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Rektors beretning

Udbygningen af universitetet på Amager
I begyndelsen af 1997 forelå resultatet af 1. fase af
arkitektkonkurrencen vedrørende opbygning af
et nyt universitets- og kulturmiljø på Amager,
hvori Det humanistiske Fakultet vil udgøre den
absolut dominerende part. I første omgang blev
der blandt de indkomne projekter udvalgt 9 for-
slag, der gik videre til 2. fase, baseret på et dertil
udarbejdet konkurrenceprogram. Finansudvalget
ønskede, at der allerede til denne 2. fase skulle
sættes økonomiske størrelser på universitetsbygge-
riet, og derfor udarbejdedes forud for konkurren-
ceprogrammet et redegørelsesaktstykke til Finans-
udvalget, som udvalget tiltrådte. Redegørelsesakt-
stykket opererer med en samlet bebyggelse på
110.000 m2 med mulighed for udvidelser op til
130.000 m2, med en finansieringsramme for de
110.000 m2 på 1,7 mia. kr. På baggrund heraf blev
KUA-konkurrencens 2. fase afviklet og et vinder-
projekt fundet. Ved slutningen på året blev der fo-
relagt og vedtaget et aktstykke med bevilling til
byggeriets 1. etape.

Den bioteknologiske satsning
Universitetets fælles forskningsmæssige satsnings-
områder, som blev besluttet med Langtidsplanen i
1994, er fortsat under udbygning. Specielt den
bioteknologiske satsning har tiltrukket sig op-
mærksomhed, ikke mindst fordi, der på dette om-
råde opereres med en fysisk udbygning til at huse
aktiviteterne. Derfor har strategiplanerne for den-
ne satsning på et relativt tidligt tidspunkt inde-
holdt forslag til et nybyggeri, og efterhånden har
planen udviklet sig til et egentligt forslag til et
fremtidigt forskningshus på Tagensvej. Universite-
tet har gjort meget ud af at dokumentere det høje
forskningsniveau, der allerede er eksisterende på
området på universitetet, ligesom de perspektiver
vi ser for hele regionen med samarbejde med an-
dre institutioner og erhvervslivet har fået mere og
mere form. I 1997 kronedes arbejdet med stor
anerkendelse, idet undervisningsministeren i for-
året 1997 ved årets rektormiddag gav tilsagn om at
bidrage med 450 mio. kr. til et kommende biotek-
nologisk center på Københavns Universitet.

Denne anerkendelse og det konkrete tilsagn
har naturligvis givet yderligere næring til vore pla-
ner, og vi har arbejdet videre med at sondere mu-
lighederne for at få bygget et forskningscenter,
der ikke alene skal huse universitetets bioteknolo-
giske forskningsaktiviteter, men også gøre det mu-

ligt for andre institutioner og også egentlige er-
hvervsvirksomheder at være med direkte i den
planlagte bygning.

Oprettelse af et nyt Institut for Idræt, ved sam-
menlægning af Danmarks Højskole for Legems-
øvelser og Københavns Universitet 
Efter forhandlinger med Undervisningsministeri-
et om vilkårene for en fusionering indgik de to in-
stitutioner Danmarks Højskole for Legemsøvelser
og Københavns Universitet i 1997 en aftale om
sammenlægning. Sammenlægningen resulterer i,
at der under Det naturvidenskabelige Fakultet op-
rettes et nyt Institut for Idræt. I lyset af den inte-
resse, der i disse år er og fremover kan forventes at
ville være om sport og idræt, og i lyset af den rolle
disse aktiviteter spiller i samfundet, rummer fusio-
nen spændende perspektiver for begge institutio-
ner. Dekanen for Det naturvidenskabelige Fakul-
tetet udtrykte ved Konsistoriums behandling af sa-
gen også glæde over løsningen, og så sammenlæg-
ningen som en mulighed for på sigt, at få udvidet
optagelseskapaciteten og også gerne adgangen til
overbygningen ved ansættelse af flere lærere. 

Ikke mindst i lyset af de politiske ønsker om en
forenklet institutionsstruktur, der har været frem-
ført de senere år, kan sammenlægningen måske
ses som en forgribelse af yderligere sammenlæg-
ninger de kommende år. Dette perspektiv blev
også fremdraget ved Konsistoriums behandling af
sammenlægningen, og der blev – ved siden af til-
fredshed med den konkrete aftale om sammen-
lægning – givet udtryk for, at evt. fremtidige fusio-
neringer bl.a. må vurderes ud fra styrken af den
forskningsbaserede undervisning ved de pågæl-
dende institutioner.

Etablering af “Øresundsuniversitetet”
Universitetet indgik i 1997 i et samarbejde under
betegnelsen “Øresundsuniversitetet” med de høje-
re læreranstalter på den østjællandske og den
skånske side. Øresundsuniversitetet omfatter i sin
etableringsfase på den svenske side Lunds Univer-
sitet, Lantbruksuniversitetet Alnarp, Malmö Hög-
skola, og på den danske side Handelshøjskolen i
København, Danmarks Tekniske Universitet, Dan-
marks Farmaceutiske Højskole, Den Kgl. Danske
Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks Lærer-
højskole, Roskilde Universitetscenter, Danmarks
Biblioteksskole og Københavns Universitet.

Den indgåede aftales formål er at etablere et re-
gionalt videnscenter, der både kan udnytte den
faglige kapacitet internt imellem parterne, og eks-
ternt markedsføre undervisningstilbud og forsk-
ning på en fælles platform. Det er målet at styrke
kvaliteten og effektiviteten i de eksisterende aktivi-
teter, herunder gennem inddragelse af de tekno-
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logiske muligheder, der ligger i IT. Derudover sig-
tes mod en intensivering af samarbejdet med regi-
onens erhvervsliv, både hvad angår forskningssam-
arbejde og på efteruddannelsesområdet.

Samarbejdet organiseres på flere niveauer. Det
fælles politiske overordnede niveau udgøres af
forsamlingen af institutionernes rektorer. Der er
nedsat et forretningsudvalg, og formandsskabet
forudsættes at gå på skift mellem den svenske og
den danske side. Lunds Universitets rektor indta-
ger formandsposten i den første periode.

Studerende
I 1997 optog Københavns Universitet 5.525 stude-
rende ved sommeroptaget, og med de 160 pladser
økonomistudiet udbød i sit vinteroptag udbød
universitetet således i 1997 mere end 5.700 plad-
ser til nye studerende. Ved optællingen af nye stu-
derende den 1. oktober 1997 viste sommeroptaget
5.105 nye studerende. Hermed har universitetet
for 2. år i træk haft et faktisk studenteroptag på
over 5 tusinde. 

Optagstallene har altid stor politisk bevågen-
hed, men i 1997 kom der yderligere den dimensi-
on til, at der var indgået en politisk overenskomst
om lige adgang til uddannelser for alle nordiske
borgere. Traditionelt har især de sundhedsviden-
skabelige uddannelser i Danmark været søgt af an-
dre nordiske studerende, og ved marts-tilmeldin-
gen, hvor kvote 2-ansøgerne inklusive ansøgere
fra de øvrige nordiske lande skulle melde sig, ty-
dede det da også på en markant større andel nor-
diske studerende som følge af de nye muligheder.
Marts-tallene viste således, at ca. 30% af de nye stu-
derende på lægestudiet ville komme fra de øvrige
nordiske lande, hvis ansøgningsmønsteret ville få
lov at slå fuldt igennem. Denne meget markante
stigning på dette studium ville imidlertid skubbe
en del danske ansøgere ud, og kunne på sigt med-
føre lægemangel herhjemme, såfremt de nyud-
dannede fra nabolandene til sin tid ønsker at re-
turnere til deres hjemlande. Af disse grunde fik
spørgsmålet om det frie optag inden for de nordi-
ske lande særlig politisk opmærksomhed i løbet af
foråret 1997og resulterede i en modificering, såle-
des at det sluttelige optag på Københavns Univer-
sitet blev 159 fra de øvrige nordiske lande af som-
merens 5.105 nye studerende, heraf 55 til de sund-
hedsvidenskabelige uddannelser. Optagstallene
blev således reguleret, så den hidtidige balance
mellem antallet af danske og øvrige nordiske nye
studerende ikke blev forrykket radikalt.

Forskningen
Universitetet afgav i begyndelsen af 1997 hørings-
svar overfor Forskningsministeriets forslag til ny
rådgivningsstruktur for De statslige Forsknings-

råd. Universitetet advokerede i sit svar for en beva-
relse af de eksisterende seks forskningsråd, og til-
rådede samtidig en bevarelse af et formandskolle-
gium til at koordinere arbejdet på tværs af rådene,
frem for som forslået i lovforslaget at få oprettet
en bestyrelse med en af ministeren udpeget for-
mand til at forestå denne koordinering. Universi-
tetet talte med henvisning til det principielle imod
en sådan politisering af rådene i og med ministe-
ren skulle udpege bestyrelsesformanden. Univer-
sitetet kunne konstatere, at disse indvendinger
blev fremført over en bred kam af de høringsbe-
rettigede institutioner.

Da loven om forskningsrådgivning blev vedtaget
af Folketinget i juni 1997, kunne det med tilfreds-
hed konstateres, at de vigtigste af indsigelserne var
blevet hørt. Således blev strukturen med de seks
statslige forskningsråd bevaret, og den politisering
af udpegelserne, der i lovforslaget var lagt op til
var væk, idet det i stedet blev overladt til det alle-
rede oprettede Forskningsforum at stå for den
tværgående koordinering.

Ved slutningen af året blev institutionerne hørt
om forslag til Grundforskningsfondens videre-
førelse. Også her fandt universitetet det nødven-
digt at tage afstand fra den øgede politisering, der
lå i forslaget i og med, at der var foreslået, at mi-
nisteren skulle have ret til selvstændigt at pege på
områder, der skal opprioriteres. Lige så skarpt tal-
te universitetet imod den del af forslaget, der in-
debar, at institutionerne som en forudsætning for
at få grundforskningsmidler skulle sikre en videre-
førelse af de aktiviteter Grundforskningsfonden
sætter i gang, når fondens bevilling hører op. En
sådan svækkelse af universitetets planlægnings-
selvstændighed og i princippet udtynding af insti-
tutionernes fri forskningsmidler fandt universite-
tet uacceptabel. 

Også ved dette forslag var den ministerielle lyd-
hørhed overfor høringssvarene stor, idet resultatet
i sidste ende blev – lovforslaget blev vedtaget i
1998 – at forslaget om ministerens selvstændige
prioriteringsret blev taget ud, ligesom den forud-
satte binding af projekter til universiteternes ba-
sismidler blev frafaldet. Da universitetets kritik
mod forslagene var skarp, skal der modsat også
kvitteres for den lydhørhed ministeriet lagde for
dagen, da først høringssvarene forelå.

I efteråret 1997 opfordrede undervisningsmi-
nisteren, nok ikke mindst aktualiseret af en del
polemik i pressen over stivhed og langsommelig-
hed i procedurerne ved universitetsansættelser i
løbet af foråret, institutionerne til at komme med
forslag til en revision af ansættelsesreglerne, hvis
og hvor man mente, det ville være hensigtsmæs-
sigt. En drøftelse med fakulteternes ledere viste på
Københavns Universitet, at der er store forskelle
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imellem de problemer man ser på de enkelte fa-
kulteter, og dermed også store forskelle imellem
de ønsker man har om revision. Dette kan ikke
undre, universitetets størrelse taget i betragtning,
hvor flere fakulteter i sig selv kunne have instituti-
onsstatus, og hvor de faglige betingelser for re-
kruttering er vidt forskellige. Universitetet beslut-
tede derfor i sit svar at opfordre til, at såfremt man
vil revidere, kunne det være en mulighed, at mini-
steriet blot udfærdiger en minimumsbekendt-
gørelse, som det derefter må være op til de lokale
enheder – institutioner og fakulteter – at udforme
udfyldende bestemmelser til.

VUE-systemet STADS
I løbet af 1997 drøftede Konsistorium flere gange
universitets stilling i relation til det store VUE-pro-
jekt, som Undervisningsministeriet nu har haft
under udvikling siden begyndelsen af 1990’erne. I
1997 gjaldt det især universitetets holdning til ind-
førelsen af det nye studieadministrative edb-sy-
stem, VUE-centeret har under udvikling under
navnet STADS-systemet. I september 1997 skulle
universitetet ifølge aftale med Undervisningsmini-
steriet afgive svar på, om universitetet ville tage sy-
stemet i brug, og derfor iværksattes i løbet af for-
året en omfattende test af det system, der var på
tale på universitetet. 

Ved efterårets begyndelse forelå en gennemført
test og en vurdering baseret på den forudsætning,
at systemet skulle virke ved hjælp af universitetets
egne medarbejdere, egne maskiner og på univer-
sitetets egne data. Resultatet var, at systemet i den
foreliggende udformning ikke fungerede på uni-
versitetet, og det var vurderingen, at der skulle sto-
re og tidskrævende ændringer til for at få det til at
virke. Universitetet så sig derfor stillet overfor et
valg imellem helt at fravælge STADS og selv udvik-
le sine egne systemer, eller at videreudvikle vore
egne systemer i retning af STADS-systemet og i
den forbindelse anvende de elementer af STADS,
som vi finder brugbare. Drøftelserne foregik ikke
uden kritiske røster til hele projektet i Konsistori-
um, og de studerendes 3 repræsentanter var di-
rekte modstandere af, at der nu blev gået videre
med VUE-projektet, men Konsistorium tilsluttede
sig dog i sidste ende, at der iværksattes forhandlin-
ger med VUE-organisationen om at bruge så me-
get af STADS-systemet som muligt, såfremt der
kan etableres en rimelig økonomisk aftale herom
med VUE-organisationen.

Valgregler m.v.
Universitetet har i 1997 arbejdet med en revision
af den interne valgstatut og statut, og bl.a. med
udgangspunkt i disse ændringer også foretaget en
revision af den interne ledelsesvejledning.

Ændringer i valgstatutten indebærer en opde-
ling af valget, hvad angår rektor og prorektor, og
tilsvarende dekan og prodekan(er). Ved valget i
1993, hvor disse lederposter første gang blev besat
under den nye universitetslov, fulgtes den da-
værende valgstatuts procedure: Rektor-prorektor-
kandidaterne og tilsvarende dekan-prodekankan-
didater stillede op som makkerpar og blev således
valgt samlet. Hensigtsmæssigheden for kandida-
terne i selv at bestemme og på forhånd vide, hvem
man i givet fald bliver valgt med, er indlysende, i
og med at der må være et tæt samarbejde imellem
de valgte. Ikke desto mindre har betænkelighe-
derne ved denne sammenknytning i den forløbne
periode været store, idet konstruktionen inde-
bærer, at en afgang i utide af en valgt “pro-” i prin-
cippet fordrer nyvalg også af den valgte leder. Lov-
medholdeligheden i dette er blevet betvivlet af ju-
ridiske eksperter ved universitetet. Universitetets
Konsistorium besluttede derfor i 1997 at revidere
proceduren og opdele valget således, at ledere og
deres “pro’er” fremover vælges hver for sig.

Revisionen omfattede også en bestemmelse om
at fondsansatte får valgret, idet Undervisningsmi-
nisteriet har fremført, at alle – uanset finansie-
ringskilde – skal have valgret. Ministeriet finder
dog, at det kan være rimeligt at kræve en vis ansæt-
telsesperiode for midlertidigt ansatte, førend de
gives valgret. Konsistorium har derfor besluttet, at
de eksternt finansierede får valgret, idet det dog
kræves, at midlertidigt ansatte skal være ansat et
år, inden de får valgret.

Også spørgsmålet om stemmevægtningsmetode
blev i 1997 efter studenterinitiativ ændret, således
at de studerende og TAP’erne via en dispensati-
onsordning fremover på forhånd sikres 25% stem-
mevægt ved rektor- og dekanvalgene og valg af de-
res “pro’er”. Ministeriet har ellers tidligere over-
for dette spørgsmål anført, at disse gruppers stem-
mevægt skulle reguleres efter, hvor stor en andel
af grupperne der faktisk stemte, således at kun
100% stemmedeltagelse af disse grupper ville ud-
løse den maksimale 25% indflydelse. Især de stu-
derende har været utilfredse med denne metode,
idet det sædvanligvis kun er omkring 1/3 af de
indskrevne studerende, der faktisk stemmer, resul-
terende i en tilsvarende svækkelse af gruppens for-
holdsvise indflydelse. Men her er holdningen i mi-
nisteriet altså ændret, og der er givet dispensation
fra Universitetsloven, således at studenter- og TAP-
grupperne fremover på forhånd er sikret 25% ind-
flydelse.
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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 I (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 1997

Rektoratet

Ved valget i efteråret 1997 blev professor Kjeld
Møllgård valgt som rektor og Joan Conrad 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 retningslinier for universitetets virk-

somhed og udvikling, herunder faglige udviklings-
planer for universitetet som helhed. Konsistorium
består af I formand (Rektor) og 14 medlemmer: 2
eksternt udpegede medlemmer, 5 dekaner, 2 re-
præsentanter for de videnskabelige medarbejdere,
og 2 repræsentanter for de tekniske og administra-
tive medarbejdere, samt 3 repræsentanter for de
studerende. Den 6. dekan, p.t. den juridiske, delta-
ger i møderne uden stemmeret, på samme måde
som prorektor og universitetsdirektøren.

Medlemmer af Konsistorium 31. 12. 1997

Universitetets ledelse
Rektor, professor, med. dr. Kjeld Møllgård
Dekanen for Det teologiske Fakultet, professor, dr.
theol. Jens Glebe-Møller
Dekanen for Det samfundsvidenskabelige Fakul-
tet, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen
Dekanen for Det sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet, professor, med. dr. Hans Hultborn
Dekanen for Det humanistiske Fakultet, lektor,
cand. mag. John Kuhlmann Madsen
Dekanen for Det naturvidenskabelige Fakultet,
lektor, cand. mag. Henrik Jeppesen

Valgt af det videnskabelige personale
Lektor, dr. odont. Inger Kjær
Lektor, dr. phil. Henrik Nissen

Valgt af det tekniske og administrative personale
Journalleder Evy Ekholm
Regnskabsfører Karin Vendelbo

Valgt af de studerende
Stud. mag Gyrd Foss
Stud. med. Simon Serbian
Stud. scient. pol. Lars Tønder

Udpeget af Undervisningsministeren
Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen
Direktør Bente Beedholm

Deltager uden stemmeret i Konsistoriums
møder

Prorektor, lektor, cand. mag. Jens Brincker
Dekanen for Det samfundsvidenskabelige Fakul-
tet, professor, dr. jur. Steen Rønsholdt
Universitetsdirektør, cand. jur. Peter Plenge
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Københavns Universitets historie

I. 1479 – 1788

Funktion og virke, akademiske grader og
eksaminer
Københavns Universitet blev indviet 1. juni 1479,
efter at Christian I. i 1475 havde opnået pave Six-
tus 6’s tilladelse til oprettelsen. Det nye universitet
var, da det blev oprettet, en del af den universelle
katolske kirke, og lignede med sine 4 traditionelle
fakulteter (Teologi, Jura, Medicin og Filosofi) de
fleste andre senmiddelalderlige universiteter. Det
blev organiseret efter de retningslinier, der var
blevet udviklet ved universitetet i Paris, men med
universitetet i Köln som det umiddelbare forbille-
de. Dette mønster med en stærk tysk indflydelse
på den måde hvorpå man indrettede akademiske
forhold i Danmark, har været karakteristisk frem
til efter 2. verdenskrig.

Medens man i nutiden opfatter forskning og
undervisning som to lige vigtige dele af et univer-
sitets virkeområde, var det i middelalderen klart
undervisningen, der var den vigtigste, og dette
gjaldt også for Københavns Universitet. Selvom
der også her i ældre tid blev opnået vigtige viden-
skabelige resultater, er det først fra slutningen af
1700-tallet, at forskningen for alvor slår igennem
som det ene hovedelement i universitetets liv.

Fysisk blev det ældste universitet placeret i
Københavns gamle rådhus på hjørnet af Nørrega-
de, hvor nu Bispegården ligger.

Reformationen i Danmark 1536 fik afgørende
betydning for Københavns Universitet. Det blev
reorganiseret, fik tillagt betydelige faste indtægter,
og der blev oprettet et antal permanente læresto-
le. I universitetsfundatsen fra 1537 blev universite-
tets rolle klart defineret: Fra at have været en lille
brik i en altomfattende europæisk kirke blev det
nu universitetets vigtigste opgave at være det ideo-
logiske kraftcenter i den nye dansk-norske luther-
ske statskirke og det sted, hvor kirkens præster
blev uddannet. 

Fysisk blev dette markeret ved, at universitetet
overtog Sjællands Biskops rummelige residens ved
Frue Plads, den nuværende universitetsfirkant,
der blev rammen omkring universitetets virksom-
hed de næste 350 år.

De rigelige økonomiske midler gav grundlag
for et betydeligt selvstyre, der blev udøvet af Kon-
sistorium som det øverste styrende organ, hvor i
ældre tid alle de normerede professorer havde
sæde, under ledelse af en Rektor. Tilsvarende blev
de enkelte fakulteter ledet af dekaner. Nye univer-

sitetsfundatser i 1732 og 1788 justerede – men
ændrede ikke radikalt – rammerne omkring uni-
versitetets virksomhed. Den faglige og økonomi-
ske udvikling efter 1800, med stærkt stigende ud-
gifter, ikke mindst til naturvidenskaberne, stillet
over for konstante indtægter, førte 1836 til, at uni-
versitetet mistede sit økonomiske selvstyre. Og det
stigende antal lærere gjorde det fra 1817 nødven-
digt at indføre valg af repræsentanter til Konsisto-
rium m.v., men grundlæggende forblev den styre-
form, der var grundlagt efter 1536, i kraft til 1970.

Med reformationen startede en udvikling, hvor-
efter universitetet blev statens universitet, med ud-
dannelse af statens embedsmænd som sin vigtigste
opgave. I konsekvens heraf udvikledes frem imod
slutningen af 1700-tallet – ved siden af de traditio-
nelle akademiske grader (baccalaureus-, licentiat-,
magister- og doktorgraden) – et system af embeds-
eksaminer. Den første begyndelse kom 1629 med
en bestemmelse om, at ingen måtte kaldes til
præst, med mindre han kunne fremlægge en atte-
station fra tre professorer, heraf mindst to teologi-
ske, på sine kundskaber. Dette førte i 1675 til, at
der indrettedes en egentlig formel eksamen, den
teologiske attestats. En lidt anden ordning finder
man i medicin, hvor det i 1672 blev bestemt, at
den medicinske doktorgrad skulle være en betin-
gelse for at kunne praktisere som læge, en ord-
ning, hvis virkninger har kunnet spores frem til
nutiden i og med at antallet af medicinske dokto-
rer stadig overstiger alle andre til sammen. I den
nye universitetsfundats fra 1732 blev der endvide-
re fastsat regler for en eksamination i de forskelli-
ge medicinske discipliner, før tilladelse til at dis-
putere for doktorgraden blev givet.

Frem til det 18. århundrede havde Det juridiske
Fakultet, der normalt kun bestod af én professor,
kun haft ringe betydning. Dette blev ændret i
1736, hvor der blev indført dels en egentlig juri-
disk embedseksamen med latin som sprog, dels en
“juridisk eksamen for ustuderede”, d.v.s. en prak-
tisk juridisk prøve på dansk, denne blev bibeholdt
frem til 1936.

Endelig havde siden 1600-tallet magistergraden
normalt været forudsætningen for at blive rektor i
latinskolerne, dette blev præciseret i Danske Lov
1683.

I 1788 fik universitetet en ny fundats. I denne,
der på mange måder kom til at bestemme ram-
merne for universitetets virksomhed frem til 2.
halvdel af det 20. århundrede, blev de forskellige
eksaminer reviderede, og der blev indført specifik-
ke embedseksaminer i alle fakulteter. Ved samme
lejlighed blev ekstern censur – som det omgiven-
de samfunds kontrol med de universitetsuddan-
nelser, der fik tillagt betydelig kompetence i sam-
fundet – indført. 1788 fundatsen kan siges at af-
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slutte den udvikling, hvorefter universitetets vig-
tigste opgave er at uddanne statens embedsmænd.

Fag
Fra starten i 1479 var universitetet som nævnt ble-
vet grundlagt med fakulteter i teologi, jura, medi-
cin og de filosofiske discipliner, men da der ikke
var egentlige faste lærestole, og da kilderne er
sparsomme, er det ikke muligt at sige noget mere
konkret om undervisningen, undtagen at den
sandsynligvis er foregået efter samme retningslini-
er som i Köln og andre tyske universiteter.

Et vigtigt element i reorganiseringen efter re-
formationen var, at universitetet nu fik et antal fa-
ste professorater, samtidig blev der fastsat en ræk-
ke bestemmelser for undervisningen. 

De tre teologiske professorer dækkede de tradi-
tionelle teologiske discipliner, først og fremmest
bibelstudier, dogmatik o.s.v. En af dem, Niels
Hemmingsen (1513-1600) opnåede international
berømmelse, og hans værker blev oversat til en
række sprog.

Den enlige juridiske professor beskæftigede sig
hovedsagelig med natur-, romersk og kanonisk ret,
medens uddannelse i, og studier af dansk ret frem
til 1736 foregik uden for universitetet, i en form for
mesterlære i administration og retsvæsen.

De to medicinske professorer var frem til efter
1600 især beskæftiget med studiet af antikkens au-
toriteter som Hippocrates og Galen. Efter 1600
blev egentlig empirisk baseret forskning introdu-
ceret på Københavns Universitet, hvor navne som
Thomas Bartholin (1616-1680), der opdagede
lymfekarsystemet, og Niels Stensen (1638-1686),
der opdagede ørespytkirtlens udmunding i mund-
hulen samt redegjorde for tårevæskens dannelse
og funktion, opnåede international berømmelse.
Stensen tillige for de studier, der førte til grund-
læggelsen af geologi som videnskab.

Det filosofiske Fakultet, der efter datidens op-
fattelse var det lavest rangerede – således fik pro-
fessorerne således kun ca. 2/3 af den løn de teolo-
giske fik – fungerede som forskole til de andre fa-
kulteter, særligt Det teologiske. Fakultetets 7-9
professorer underviste i latin, græsk, hebraisk, fi-
losofi, retorik og etik, der alle fungerede som
hjælpefag til teologi. Endvidere undervistes der i
matematik, ligesom astronomi spillede en rolle.

Fra tid til anden blev nye discipliner (poesi,
fransk sprog og litteratur, metafysik m.fl. introdu-
ceret) men den eneste varige nyskabelse var pro-
fessoratet i historie og geografi fra 1635. 

Adskillige af professorerne ved Det filosofiske
Fakultet var fremragende videnskabsmænd, og en-
kelte opnåede international anerkendelse, således
Ole Rømer (1644-1710), kendt for opdagelsen af
lysets hastighed.

II. Det 19. århundrede

Universitetsfundatsen fra 1788 blev rammen om-
kring Københavns Universitets forvandling fra klas-
sisk europæisk universitet til en moderne forsk-
nings- og undervisningsinstitution. Det 19. århun-
drede er endvidere starten på en aldrig senere af-
sluttet vækstperiode: I 1788 havde universitetet ca.
20 faste lærere og omkring 1.000 studenter. I 1900
var disse tal vokset til henholdsvis ca. 60 og ca. 4.000.

De formelle rammer omkring universitetets
akademiske grader og embedseksaminer forblev
stort set uændrede gennem hele århundredet,
men blev naturligvis udbygget i takt med den fag-
lige udvikling.

1838-1842 blev der således gennemført en reor-
ganisation af de medicinske uddannelser i Dan-
mark. I 1785 var den selvstændige læreanstalt Kir-
urgisk Akademi blevet oprettet, først og fremmest
for at tilfredsstille hærens og flådens behov for
praktisk dygtige læger. Akademiets undervisning
var god, også bedre end den, der leveredes af Det
medicinske Fakultet. Et tegn herpå var, at største-
delen af fakultetets kandidater tillige aflagde eksa-
men ved akademiet, mens det omvendte ikke i
samme grad var tilfældet. Derfor blev det i 1838
besluttet at indføre en fælles embedseksamen for
de to institutioner, og fire år senere tog man skrid-
tet fuldt ud og integrerede Kirurgisk Akademi og
Det medicinske Fakultet i et nyt lægevidenskabe-
ligt fakultet på universitetet.

I 1848 ændredes Det juridiske Fakultet ved ind-
førelsen af den statsvidenskabelige embedseksa-
men (cand. polit.) til Det rets- og statsvidenskabe-
lige Fakultet.

Samme år blev der ved Kgl. forordning indført
en nyskabelse, der skulle vise sig af meget stor be-
tydning, nemlig indførelsen af den såkaldte “magi-
sterkonferens”. Baggrunden må findes i 1788-fun-
datsens meget stive embedseksaminer, der gjorde
det vanskeligt for de studenter, der dyrkede nye
discipliner, ikke mindst de naturvidenskabelige, at
få en formel afslutning på deres uddannelse. Det-
te blev muligt med magisterkonferensen, der var
en bemyndigelse for universitetet til at sam-
mensætte en individuel eksamen i de discipliner,
hvor der ikke var fastsat en embedseksamen. På
den måde blev magisterkonferensen et betyd-
ningsfuldt instrument for en løbende udvidelse af
universitetets fagkreds i de humanistiske og gan-
ske særligt de naturvidenskabelige videnskaber.
De sidstnævnte fik først i 1883 en egentlig embed-
seksamen, da 1788-fundatsens latinskolelærerek-
samen, med dens stærke vægt på de klassiske
sprog,  blev afløst af skoleembedseksamen (cand.
mag.) hvor moderne sprog og ikke mindst realfa-
gene spillede en betydelig rolle.
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Fra gammel tid havde enkelte naturvidenskaber
(matematik, astronomi og i nogen grad fysik) hørt
hjemme i Det filosofiske Fakultet, medens botanik
og kemi havde optrådt som medicinske hjælpevi-
denskaber. 1788-fundatsen styrkede naturviden-
skaberne og i 1829 blev Polyteknisk Læreanstalt
oprettet med det formål, i tæt samarbejde med
universitetet, at varetage den praktiske uddannel-
se af civilingeniører. Det er et karakteristisk for
den stærke tyske indflydelse, at denne uddannel-
se, ligesom de tilsvarende praktisk orienterede ud-
dannelser i veterinær- og jordbrugsvidenskab,
farmakologi m.v. blev henlagt til særlige højskoler,
medens de mere teoretiske studier forblev på uni-
versitetet, hvor der i 1850 blev oprettet et selvs-
tændigt matematisk-naturvidenskabeligt fakultet
med lærestole i astronomi, matematik, fysik, kemi,
zoologi, botanik og mineralogi.

Også fagkredsen i Det filosofiske Fakultet blev
kraftigt udvidet med nye lærestole i de moderne
sprog, dansk og nordisk sprog og litteratur, sam-
menlignende litteratur, arkæologi, musik og
kunsthistorie samt psykologi, for at nævne nogle
af de vigtigste.

Videnskabeligt opnåede Københavns Universi-
tet i løbet af det 19. århundrede en pæn placering
i det internationale videnskabelige samfund, tak-
ket være en række fremtrædende professorer in-
den for en bred faglig vifte. Århundredets største
navn er givet H.C. Ørsted (1777-1851) verden-
skendt for sin opdagelse af elektromagnetismen.

III. Det 20. århundrede

Ved indgangen til det 20. århundrede var Køben-
havns Universitet vel forankret i såvel den interna-
tionale videnskabelige verden som i det danske
samfund, hvis præster, jurister, økonomer og an-
dre embedsmænd, læger og gymnasielærere m.fl.
det uddannede. Den vækst, der havde præget det
foregående århundrede fortsatte frem til ca. 1960.
Herefter blev universitetet i løbet af en kort årræk-
ke underkastet en radikal fornyelsesproces, der
forvandlede det fra et relativt lukket samfund, hvis
studenter rekrutteredes fra det samme snævre mil-
jø, som dets kandidater efterfølgende gled ind i,
til en demokratisk masseuddannelsesinstitution.

Dette fremgår tydeligt af studentertallet: I 1960
var det på ca. 6.000, og den del af en ungdomsår-
gang, der tog studentereksamen eller tilsvarende
adgangseksamen til universiteterne var på 6-7%.
30 år senere var de tilsvarende tal ca. 30.000 og
næsten 50%.

Udviklingen i lærerkorpset viser et tilsvarende
billede: De ca. 50 professorer i 1900 var i 1960 ble-
vet til ca. 140, et tal der fordobledes i løbet af de

næste årtier. Efter 1960 voksede antallet af ikke-
professorale lærere, der indtil da havde været be-
skedent, drastisk, således at antallet i begyndelsen
af 1990’erne var nået op på knap 1.800. Nok så vig-
tigt er, at de fra begyndelsen af 1970’erne ændrede
status fra at være betragtet som hjælpelærere, der
fungerede under professorernes vejledning og på
disses ansvar, til at have i praksis samme rettighe-
der og forpligtelser m.h.t. faglig udvikling, uddan-
nelse og eksamen o.s.v. som professorerne. Endnu
stærkere vækst skete inden for det tekniske og ad-
ministrative personale, (TAP), der i antal kom til at
overstige det videnskabelige personale (VIP).

Dette fik indflydelse på universitetets styreform,
der i mangt og meget havde bestået uændret gen-
nem århundreder. I 1970 vedtog Folketinget Uni-
versitetsstyrelsesloven, der i 1973 blev udstrakt til
næsten alle højere læreanstalter. Loven betegnede
et radikalt brud med fortiden, og var karakteri-
stisk ved, at indflydelse og kompetence blev de-
centraliseret og henlagt til styrende organer på in-
stitut-, fakultets- og universitetsniveau. Sam-
mensætningen af disse blev som hovedregel 50%
VIP, 25% TAP og 25% studerende. Tilsvarende
blev rektors og dekaners indflydelse svækket. Et
endnu mere radikalt skridt var, at ansvaret for ud-
viklingen af uddannelserne blev henlagt til studie-
nævn, hvor lærere og studerende hver har halvde-
len af pladserne.

Styrelsesloven blev fra 1993 afløst af universitets-
loven, der indebærer en styrkelse af universitetets
ledelse på alle niveauer (rektor, dekaner, institut-
og studieledere), bl. a. gennem en reduktion af de
styrende organers formelle kompetence, og af
TAP’ers og studerendes pladser heri, dog er studi-
enævnene bibeholdt stort set uændret.

Stigningen i antallet af studerende og lærere
førte til en tilsvarende voldsom udvidelse af de fy-
siske rammer. Denne var startet allerede i 2. halv-
del af det 19. århundrede, hvor universitetet, efter
at universitetsfirkanten med hovedbygningen fra
1836, Universitetsbiblioteket fra 1861 og Zoolo-
gisk Museum fra 1870 var blevet fuldt udbygget,
tog dele af Københavns voldterræn i brug: Obser-
vatoriet fra 1861, Botanisk Have fra 1870 og Geo-
logisk Museum og Kemisk Laboratorium fra 1893,
for at nævne de vigtigste. Hertil knytter sig den
nye Polytekniske Læreanstalt i Sølvgade fra 1890.

I begyndelsen af det 20. århundrede flyttede
universitetet sin byggeaktivitet nord for søerne.
Starten kan siges at være det nye Rigshospital fra
1906, der tillige skulle være universitetshospital.
Ellers var det især de naturvidenskabelige fag, der
flyttede mod nord, som Institut for teoretisk Fysik
fra 1916 og det nye medicinsk-naturvidenskabeli-
ge universitetsbibliotek fra 1938.

Herefter var perioden 1960-1980 vidne til en
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hidtil uset byggeaktivitet, hvor store bygningskom-
plekser  (Zoologisk Museum, H.C. Ørsted Institut-
tet, August Krogh Institutet og Panum Instituttet)
omkring Nørre Fælled blev rammen omkring en
række medicinske og naturvidenskabelige fag.
Hertil knytter sig det nye Rigshospital, der stadig
er det centrale universitetshospital. Samtidig over-
tog botanikken den gamle Polytekniske Lærean-
stalt i Sølvgade.

De humanistiske fag, der havde modtaget en
meget stor del af de mange nye studerende efter
1960, var i vid udstrækning blevet placeret i mid-
lertidige lejemål i det indre København. De blev i
løbet af 1970’erne samlet i et stort kompleks (KUA
– Københavns Universitet Amager) i den nordlige
del af Amager Fælled. Af forskellige grunde var

kvaliteten af dette byggeri mindre god, og det er i
midten af 1990’erne blevet besluttet, at det skal er-
stattes af et helt nyt byggeri på samme sted.

Ved udgangen af det 20. århundrede fremtræ-
der Københavns Universitet med sine 32.000 stu-
denter og over 7.000 videnskabelige, tekniske og
administrative medarbejdere, sine mere end 100
uddannelser, fordelt på lige så mange institutter
og andre faglige afdelinger, som landets største
uddannelsesinstitution.

Intet universitet kan videnskabeligt være i front
på alle områder, heller ikke Københavns Universi-
tet, men det har hele tiden formået internationalt
at hævde sig smukt på en lang række områder, li-
gesom det tiltrækker langt flere ansøgere, end der
er studiepladser til.
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Adresser:

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 
1169 København K 
Telefon: 3532 2222 
Telefax: 3532 3586 

Københavns Universitet 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 
St. Kannikestræde 13 
1169 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
administration 

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 Data-
behandling) 
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 Institut for 
Folkesundhedsvidenskab

Almen og Anvendt Sprogvidenskab, Institut for 
KUA - Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 3532 8641 
Telefax: 3532 8635 

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, 
Det naturvidenskabelige Fakultet
Øster Voldgade 3 
1350 København K 
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
Leifsgade 33
2300 København S 
Telefon: 3532 8822
Telefax: 3532 8835 

Astronomisk Observatorium 
Juliane Maries Vej 30 
2100 København Ø 
Telefon: 3532 5999 
Telefax: 3532 5989 
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August Krogh Institutet 
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 Folkesundhedsvidenskab, 
Institut for
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 
2200 København N 
Telefon: 3532 7900 
Telefax: 3135 1181 

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
Snorresgade 17-19
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 7358 
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 2050 
Telefax: 3532 2040 

Eskimologi, Institut for 
Strandgade 100 H, 3. sal 
1401 København K 
Telefon: 3288 0160 
Telefax: 3288 0161 

Etnologi, se 
Arkæologi og Etnologi 

Euromath Center 
Matematisk Institut 
Universitetsparken 5 
2100 København Ø
Telefon: 3532 0712 
Telefax: 3532 0704 

Farmakologisk Institut 
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 
2200 København N 
Telefon: 3532 7600 
Telefax: 3532 7610 
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Ferskvandsbiologisk Laboratorium 
Helsingørsgade 49-51 
3400 Hillerød 
Telefon: 4824 2470
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 

Folkesundhedsvidenskab, Institut for
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 
2200 København N 
Telefon: 3532 7900 
Telefax: 3135 1181 

Folkloristik, Institut for 
Snorresgade 17-19
1401 København K 
Telefon: 3532 8400 
Telefax: 3532 8399 

Forsikringsmatematisk Institut 
H.C. Ørsted Instituttet 
Universitetsparken 5 
2100 København Ø 
Telefon: 3532 0790 
Telefax: 3532 0772 

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 2344
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 8141 
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 8242 
Telefax: 3532 8241 

Idræt, Institut for 
Nørre Allé 51
2200 København N 
Telefon: 3532 0829 
Telefax: 3532 0870 

Immunologi, se 
Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi 

Isefjord Laboratoriet 
Vellerup Vig 
4200 Skibby 
Telefon: 4232 9205 

Kemisk Institut 
H.C. Ørsted Instituttet 
Universitetsparken 5 
2100 København Ø 
Telefon: 3532 0111 
Telefax: 3532 0214 
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Kirkehistorie, Institut for 
Købmagergade 44-46 
1150 København K 
Telefon: 3532 3610 
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 

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: 3296 3092

Lokalhistorisk Afdeling 
Florsgade 4 
2200 København N 
Telefon: 3537 7640 

Marinbiologisk Laboratorium 
Strandpromenaden 5
3000 Helsingør 
Telefon: 4921 1633 
Telefax: 4926 1165 

Matematisk Statistik, se Matematiske fag,
Institut for
Matematiske fag,  Institut for
H.C. Ørsted Instituttet 
Universitetsparken 5 
2100 København Ø 
Telefon: 3532 1818 
Telefax: 3532 0772 

Medicinsk-Anatomisk Institut 
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 
2200 København N 
Telefon: 3532 7218
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 Institutet 
Universitetsparken 5 
2100 København Ø 
Telefon: 3532 1818 
Telefax: 3532 0212 

Medicinsk-Fysiologisk Institut 
Panum Instituttet 
Blegdamsvej 3 
2200 København N 
Telefon: 3532 7900 
Telefax: 3532 7537 

Medicinsk-Historisk Museum 
Bredgade 62 
1260 København K 
Telefon: 3532 3800 
Telefax: 3532 3816 

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 
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Medicinsk Videnskabsteori, se Institut for Folke-
sundhedsvidenskab

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 

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 5209 
Telefax: 3532 1087 

Navneforskning, Institut for 
KUA – Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 3532 8361 
Telefax: 3532 8568 
Neuropatologi, se Molekylærbiologisk Institut 

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 8311
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 
2300 København S 
Telefon: 3532 8811 

Proteinlaboratoriet, se Molekylærbiologisk
Institut

Psykologisk Laboratorium 
KUA – Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 3532 8819
Telefax: 3532 8745 

Pædagogik, se 
Filosofi, Pædagogik og Retorik, Institut for

Religionshistorie, Institut for 
KUA – Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 3532 8957 
Telefax: 3532 8956 

Retorik, se 
Filosofi, Pædagogik og Retorik, Institut for
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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 3204 

Retsvidenskabelige Institut D, Det
Skt. Peders Stræde 19
1453  København K
Telefon: 3532 3349
Telefax: 3532 3334

Romansk Institut 
KUA – Njalsgade 80 
2300 København S 
Telefon: 3532 8401 
Telefax: 3532 8408 

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere 
Panum Instituttet 
Nørre Allé 20 
2200 København N
Telefon: 3532 6852 
Telefax: 3532 6879 

Social Medicin, se Institut for 
Folkesundhedsvidenskab
Sociologisk Institut 
Linnésgade 22 
1361 København K 
Telefon: 3532 3280 
Telefax: 3532 3940 

Sprogvidenskab, se 
Almen og Anvendt Sprogvidenskab 

Statskundskab, Institut for 
Rosenborggade 15 
1130 København K 
Telefon: 3532 3410
Telefax: 3532 3399 

Systematisk Teologi, Institut for 
Købmagergade 44-46 
1150 København K 
Telefon: 3532 3705 
Telefax: 3532 3710 

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 

Teologisk Fællesafdeling 
Købmagergade 44-46 
1150 København K 
Telefon: 3532 3700 
Telefax: 3532 3704 

Teatervidenskab, se 
Kunsthistorie og Teatervidenskab, Institut for

Videnskabsbutikken ved Det juridiske og Det
samfundsvidenskabelige Fakultet 
Landemærket 9 A
1119 København K 
Telefon: 3532 3099 
Telefax: 3532 3532

Videnskabsbutikken ved Det naturvidenskabelige
Fakultet 
Jagtvej 155 D. 1
2200 København N 
Telefon: 3532 0090 
Telefax: 3532 0093 

Videnskabsstudier, se 
Naturfilosofi og Videnskabsstudier 

Zoologisk Institut 
Tagensvej 16
2100 København Ø 
Telefon: 3532 1302 
Telefax: 3532 1299 
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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 Instituttet 
Universitetsparken 5 
2100 København Ø 
Telefon: 3532 0438
Telefax: 3532 0460 

Østeuropainstitut, Københavns Universitets 
Snorresgade 17-19 
2300 København S 
Telefon: 3532 8540 
Telefax: 3532 8532
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Dekanens beretning

Decentralisering er et magisk ord for tiden. Det
har det også været på Københavns Universitet i
det forløbne år. Alt det, der går under betegnelsen
“drift”, altså vedligeholdelse af bygninger, repara-
tioner, betjentfunktioner, rengøring o.s.v. er nu
lagt ud til de enkelte fakulteter. For Det teologiske
Fakultets vedkommende dog sådan, at vi udgør en
“Indre By” -enhed sammen med Det samfundsvi-
denskabelige- og Det juridiske Fakultet og hvad
der er tilbage på Frue Plads. Det har i hvert fald
hidtil været planen, at decentraliseringen skal
fortsætte, så kun de allermest nødvendige eller
centrale fælles funktioner bliver tilbage på Frue
Plads. Det er da muligt – og det er jo argumentet –
at de store fakulteter kan have fordele af selv at
skulle styre driften m.v. Men for et lille fakultet
som Det teologiske Fakultet giver det bare mere
besvær og større udgifter. Og i forvejen er vi me-
get sårbare over for udsving i “STÅ-produktio-
nen”, som det absurde taxametersystem kaldes.

Årets gyser kom, da vi i oktober fik talt vore
STÅ’er op. Ikke nær så mange, som vi havde reg-
net med, var mødt op ved de grønne borde og
havde bestået eksamen. Hvorfor får man for re-
sten ikke taxameterpenge for de studerende, som
dumper, når det nu endelig skal være? Det ville
modvirke fristelsen til at sænke kravene, og arbej-
det er jo det samme, hvadenten de studerende
dumper eller består. Men pludselig var der altså
røde tal overalt på bundlinien. Ved årets slutning
lykkedes det dog at få et budget for det næste år,
som balancerer. Men så har Det teologiske Fakul-
tet rigtignok også brugt hele sin opsparing, og der
er ikke råd til at gøre mere ved den gamle lager-
bygning i Købmagergade. Det kunne ellers nok
være tiltrængt. Så meget mere som forhåbninger-
ne om at få bedre lokaler f.eks. på Kommunehos-
pitalet ser ud til at forsvinde i tågerne. 

Ellers er fakultetet jo efter forårets og forsom-
merens debat om de teologiske uddannelser at
dømme blevet for stort. Vi lukker for mange ind
og sender for mange kandidater ud, siger kritiker-
ne. Og vore kandidater kender for lidt til den fol-
kekirkelige virkelighed. Nu skal man da være lyd-
hør over for kritik, hvis den ellers er velbegrundet.
Men det er nu, som om kritikerne lider temmeligt
meget af nostalgi og ikke har alt for megen føling
med samfundsudviklingen. Da undertegnede be-
gyndte at læse teologi på Århus Universitet i 1952,
var vi 13, der startede. Nu, hvor omkring 50 % af
de unge på landsbasis tager en såkaldt adgangsgi-
vende eksamen, bliver presset på de videregående
uddannelser og herunder det teologiske studium
naturligvis tilsvarende meget større. Det betyder

så også, at de studerende i dag har helt andre for-
udsætninger og interesser end vi – og hertil hører
kritikerne – der stort set alle havde en eller anden
kirkelig baggrund.

Men vi driver skam stadigvæk teologi, skal jeg
hilse og sige. Både på forsknings- og undervis-
ningssiden. Vi har tildelt 3 ph.d.-grader og 1 dok-
torgrad i det forløbne år. Fakultetets lærere har
deltaget i eller været arrangører af mange viden-
skabelige konferencer i ind- og udland. En af vore
lærere har fået en 3-årig projektbevilling på 4,5
mill. til at deltage i det internationale udgivelses-
arbejde med de såkaldte Dødehavstekster. Det teo-
logiske Fakultet har i det hele taget i forhold til sin
størrelse store eksterne forskningsbevillinger. – En
anden lærer er blevet hædret for sin internationa-
le Luther-forskning med en æresdoktorgrad fra
Universitetet i Reykjavik. Der er blevet publiceret
bøger og artikler i stort tal både på dansk og på in-
ternationale sprog. Og sådan kunne jeg blive ved.

Vi har kun haft råd til at ansætte 1 ny lektor i
etik og religionsfilosofi, men en del tidsbegrænse-
de ansættelser i forsknings- og undervisningsstil-
linger er det da blevet til. Hvad selve studiet angår
– og det er jo når alt kommer til alt det vigtigste –
er vi i studienævnsregi begyndt at se på en revision
af studieordningen af 1989. Meget mere end 10 år
fortjener en studieordning ikke at leve. Så studie-
nævnet har nedsat et udvalg, der skal se på mang-
ler og mulige forbedringer. Åben Uddannelse har
vi udvidet med adskillige nye uddannelses- og ef-
teruddannelseskurser, og på denne front agter vi
at gå videre. I den forbindelse kan jeg også nævne,
at vi i 1997 har haft mange kontakter og gode mø-
der med videreuddannelsesinstitutionerne under
Kirkeministeriet, med bisperne og med Præstefor-
eningens hovedbestyrelse. Desværre er det endnu
ikke lykkedes os at etablere et samarbejde med
Kirkeministeriet omkring ph.d.-stipendier. Det vil-
le ellers være nærliggende, for selv om vore kandi-
dater langt fra alle bliver præster, så er det jo Fol-
kekirken, som er vor største aftagerinstitution. 

Internt, på Københavns Universitet, har vi som i
de forrige år været aktive på satsningsområderne.
Især – via Centret for Afrikastudier – på Nord-Syd-
området. Vi har haft et udmærket samarbejde
med Søren Kierkegaard Forskningscenteret, med
de øvrige fakulteter, med rektoratet og med den
centrale administration. Det samme kan siges om
forholdet til vore søsterfakulteter i Århus og det
øvrige Norden. Navnlig er vi opmærksomme på,
at den gamle forbindelse med fakultetet i Lund
skal genoplives og intensiveres, inden og når bro-
en bliver en realitet.

Jens Glebe-Møller
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Besvarelse af universitetets prisspørgsmål
Guldmedalje: Ingrid Hjelm, “Samaritanerne og
den antikke jødedom”.
Guldmedalje: Niels Chr. Hvidt, “Profeti og Åben-
baring. En oversigt over den kristne profetis for-
udsætninger, formål og status i kirken”.

Guldmedalje: Finn Gredal Jensen, “Fjendekærlig-
hedsmotivet i antikken. Dets religiøse, filosofiske
og sociale sammenhæng”.
Sølvmedalje: Anne Kathrine Giversen, “Prolego-
mena til rekonstruktion af Markions evangelium”.
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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 funge-
ret som praktisk taget adskilte fag, bl.a. på grund af
at Det gamle Testamente er skrevet på hebraisk og
Det nye Testamente på græsk, men også fordi man
fortrinsvis har betragtet Det gamle Testamente
som kilde til det israelitisk-jødiske folks historie og
religion, Det nye Testamente som en kristen
skriftsamling. Men en voksende erkendelse af den
intertestamentariske periodes betydning og kri-
stendommens jødiske oprindelse har ført til et
frugtbart samarbejde mellem de to fag. Det gælder
bl.a. et projekt om essæerne og Dødehavsrullerne.
Forskningsvirksomheden koncentrerer sig for ti-
den omkring forståelsen af det gamle Israel, betyd-
ningen af den før-kristne græske oversættelse af
Det gamle Testamente, Qumran og jødedommens
såvel som kristendommens indfældethed i den hel-
lenistiske verden samt nye hermeneutiske tilgange
til bibelstudiet, herunder den af kvindeteologien
inspirerede kønshermeneutik. 

Ny oversættelse af Det gamle Testamentes apo-
kryfiske skrifter til afløsning af den eksisterende
oversættelse fra 1953. Her medvirker fra instituttet
Bodil Ejrnæs og Niels Hyldahl. 

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

Gammel Testamente
Davids Salmer med særligt henblik på a) deres
brug i eftereksilsk tid, herunder i Qumran og b)
deres tolkningshistorie i dansk bibeltradition. Ar-
bejdet skal indgå i et større projekt: Udarbejdelse
af en kommentar til Davids Salmer, iværksat af af-
delingen for Gammel Testamente ved Aarhus Uni-
versitet (Bodil Ejrnæs).

“Prelude to Israel’s Past. Background and Be-
ginnings of Israelite History and Identity”. En-
gelsk revideret udgave af Die Vorgeschichte Isra-

els. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 13.
Jahrhunderts v. Chr. Biblische Enzyklopädie, Band
1, Stuttgart 1996 (Niels Peter Lemche).

“The Israelites in History and Tradition. The
Image of the Israelites”. Library of Ancient Israel.
Monografi om etnicitetsspørgsmålet og Det gamle
Israel (Niels Peter Lemche).

“Changing Perspectives in Biblical Interpretati-
on”. Samlede artikler, bind 1 (Niels Peter Lemche
i samarbejde med Thomas L. Thompson).

Kommentar til Jobs Bog (Arne Munk).
“Det deuteronomistiske historieværk”. Artikel til

Forum for Bibelsk Eksegese 10 (Flemming A.J. Niel-
sen).

Udarbejdelse af dansk oversættelse af tragedie-
digteren Ezekiel med henblik på udgivelse (Flem-
ming A.J. Nielsen).

Bearbejdelse af udgravningsresultater fra Tell
el-Fukhar, Jordan, samt udarbejdelse af publikati-
on (John Strange i samarbejde med Magnus Ot-
tosson, Patrick E. MacGovern, Helena Riihiaho,
Allan R. Petersen, Flemming Gorm Andersen, Lis-
beth Strange og Niels Levinsen).

“The Archaeology of Jordan”. Bidrag til håndbog
med forventet publikation 1998 (John Strange).

“Helligdomme i Jerusalem” (John Strange).
Overgangsperioden Senbronzealder til Jernal-

der i Palæstina, Israel og Jordan. En undersøgelse
af perioden 1250/00-900 f.Kr. (John Strange).

Færdiggørelse af bogen ’The Bible and History’
(Thomas L. Thompson). 

“Motiver og Metaforer” i Genesis 1-11. Eksege-
tisk analyse (Thomas L. Thompson).

“The Bible’s Historical Context”. Sammenfat-
tende undersøgelse af historiske, litterære og in-
tellektuelle sammenhænge i bibelsk litteratur
(Thomas L. Thompson i samarbejde med Niels
Peter Lemche).

Det Københavnske Dødehavstekstinitiativ
I dette projekt, som tilsigter en fuldstændig viden-
skabelig udgivelse af ca. 26 Dødehavsruller fra
hule 4 i serien “Discoveries in the Judaean Desert”
medvirker Frederick H. Cryer, Jesper Høgenha-
ven, Gregory Doudna og Søren Holst.

Projektet tilstræber: a) revidering af håndskrift-
palæografien for Syrien-Palæstina fra 4.årh. f.Kr.
til ca. 1. Årh. e.Kr. og en nyvurdering af syntesen
om Qumranrullernes oprindelse. 

Ny Testamente
“Paul and the Stoics: An Essay in Interpretation”
Afsluttende arbejde (Troels Engberg-Pedersen).

Arbejde med Philon: De vita contemplativa som et
stykke socialutopisk fiktion (Troels Engberg-Pe-
dersen).
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Redaktionelt arbejde med bogen “The Emoti-
ons in Hellenistic Philosophy”, som udkommer i
1998 (Troels Engberg-Pedersen).

Redaktionelt arbejde med bogen “Paul Beyond
the Judaism-Hellenism Dualism”, som udkommer
i 1999 (Troels Engberg-Pedersen).

“Krop og køn i Kristus”. Arbejde, der behandler
forholdet mellem diskrimination og identifikation
i paulinsk og post-paulinsk Kristus-fortolkning
(Lone Fatum).

“Female Typology and Early Christology”, i sam-
arbejde med patristiker Elena Giannarelli fra Di-
partimento di Science dell’ Antichità, Firenze
(Lone Fatum).

“Constructing Early Christian Families” Redak-
tionsarbejde, ed. Halvor Moxnes (Lone Fatum).

Lærebog i Ny Testamente. Fremstilling baseret
på en litterær/sociologisk teori om forholdet mel-
lem litterære genrer, autoritetstyper og typiske
teologiske problemstillinger inden for nytesta-
mentlig kristendom (Geert Hallbäck).

“Den historiske Jesus som teologisk projekt”. En
kritisk betragtning (Geert Hallbäck).

“Evangelium som historieskrivning”. Artikel til
Forum for Bibelsk Eksegese 10 (Geert Hallbäck).

“Bibel og Teologi 2. Ny Testamente”. Redakti-
onsarbejde i samarbejde med Troels Engberg-Pe-
dersen (Geert Hallbäck).

“The Essene Concept of Resurrection Accor-
ding to Josephus”. Seminar Paper til Society of
New Testament Studies’ 52. Årsmøde i Birming-
ham 1997 (Niels Hyldahl).

“Docetism – the Philosophical, Theological and
Christological Background of a Gnostic Phenome-
non”. Main Paper til Society of New Testament
Studies’ 54. Årsmøde i Pretoria, Sydafrika, i 1999
(Niels Hyldahl).

“Paulus-receptionen i Apostlenes Gerninger og
de deuteropaulinske breve”. Forberedelse til fore-
læsning ved Nordisk Nytestamentlig Konference i
juni 1999 (Niels Hyldahl).

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

Kommentar til Matthæusevangeliet (Mogens
Müller).

“Hermeneutik og mytologisk konstruktion hos
Paulus”. Afsluttende arbejde med disputatsprojekt
(Henrik Tronier).

“Etnisk identitet i antik jødedom og hos Paulus”
(Henrik Tronier).

“Filon og apokalyptikken i hellenistisk-filosofisk
kontekst” (Henrik Tronier).

Ph.d-projekter:
“The Heavens of Heavens Belong to Yahweh, but
He Gave the Earth to the Sons of Adam. Studies in

the World-View of the Old Testament” (Tilde Bin-
ger).

“En litteratur-kritisk læsning af Romerbrevet
med udgangspunkt i Wolfgang Isers fortolknings-
principper” (Gertrud Yde Iversen).

“Tragediedigteren Ezekiel og udvandringen fra
Ægypten. Studier i den litteratur-historiske kon-
tekst for jødisk oprindelsestradition med særligt
henblik på de gammeltestamentlige exodusmoti-
ver og den hellenistiske tragediedigter Ezekiel”
(Flemming A.J. Nielsen).

“Antik-jødiske forudsætninger for aleksan-
drinsk eksegese – en undersøgelse af den kristne
allegoris forudsætninger i antikke traditioner”
(Rasmus Nøjgaard).

“Homer og Det gamle Testamente. En sammen-
lignende forskningshistorie” (Allan Rosengren Pe-
tersen).

Redaktion af tidsskrifter m.v.: 
Følgende medarbejdere er konsulenter ved Natio-
nalencyklopædien: Niels Peter Lemche, John Stran-
ge og Mogens Müller.

Desuden bidrager Tilde Binger, Troels Eng-
berg-Pedersen, Geert Hallbäck, Niels Hyldahl,
Arne Munk og Allan R. Petersen.

Geert Hallbäck er redaktør for Gads nye Bibellek-
sikon med specielt ansvar for Ny Testamente-stof-
fet. John Strange er konsulent vedr. arkæologi,
geografi og topografi.

Ancient Philosophy (referee Troels Engberg-Pe-
dersen). Bibliana (redaktion Tilde Binger, Ger-
trud Yde Iversen, Rasmus Nøjgaard). Copenhagen
International Seminar (redaktion Frederick H. Cry-
er, Niels Peter Lemche og Thomas L. Thompson).
Dansk teologisk Tidsskrift (hovedredaktør Mogens
Müller), European Association of Biblical Studies (Ex-
ecutive Director Niels Peter Lemche). Forum for Bi-
belsk Eksegese bind 9, redaktion Niels Peter Lemche
og Henrik Tronier; bind 10, redaktion Geert Hall-
bäck og John Strange. Journal for Hebrew Scripture
(medlem af editorial board Niels Peter Lemche).
“Kvinder, Køn og Forskning” (referee Lone Fatum).
Nordisk Nytestamentligt Nyhedsbrev (redaktør Troels
Engberg-Pedersen). Scandinavian Journal of the Old
Testament, ’SJOT’ (redaktion Frederick H. Cryer,
Niels Peter Lemche, Thomas L. Thompson.

Kongresser:
International konference, august 1997, ’Paul Be-
tween Judaism and Hellenism. The Corinthian Corre-
spondence in Context’, arrangeret af Troels Engberg-
Pedersen.

Følgende konferencer er under forberedelse:
Juni 1998: ’Seventh International Conference on the

History and Archaeology of Jordan’ (John Strange i
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samarbejde med Department of Antiquities, Am-
man, Jordan).

August 1998: Society of New Testament Studies 53.
Årsmøde i København (Niels Hyldahl i samarbejde
med selskabets engelske hovedkontor).

Formidlende virksomhed:
Niels Peter Lemche har gæsteforelæst på konfe-
rencen “New Perspectives in Old Testament Scho-
larship” i Groningen oktober 1997, på SBL Natio-
nal Meeting i San Francisco november 1997, på
“The Ingeborg Rennert Conference on Jerusalem
Studies” i Israel december 1997, samt på Bar Ilan
University og Tel Aviv University.

John Strange holdt i marts 97 foredrag på The
British Museum om Tell el-Fukhar.

Thomas L. Thompson har holdt gæstefore-
læsning i Amman, Lausanne, San Francisco, samt,
på en foredragsturné i Storbritanien, i Sheffield,
Manchester, Leeds, Oxford, Cambridge, London,
Glasgow og Edinburgh.

Troels Engberg-Pedersen var resource-person
ved norsk doktorandseminar i teologi i oktober
1997, og deltog i opstartseminar på norsk forsk-
ningsprojekt om “Det kristne menneske: Kon-
struktionen af ny identitet i antikken”. I november
97 forelæsning ved Society of Biblical Literature
Annual Meeting i San Francisco.

Geert Hallbäck medvirkede ved konference om
Johannesevangeliet i Århus med foredrag om Jo-
hannesevangeliet som litteratur, og deltog med fo-
redrag om apokalyptik og gnosticisme i Nordisk
Forskerseminar om nye religioner i hellenistisk –
romersk tid og i dag.

Lone Fatum gæsteforelæste ved Teologiska In-
stitutionen i Uppsala i april l997. Fra 29. sept. til
17. okt. var hun gæstelærer ved Ilisimatusarfik/
Grønlands Universitet i Nuuk.

Mogens Müller holdt gæsteforelæsning i Ro-
stock i januar 97.

Mogens Müller

Stab
VIP: 13,2 årsværk.
TAP: 1,5 årsværk.

VIP:
Binger, Tilde Birte; ph.d.-stipendiat.
Cryer, Frederick Harris; forskningslektor.
Doudna, Gregory Lee; forskningsadjunkt.
Ejrnæs, Bodil; amanuensis.
Engberg-Pedersen, Troels; lektor.
Fatum, Lone Høgild; lektor.
Hallbäck, Geert; lektor.
Holst, Søren; projektmedarbejder.
Hyldahl, Niels Christian; professor.
Høgenhaven, Jesper; forskningslektor.

Iversen, Gertrud; ph.d.-stipendiat.
Lemche, Niels Peter; professor.
Munk, Arne Leininger; lektor.
Müller, Mogens; professor.
Nielsen, Flemming A.J.; ph.d.-stipendiat.
Nøjgaard, Rasmus; ph.d.-stipendiat.
Petersen, Allan Rosengren; ph.d.-stipendiat.
Strange, John; docent.
Thompson, Thomas; professor.
Thyssen, Henrik P; ph.d.-stipendiat.
Tronier, Henrik Axel Peer; lektor.

TAP:
Lock, Inge Lise; overassistent.
Pemmer, Anne-Lise; korrespondent.

Specialer:
Giversen, Anne Kathrine Bælum: Prisopgave med

titlen: “Prolegomena til rekonstruktion af Mar-
kions evangelium”.

Hjelm, Ingrid: Prisopgavebesvarelse med guldme-
dalje: “Samaritanerne og den antikke jøde-
dom”.

Fondsstøtte:
Carlsbergfondet:
– Frikøb (Henrik Tronier)   kr. 41.630.

Det Danske Bibelselskab:
– Driftsudgifter og materialer (Bodil Ejrnæs)

kr. 10.000.

H.P. Hjerl Hansen Mindefondet:
– Tell el Fukhar, Jordan – udgravning (John

Strange)   kr. 55.000.

Kirkeministeriet:
– Oversættelse til dansk af Dødehavsrullerne (In-

stitutlederen)   kr. 200.000.

Københavns Universitets Almene Fond:
– 7. kongres for Jordans Historie og arkæologi

(John Strange)   kr. 84.511.

Private Fondsmidler:
– Studiorum Novi Testamenti-Societas – årsmøde

aug 98 (Institutlederen)   kr. 7.500.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Ans. ekstern lektor på instituttet 1.9.95-31.1.96

(Troels Engberg-Pedersen)   kr. 2.478.
– Det københavnske dødehavsrulleinitiativ (Niels

Peter Lemche)   kr. 1.588.869.

Undervisningsministeriet:
– Oversættelse til dansk af Dødehavsrullerne (In-

stitutlederen)   kr. 67.000.
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Publikationer:
Binger T.B.: Asherah. Goddesses in Ugarit. Israel

and the Old Testament. Sheffield 1997, 190 s. 
Doudna G.L.: Radiocarbon Dating and the Scrolls:

Report on Israel Carmi’s Talk at the Jerusalem
Conference. Qumran Chronicle volume 7, s. 11-
14, Cracow, Polen 1997. 

Engberg-Pedersen T.: Retfærdiggørelse hos Pau-
lus. Præsteforeningens Blad 1997/5, s. 100-111,
København 1997. 

Engberg-Pedersen T.: Conventional Values of the
Hellenistic Greeks. i: Studies in Hellenistic civi-
lization VIII, Århus 1997. 

Engberg-Pedersen T.: Introduction. i: Conventio-
nal Values of the Hellenistic Greeks, Troels Eng-
berg-Pedersen, s. 13-27, Århus 1997. 

Hallbäck G.: Skriftsynet i jødedom og kristendom.
i: Lftor. Laboratorium for Tid og Rum, s. 81-91,
Brandts Klædefabrik, Odense 1997. 

Hallbäck G.: Eksegesens vilkår i 90’erne. En per-
sonlig skitse. Præsteforeningens Blad 11(14.
Marts), s. 270-277, København 1997. 

Lemche N.P.: Where Should we look for Canaan?
A reply to Nadav Na’aman. Ugarit-Forschungen
26 (1996), s. 767-772, Münster 1997. 

Lemche N.P.: On doing Sociology with “Solo-
mon”. i: The age of Solomon. Scholarship at the
turn of the Milennium, Lowell K. Handy, s. 312-
325, Leiden 1997. 

Lemche N.P.: Responce to William G. Dever, (Re-
visionist Israel Revisited). Currents in Research:
Biblical Studies 5, s. 9-14, Sheffield 1997. 

Lemche N.P.: Om Kirsten Nielsen og Poesien. i:
Collegium Biblicum Årsskrift 1997, Ole David-
sen, s. 24-33, Århus 1997. 

Lemche N.P.: Clio is also among the Muses – Keith
W. Whitelam and the History of Palestine, A Re-
view and Commentary; med efterskrift History
of Palestine og History of Cyria. i: Can a “Histo-
ry of Israel” be written, Leste L. Grabbe, s. 123-
155, Sheffield 1997. 

Lemche N.P.: Københavnerskolen – eller Det gam-
le Testamente efter syndfloden. Fønix 21, s. 22-
29, København 1997. 

Müller M.: Neutestamentliche Theologie als bibli-
sche Theologie. Einige grundsätzliche Überle-
gungen. New Testament Studies Vol. 43, s. 475-
490, Cambridge 1997. 

Müller M.: Den korsfæstede konge. Niels Willerts
disputats om Markusevangeliets lidelseshistorie.
Dansk Teologisk Tidsskrift 60, s. 180-192, Kø-
benhavn/ANIS 1997. 

Müller M.: Loven og hjertet. Bjergprædikenen
som pagtsteologi. Religio 48. Matteus och hans
läsere – förr och nu 48, s. 41-54, Teologiska In-
stitutionen i Lund 1997. 

Müller M.: Det gamle Testamente som Kristen
bog. Frederiksberg, København 1997, 92 s. 

Nielsen F.A.: The Tragedy in History: Herodotus
and the Deuteronomistic History (Journal for
the Study of the Old Testament. Supplement
Series, 251; Copenhagen International Semi-
nar, 4). Sheffield, England 1997, 192 s. 

Strange J.: Anmeldelse af: Bieberstein, Klaus
(1995) JOSUA-JORDAN- JERICHO. Archäolo-
gie, Geschichte und Theologie der Landnah-
meerzählungen Josua 1-6. Orbis Biblicus et Ori-
entalis 143. LEVANT 29, s. 262-264, London
1997. 

Strange J.: Geografi og Arkæologi. i: Bibelkund-
skab. Introduktion til Det gamle Testamente, s.
32-41, Aarhus 1997. 

Strange J.: Nærorientens historie fra omkring
3000 f.Kr. til Alexander den Store. i: Bibelkund-
skab. Introduktion til Det gamle Testamente, s.
42-53, Aarhus 1997. 

Strange J.: Tall al-Fukhar 1990-1991: A prelimina-
ry report. Studies in the History and Archaeolo-
gy of Jordan 6, s. 399-406, Amman 1997. 

Strange J.: Geography and Tradition in the Patri-
arcal Narratives. Scandinavian Journal of the
Old Testament vol. 11 no. 2, s. 210-222, Køben-
havn, Oslo 1997. 

Thompson T.L.: The Background of the Patri-
archs: A Reply to William Dever and Malcolm
Clark. i: The Pentateuch: A Sheffield Reader,
John W. Rogerson, s. 33-74, Sheffield 1997. 

Thompson T.L.: Defining History and Ethnicity in
the South Levant. i: Can a “History of Israel” be
Written, Lester L. Grabbe, s. 166-187, Sheffield
1997. 

Thompson T.L.: Historie og teologi i overskrifter-
ne til Davids salme. i: Collegium Biblicum Års-
skrift 1997, Ole Davidsen, s. 88-102, Århus 1997. 

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
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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. Derudover vil en sådan kortlægning tje-
ne til at påvise den redaktionshistoriske udvikling
af kapitlerne (quæstionerne) i Pierre Auriole’s
“Quodlibet” fra omkring 1320 og dermed fungere
som forarbejde til en kritisk udgave af dette værk
(Lauge Olaf Nielsen).

1.3 Pierre Auriole’s kommentar til Peter Lombar-
derens sentensbog. Der forskes i den franske teo-
log 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 Forholdet mellem processioner og drama i
middelalderen samt enkelte musikdramatiske vær-
ker fra den nyere tid af Mozart og Messiaen i lyset
af middelalderlige traditioner (Nils Holger Peter-
sen).

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 i frihedsbegrebet hos Luther. Der ar-
bejdes med en historisk og teologisk kommentar
til Luthers frihedstraktat fra 1520 (Steffen Kjeld-
gaard-Pedersen).

2.3 Tro og politik i forholdet mellem Christian III
og landgreve Philipp af Hessen (Martin Schwarz
Lausten). 

3. Det 17.-18. århundrede
3.1 Under forskningsprojektet “Kirke og synago-
ge. Holdninger i den danske kirke til jødedom og
jøder siden 1700” arbejdes med hallensisk “jøde-
mission” i Danmark og med jødiske konversioner i
1700-tallet på grundlag af kildefremdragelser og
studier i Rigsarkivet, Landsarkivet og Stadsarkivet
samt De franckiske Stiftelsers arkiv i Halle (Martin
Schwarz Lausten).

4. Det 19.-20. århundrede
4.1 Grundtvigs forhold til Luther (Leif Grane).

4.2 Den religiøse symbolismes betydning for det
20. århundredes bevidsthedsformer (Jørgen I.
Jensen).

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 folke-
lige ideer og skoletanker drøftes i lyset af forskelli-
ge forsøg på at praktisere dem i områder uden for
Europa. Ikke mindst lægges der vægt på at inddra-
ge Grundtvigs syn på ikke-europæiske kulturer og
at drøfte forholdet mellem nationalisme og etnisk
tilhørsforhold (Holger Bernt Hansen).

5.3 Skabelsen af en afrikansk kristendom. Der for-
skes i den historiske udvikling af en lokal kristen-
dom hos Bachamafolket i det nordlige Nigeria,
hvor Dansk Forenet Sudan Mission har arbejdet si-
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den 1913. En monografi om emnet er under af-
slutning (Niels Kastfelt).

5.4 Religion og politik i Nigeria. Undersøgelser
vedrørende samspillet mellem religion og politik i
det moderne Nigeria, med hovedvægt på religio-
nernes plads i den politiske proces og på politiske
dimensioner af forholdet mellem de forskellige
religioner i Nigeria (Niels Kastfelt). 

5.5 Nigerias kirkehistorie. I samarbejde med for-
skere fra University of Jos i Nigeria gennemføres
et forskningsprojekt om kristendommens histo-
riske udvikling og nutidige rolle i den såkaldte
Middle Belt region i Nigeria (Niels Kastfelt).

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

6.2 Center for Kunst og Kristendom er værtsinsti-
tution for et fireårigt projekt: “Troper og sekven-
ser i Piacenza, Biblioteca Capitolare codes 65. En
textkritisk edition og en analyse af deres litterære
aspekter og teologiske betydning i liturgirefor-
men Ritus Placentinus” (Brian Møller Jensen).

6.3. Fortsatte studier over reformation og billed-
kunst ca. 1525-95 (Eva Louise Lillie).

6.4 Fortsatte studier i 1800-tallets danske altertav-
lemotiver (Eva Louise Lillie).

6.5 Revision af Kalkmaleriregistranten med hen-
blik på rettelse af fejl i dateringer og motividentifi-
kationer og på nyregistrering af udsmykninger,
som er afdækket siden 1965 (Eva Louise Lillie).

6.6 Centret oppebærer en bevilling fra Nordisk
Forskerutdanningsakademi, NorFa, til et nordisk
netværk vedr. liturgien og kunstarterne i middelal-
deren med deltagelse af 10 nordiske forskere, her-
under to fra centret. I 1997 er der bl.a. afholdt en
workshop på Ålandsøerne (Finland) om stedets
rolle i middelalderliturgien (Eva Louise Lillie,
Nils Holger Petersen).

6.7 Der blev desuden afholdt en nordisk workshop
om det hellige i kunstarterne (Sigtuna, Sverige),
støttet af NorFa. 

Udgivervirksomhed, redaktionshverv m.v.:
Leif Grane er medudgiver af Archiv für Reformati-
onsgeschichte; Steffen Kjeldgaard-Pedersen er
medarbejder ved Lutherjahrbuch/Lutherbiblio-
graphie og fagkonsulent ved Den Store Danske

Encyklopædi; Martin Schwarz Lausten er medre-
daktør af Dansk Teologisk Tidsskrift; Eva Louise
Lillie er medredaktør af Kirkehistoriske Samlin-
ger og ansvarshavende redaktør for ICO-Icono-
graphisk Post; Lauge Olaf Nielsen er fagkonsulent
på Den Store Danske Encyklopædi og “Editiorial
adviser and reader” for “Medieval Philosophy and
Theology” (Cambridge U.P.).

Arbejde i kollegiale organer, bedømmelseshverv
m.v.
Peter Balslev-Clausen er sekretær for Kirkemi-
nisteriets salmebogskommission, formand for
Grundtvigselskabet og Salmehistorisk Selskab,
samt medlem af bestyrelserne for Nordisk Institut
for Hymnologi og B.S. Ingemann-Selskabet; Hol-
ger Bernt Hansen er medlem af Det teologiske Fa-
kultetsråd og har været opponent ved et disputats-
forsvar ved Aarhus Universitet, han er formand for
styringsgruppen for Københavns Universitets
Nord/Syd satsningområde, medlem af Editorial
Board for tidsskriftet African Affairs, udg. af the
Royal African Institute, London, referee for tids-
skriftet, og medlem af Governing Board, Internati-
onal Africa Institute, London, som udgiver tidsskrif-
tet “Africa”; Jørgen I. Jensen er formand for ledel-
sesgruppen i Center for Kunst og Kristendom og for
sikkerhedsudvalget og medlem af styrelsen for Sel-
skabet for Danmarks Kirkehistorie samt af styrelsen
for Fakultetets forsamlingslokale; Ninna Jørgensen
er medlem af Det teologiske Studienævn; Niels
Kastfelt er formand for Det teologiske Fakultets in-
ternationale udvalg, medlem af konsistoriums in-
ternationaliseringsudvalg, medlem af Det teologi-
ske Fakultets ph.d.-studienævn, medlem af Det teo-
logiske Fakultets samarbejdsudvalg, og koordina-
tor for Focusområdet for Religion og Politik under
Københavns Universitets Nord/Syd satsningsområ-
de; Steffen Kjeldgaard-Pedersen er institutleder,
medlem af Continuation Committee for den inter-
nationale Lutherforskningskongres (formand ind-
til august 1997), fakultetsrepræsentant i Præstehøj-
skolens institutionsudvalg, og medlem af styrelsen
for Nordisk Institut for Hymnologi og for Nordisk
Forum for Studiet af Luther og Luthersk Teologi,
samt af styrelsen for Selskabet for Danmarks Kirke-
historie; Martin Schwarz Lausten er formand for
Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og for den
danske afdeling af Commission Internationale
d’Histoire Ecclésiastique Comparée, samt medlem
af styrelsen for Nordisk Institut for kirkehistorisk
Forskning; Lauge Olaf Nielsen er medlem af Det
teologiske Fakultetsråd og af Statens humanistiske
Forskningsråd; Nils Holger Petersen er leder af
Nordisk netværk vedr. kunstarterne og liturgien i
middelalderen og medlem af bestyrelsen for Nor-
disk selskab for interart studier (NorSIS). 
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Studierejser:
Eva Louise Lillie har foretaget en studierejse til
Tyskland. Niels Kastfelt har foretaget feltarbejde i
Nigeria. Lauge Olaf Nielsen har været i Tyskland
for at foretage arkivstudier.

Gæsteforelæsninger og konferencer: 
Leif Grane har holdt en gæsteforelæsning ved Is-
lands Universitet i Reykjavik. Fire medarbejdere
ved Institut for Kirkehistorie har deltaget i den 9.
internationale Lutherkongres i august måned i
Heidelberg: Leif Grane og Martin Schwarz Lau-
sten, Ninna Jørgensen som seminarleder, og Stef-
fen Kjeldgaard-Pedersen som formand for kon-
gressen. Desuden har ph.d-studerende Anna Vind
deltaget i kongressen. Niels Kastfelt har været ar-
rangør af en international konference om religion
og politik i Afrika og Mellemøsten under Køben-
havns Universitets Focusområde for Religion og
Politik, og har deltaget i Annual Meeting of the
African Studies Association of the United States,
Columbus, Ohio. Eva Louise Lillie har deltaget i
Nordisk døvepræstemøde. Martin Schwarz Lau-
sten har holdt foredrag i Cambridge, Halle og
Wittenberg. Lauge Olaf Nielsen har efter indby-
delse forelæst på Det kongelige nederlandske Vi-
denskabernes Selskab i Amsterdam. Nils Holger
Petersen har været medarrangør af og foredrags-
holder ved symposiet “Interart Studies in Theory
and Practice” i Lysebu i Norge, medarrangør af og
foredragsholder ved the Fifth Nordic Workshop
on Liturgy and the Arts in the Middle Ages på Å-
landsøerne i Finland, og medarrangør af og fore-
dragsholder ved en nordisk workshop i Sigtuna,
Sverige; han har gæsteforelæst ved et internatio-
nalt symposium i Italien om et middelalderligt li-
turgisk manuskript fra Piacenza og ved Det norske
Videnskabernes Selskab i Trondheim, og han har
været hovedforelæser ved den internationale kon-
ference om “medievalism” i Canterbury. Han har
været respondent ved Cantus Planus sessionerne
ved den internationale musikkongres (IMS) i
London og deltaget med et foredrag i symposiet
Religion, Literatur, Künste ved Innsbrucks Univer-
sitet og holdt foredrag ved den internationale
middelalderkongres på Western Michigan Univer-
sity samt ved en international Gregorianik-konfe-
rence i Trondheim. 

Formidlende virksomhed:
Der har været afholdt 2 seniorseminarer for insti-
tuttets medarbejdere, ph.d.-studerende og andre
interesserede.

Prof. Rudolf Mau fra Berlin, som var instituttets
gæst i maj, holdt forelæsninger over emnerne “Lu-
therrezeption in der deutschen Theologie des 20.
Jahrhunderts”, “Zur Lage der Kirche in den Län-

dern der früheren DDR” og “Sozialethik in einer
Lutherschen Perspektive”. Desuden har han af-
holdt et seminar om “Melanchthons Arbeit an
den evangelischen Bekenntnissen. Die zweite Aus-
gabe der Apologie (Sept. 1531), CA (1530) und
CA variata (1540)”.

Prof. Paolo Ricca fra Facolta Valdese di Teologia
i Rom har i september holdt forelæsninger over
“Nudi nudum Christum sequentes. The Waldensi-
ans in Medieval Time and Today” og “To be Prote-
stant in Rome in the Ecumenical Era”. 

Center for Kunst og Kristendom har afholdt di-
verse møder med følgende foredrag: Sven Rune
Havsteen: “Passionsmusik i protestantisk tradi-
tion”. Åsa Ringbom, Konsthistoriska Institutionen,
Åbo Akademi: “A New Dating Technique for Me-
dieval Aaland Churches”. Anthony Johnson, De-
partment of English, Åbo Akademi: “Alchemy, Aa-
land and the 15th-century Imagination”. Elisabeth
Lohfert: “Le Corbusier”. Jørgen I. Jensen: “Rued
Langgaard og kristendommen”. Bent Holm: “Det
civiliserede kaos. Holberg: Mascarade, og Niel-
sen/Andersen: Maskerade”. Kristin Rygg, Hamar,
Norge: “Opera og åndshistorie i Vivaldis Venedig”.
Nils Holger Petersen: “Vigilie for Thomas Becket”.

Andet:
Leif Grane blev tildelt den teologiske æresdoktor-
grad ved Islands Universitet i Reykjavik i forbin-
delse med Præsteskolens 150-års jubilæum.

Nils Holger Petersen er fra 1/8-1997 – side-
løbende med ansættelsen ved Institut for Kirkehi-
storie – ansat som professor II i “gregorianik” ved
Senter for middelalderstudier, Norges Teknisk-Na-
turvitenskapelige Universitet i Trondheim. 

Steffen Kjeldgaard-Pedersen

Stab
VIP: 11,3 årsværk.
TAP: 2,1 årsværk.

VIP:
Brøgger, Morten; ph.d.- studerende
Grane, Leif Henning; professor.
Hansen, Holger Bernt; professor.
Jensen, Brian Møller; forskningsadj.
Jensen, Jørgen Ingwertsen; lektor.
Jørgensen, Ninna; lektor.
Kastfelt, Niels; lektor.
Kjeldgaard-Pedersen, Steffen; professor.
Lausten, Martin Schwarz; professor.
Lillie, Eva Louise; forskningsass.
Nielsen, Lauge; lektor.
Petersen, Nils Holger; forskningslektor.
Rydstrøm-Poulsen, Åge; forskningsadj.
Vind, Anna; ph.d.- studerende.
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TAP:
Andersen, Ann Marie; overassistent.
Lund, Vagner; afdelingsleder.
Rasmussen, Maria Cornelia; overassistent.

Specialer:
Ahle, Vibeke Lise Meldgaard: Titel: “Philosofie og

Christendom lade sig dog aldrig forene”.
Jørgensen, Ib: Titel: Protest, begær og synd. Max

Beckmanns Die Nacht fortolket ud fra klassisk
og moderne syndslære.

Rasmussen, Thomas Reinholdt: Titel: Deus ab-
sconditus et revelatus – En studie i Luthers tale
om Guds skjulthed med særligt henblik på nad-
veren.

Fondsstøtte:
Jens Nørregaards og Hal Kochs Mindefond:
– Indkøb af mikrofilm (Institut for Kirkehistorie)

kr. 15.165.
Kirkeministeriet:
– Center for Kunst og Kristendom (Institut for

Kirkehistorie)   kr. 7.632.

NorFA:
– workshop (Nils Holger Petersen)   kr. 15.800

nok.

NOS-H:
– Dejlig er Jorden. Et tværvidenskabeligt forsk-

ningsprojekt om salmens rolle (Steffen Kjeld-
gaard-Pedersen)   kr. 181.369.

NorFA:
– Nordisk forsker netværk vedr. liturgien og

kunstarterne i Middelalderen (Nils Holger Pe-
tersen)   kr. 156.000 nok.

– Terribilis est- encounters with the sacred (Niels
Holger Petersen)   kr. 70.000 nok.

Rådet for Ulandsforskning:
– Feltarbejde i Nigeria (Niels Kastfelt)   kr. 23.198.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Aflastning SHF (Lauge O. Nielsen)   kr. 15.000.
– Troper og sekvenser i Piacenza, Bibl. Cap. c. 65

(Brian Møller Jensen)   kr. 56.131.

Publikationer:
Grane L.: Erasmus und Luther vor dem Streit

1524/25. i: Widerspruch, Kari Kopperi, s. 9-25,
Helsinki 1997. 

Grane L.: Guds Kirkesmakke og liden Menighed.
i: Kamp må der til. Festskrift tilegnet Ole
Jensen, s. 207-225, Hadsten 1997. 

Grane L.: Sørens Broder. Om Peter Christian Kier-
kegaard (1805-1888). i: Fra Egtvedpigen til Fol-

ketinget. Et festskrift til Hendes Majestæt Dron-
ning Margrethe II ved regeringsjubilæet 1997,
Det kongelige danske Videnskabernes Selskab,
s. 81-108, København 1997. 

Grane L.: Kristendommen i historien. Udvalgte ar-
tikler 1950-1996. København 1997, 329 s. 

Grane L.: Christus finis omnium. Eine Studie zu
Luthers erster Psalmenvorlesung. i: Caritas Dei.
Beiträge zum Verständnis Luthers und der ge-
genwärtigen Ökumene. Festschrift für Tuoma
Mannermaa zum 60. Geburtstag, s. 170-191,
Helsinki 1997. 

Hansen H.B.: Adult Learning and Democratizati-
on in the Third World: The Impact and Rele-
vance of Grundtvig’s Educational Ideas. i: Adult
Learning and the challenges of the 21st Centu-
ry, s. 47-61, Odense 1997. 

Kastfelt N.: Religion, State and Local Politics in Ni-
geria. i: Religion and Politics in Africa and the
Islamic World, Niels Kastfelt og Jessie Tvilling-
gaard, s. 41-59, København 1997. 

Kastfelt N.: The Focus Area on Religion and Poli-
tics in Africa and the Islamic World. i: Religion
and Politics in Africa and the Islamic World,
Niels Kastfelt og Jessie Tvillinggaard, s. 1-6, Kø-
benhavn 1997. 

Kastfelt N., Tvillinggaard J.D.K., : Religion and Po-
litics in Afrika and the Islamic World. Report
from the 1997 Conference of the University of
Copenhagen North/South Focus Area on Reli-
gion and Politics, Tune Landboskole, 1-3 Octo-
ber 97. København 1997, 287 s. 

Kastfelt N.: “A Song in Kwa Bwatiye by Dr. N.H.
Brønnum”. Linto. Newsletter of the Gwaha
Foundation Vol. 1, No. 7, s. 5, Lagos 1997. 

Kastfelt N.: “Nigeria: Peoples and Cultures:
Northeastern Nigeria”. i: Encyclopedia of Africa
South of the Sahara, s. 319-321, New York 1997. 

Kjeldgaard-Pedersen S.: Jene christliche Freiheit,
unser Glaube. i: Caritas Dei. Beiträge zum Ver-
ständnis Luthers und der gegenwärtigen Öku-
mene. Festschrift für Tuoma Mannermaa zum
60. Geburtstag, s. 222-242, Helsinki 1997. 

Lausten M.S.: Kirkehistorie. Grundtræk af Vestens
kirkehistorie fra begyndelsen til nutiden. Kø-
benhavn 1997, 303 s. 

Petersen N.H.: Søren Kierkegaards Aesthiticist
and Mozarts Don Giovanni. i: Interart Poetics
Essays on the Interrelations of the Arts and Me-
dia, Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, Erik Het-
ling, s. 167-76, Amsterdam 1997. 

Petersen N.H.: King and Marshal: Ballad and Li-
turgy in a Danish Music Drama. i: Medievalism
in europe II. Studies in Medievalism, Vol. VIII, s.
72-85, Cambridge, Mass 1997. 

Petersen N.H., Cappelørn N.J., Koch C.H., Mor-
tensen F.H.: Kommentarer til Enten-eller. Første
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del. i: Søren Kierkegaards skrifter. 5. Kommen-
tarbind til enten eller, Niels Jørgen Cappelørn,
Joakim Garff, Johnny Kondrup, Alastair McKin-
non, Finn Hauberg Mortensen, s. 85-243, Kø-
benhavn 1997. 

Institut for Systematisk Teologi

Arbejdet med instituttets forskningsplan er fortsat
med områdeseminarer i 1997. Nu arbejdes der
frem mod præsentationer af de enkelte områder i
form af monografier eller antologier. I øvrigt har
især udbygningen af indsatsen på Åbent Universi-
tet præget året.

Forskningsvirksomheden:
Fagene under Systematisk Teologi (Dogmatik
med Økumenisk Teologi samt Etik og Religionsfi-
losofi) drives som en kritisk og konstruktiv under-
søgelse af kristendommens læreindhold og ethos i
fortid og nutid med sigte på at belyse kristendom-
men som forpligtende livstydning i dag. Faget
Praktisk Teologi beskæftiger sig særligt med kir-
kens kommunikationsformer. Gennem forsk-
ningsfællesskabet mellem fagene satses der på at
give både dybde og bredde i instituttets bidrag til
den teologiske erkendelse omkring den gensidige
udveksling af udfordringer, som karakteriserer
forholdet mellem kristendommen og samtiden.

Metodisk og på mange områder ligeledes stof-
mæssigt er fagene nært forbundet med humanio-
ra og samfundsvidenskab. Der må også føres dia-
log med medicin og naturvidenskab, der begge i
stigende grad er med til at sætte rammer for men-
neskers tilværelsestydning og etiske konflikter.

Instituttets forskning har fem tyngdepunkter eller
hovedemner:
• Menneskesyn og personbegreb.
• Metafysik og teologi.
• Søren Kierkegaard-forskning.
• Teologi i mødet mellem konfessioner, kulturer

og religioner.
• Kirkeforståelse og kirkeliv. 

I Menneskesyn og personbegreb
Synet på mennesket er et hovedtema i instituttets
fag. Kristendommen ser mennesket som en per-
son, idet såvel den enkelte som fællesskabet til-
lægges afgørende betydning. Denne dobbelte be-
toning reflekteres på forskellige, ofte modsatrette-
de måder inden for den teologiske og filosofiske
tradition. Det er en central forskningsopgave at

tage personbegrebet op til fornyet overvejelse
med særlig vægt på spørgsmålet om forholdet mel-
lem 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 dis-
kussioner, 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 (jf.
hovedemne III). I den aktuelle debat er det en vig-
tig opgave at nuancere forståelsen af subjektivitet,
idet det pointeres, at mennesket er en på én gang
passiv og aktiv, afhængig og uafhængig person. 

Spørgsmålet om subjektivitet tages bl.a. op ud
fra den filosofiske hermeneutik og ud fra herme-
neutikkens radikalisering i systemteorien og en
dermed sammenhængende kommunikationsteo-
ri.

Afgørende for det kristne menneskesyn er
syndsbegrebet, der – med udgangspunkt i den
klassiske dogmatik – må nyformuleres i forhold til
den filosofiske antropologidebat. Debatten om
menneskesyn melder sig også i forbindelse med
aktuel materialetik. Dagens materialetiske proble-
mer, herunder ikke mindst bioetikken, stiller krav
om fornyet refleksion om bestemmelsen af men-
nesket som en person. 

II Metafysik og teologi
Mennesket lever, antropologisk set, forviklet med
omverdenen i kraft af sansninger, følelse, sprog og
handling. Samtidig er det, skabelsesteologisk set,
indfældet i den skabte verden. Der må forskes i de
erkendelsesteoretiske, metafysiske, teologiske og
etiske implikationer heraf. 

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.

Gennem forskning i forholdet mellem objekti-
veringens og sansningens metafysik søger institut-
tet at bidrage til afklaringen af den naturvidenska-
belige betragtningsmådes rækkevidde. Denne
forskning 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 påtrængende er indsatsen inden for om-
råder, der belyser miljø og bioteknologi, der ud-
gør to af Københavns Universitets tre tværfakul-
tære satsningsområder. Områderne er ikke uop-
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dyrkede i teologien, men de er nye som hovedem-
ne for indsatsen ved Det teologiske Fakultet på
Københavns Universitet. Indsatsen på området
forudsætter derfor, at der arbejdes aktivt med fast-
holdelse og udbygning af forskningskapaciteten
på dette område, hvor både universitetet og sam-
fundet har berettigede forventninger om, at vi gør
en indsats.

III 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.

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 forskningen
på instituttet forpligtet på at se Kierkegaards værk i
en aktuel, systematisk teologisk kontekst. Forplig-
telsen gælder ikke mindst den etiske og religionsfi-
losofiske tradition, som både i Danmark og interna-
tionalt er markant præget af Kierkegaard.

IV 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-
nisk Teologi og indgår i internationale kontaktnet
for studiet af økumenisk teologi, ligesom der sat-
ses på udveksling af studerende og forskere med
teologiske institutioner fra forskellige konfessio-
ner i alle verdensdele. Inden for den interkonfes-
sionelle økumeniske teologi arbejdes der med te-
maer af dogmatisk art: Det kirkelige embede og

nyere katolsk mariologi i luthersk belysning, men
også med delemner vedrørende fundamentalteo-
logiske problemstillinger. Samtidigt arbejdes der
med kontekstteologi, religionsteologi og missiolo-
gi som former, hvorunder kristendommens møde
med verden tematiseres.

V 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 IV, idet det fak-
tisk udfoldede kirkeliv naturligvis er præget af lo-
kale kulturelle og religiøse forudsætninger. Men
emnet kan også, som det sker ved Institut for Sys-
tematisk 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. Samtidig er afgørende dele
af det retlige grundlag opstået i administrative og
politiske sammenhænge, hvor der ikke er foregået
systematisk teologisk refleksion omkring kirkeret-
tens ekklesiologiske implikationer. En vigtig opga-
ve er derfor den fortsatte metodiske afsøgning af
sammenhænge mellem kirkeret og retsteologi i
folkekirkeordningen. 

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-udgave (Theodor Jør-
gensen, K.E. Bugge og Flemming Lundgreen-
Nielsen).

1.4. Religionernes teologi – kristologi med hensyn
på spørgsmålet om kristendommens absolutheds-
krav (Theodor Jørgensen).

1.5. Retsteologi – den rene lære i et pluralistisk
samfund. Overvejelser om bekendelsesskrifters
autoritet (Theodor Jørgensen).
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1.6. Grundtvig og den reformatoriske tradition
(Theodor Jørgensen).

1.7. Paul van Burens kristologi og Israelssteologi
(Krista Rosenlund Larsen).

1.8. Maria – Kirkens Moder? Undersøgelse af for-
holdet mellem Helligånden, Maria og kirken i
den nyere katolske mariologi, som det bl.a. kom-
mer til udtryk i forestillingen om Maria som kir-
kens /de troendes Moder (Bente Lybecker).

1.9. Syndslæren med henblik på dels syndsbegre-
bets betydning for den teologiske antropologi,
dels præmisserne for en nutidig formulering af
syndslæren (Kirsten Busch Nielsen).

1.10. Dietrich Bonhoeffers teologi, særligt hans
tolkning af det kristne menneskesyn (Kirsten
Busch Nielsen).

1.11. Kommentar til folkekirkens bekendelses-
skrifter (Peder Nørgaard-Højen).

1.12. De katolsk-lutherske relationer tre årtier ef-
ter Vaticanum Secundum (Peder Nørgaard-
Højen).

1.13. Ophævelsen af de reformatoriske lærefor-
dømmelser (Peder Nørgaard-Højen).

1.14. Identitet og kontinuitet: Traditionel livsfors-
tåelse og kristen livsforståelse i en afrikansk kon-
tekst, belyst ud fra moderne afrikansk teologisk
syn på Kristus (Jørn Henrik Olsen). 

1.15. Grundproblemer i religionernes teologi
(Jørn Henrik Olsen).

1.16. Mission i en moderne/postmoderne verden
(Jørn Henrik Olsen).

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

2.2. Emmanuel Lévinas og kærlighedens visdom –
en religionsfilosofisk læsning (Henrik Vase Frand-
sen).

2.3. Religionsfilosofiske undersøgelser over ånds-
begrebet, især hos Søren Kierkegaard (Arne
Grøn). 

2.4. Studier over grundproblemer inden for religi-
onsfilosofien (Arne Grøn).

2.5. Refleksion og religion i Ricoeurs hermeneu-
tik og i Luhmanns systemteori (Carsten Pallesen).

2.6. Det forsvundne subjekt – reflektioner over
fællesskabets etik (Liselotte Willer).

2.7. Miljøetik: Undersøgelser om en mulig be-
grundelse for en etik for naturen (Jakob Wolf). 

2.8. Forholdet mellem filosofi og teologi: Under-
søgelse af begrebet “Den skjulte Gud” (M. Luther)
som en mulig bestemmelse af religionsfilosofiens
hovedtema (Jakob Wolf). 

3. Praktisk teologi
3.1. Aktuelle tendenser i international sjælesorg
(Tor Johan S. Grevbo). 

3.2. Sjælesorgens hovedretninger (Tor Johan S.
Grevbo).

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

3.4. Mission blandt kulturkristne (Hans Raun Iver-
sen).

3.5. Grænser mellem privat og offentligt: Nordiske
velfærdspolitiske strategier og aktører inden for
frivilligt arbejde 1880 – 1950 (Tinne Vammen).

3.6. Ekklesiola in ekklesia i skandinavisk perspek-
tiv. Undersøgelse af udviklingslinier i forholdet
mellem indrekirkelige samfundsdannelser og den
officielle kirke i Danmark og det øvrige Skandi-
navien (Mikkel Vigilius).

Redaktion af tidsskrifter m.v.:
Følgende medarbejdere er redaktionsmedlemmer
i: Dansk Kirkeliv (Hans Raun Iversen), Halvårs-
skrift for praktisk teologi, Oslo (Tor Johan Grevbo
og Hans Raun Iversen), Kerygma und Dogma
(Theodor Jørgensen), Kierkegaardiana (Arne
Grøn), Literature and Theology, Glasgow (Svend
Bjerg), Lutherische Monatshefte, Hannover (Pe-
der Nørgaard-Højen), Neues Athenäum/New
Athenaum (Theodor Jørgensen), Nordisk Missi-
onstidsskrift (Hans Raun Iversen og Jørn Henrik
Olsen), Panorama. International Journal of Com-
parative Religious Education and Values, Brauns-
chweig (Peder Nørgaard Højen), Studia Theolog-
ica. Scandinavian Journal of Theology (Kirsten
Busch Nielsen).

Anden virksomhed:
Jens Glebe-Møller er fagkonsulent ved Den Store
Danske Encyklopædi. Tor Johan Grevbo er med-
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lem af European Council for Pastoral Care and
Counseling, International Council for Pastoral
Care and Counseling, European Network for
Theological Education, Societas Homiletica, det
norske bispemødes udvalg: “Veien til prestetjene-
ste”, Nordiska Kyrkeliga Studierådet samt for-
mand for Utdannelsesutvalget i Akademikernes
Fællesorganisasjon. Arne Grøn er medlem af be-
styrelsen for Søren Kierkegaard Selskabet. Hans
Raun Iversen er medlem af bestyrelsen for Nor-
disk Institut for Missionsforskning og Økumenisk
teologi. Theodor Jørgensen er medlem af interna-
tionalt følgeudvalg af den nye kritisk-videnskabeli-
ge Schleiermacher-udgave, Akademie der Wis-
senschaften, Göttingen, styringsgruppen for Nor-
disk Netværk for kontekstuel teologi, styrings-
gruppe for Selskab for Kirkeret, Board of Sino-
Christian Studies, Hong Kong, præsidiet for Lu-
ther Akademie, Ratzeburg, bestyrelsen for
Grundtvig-Selskabet samt næstformand i Schleier-
macher-Gesellschaft. Kirsten Busch Nielsen er
medlem af Kirkernes Verdensråds Kommission for
Faith and Order, af Det mellemkirkelige Råds ar-
bejdsgruppe vedrørende Kirkernes Verdensråd
samt styregruppen for Netværk for Teologisk Ud-
dannelse i Norden. Kirsten Busch Nielsen og Pe-
der Nørgaard-Højen er medlemmer af den viden-
skabelige styrelse ved The International Brigettine
Center i Farfa Sabina, Italien. Peder Nørgaard-
Højen er endvidere medlem af Præstehøjskolens
Institutionsudvalg. Tinne Vammen er medlem af
nordisk netværksgruppe om den kirkelige diakoni
i de nordiske lande. Jakob Wolf er medlem af sty-
regruppen vedr. universitetets satsningsområde
miljø.

Kongresdeltagelse og gæsteforelæsninger:
Preben Espersen har gæsteforelæst på provstekur-
sus i Næstved. Henrik Vase Frandsen har deltaget i
konference i Namur i Belgien. Jens Glebe-Møller
har gæsteforelæst i Chattanooga, TN og macon,
GA, USA. Tor Johan S. Grevbo har gæsteforelæst
ved Præstehøjskolen, Pastoralseminaret i Århus og
ved Lärkulla Stiftsgård, Finland. Arne Grøn har
holdt foredrag ved Kierkegaard-konference ved
St. Olaf College, Northfield, USA, ved symposium
i Deutsch-Skandinavische Gesellschaft für Religi-
onsphilosophie, Giessen/Marburg, Tyskland og
ved Kierkegaard-symposium ved Humboldt-Uni-
versitetet, Berlin. Hans Raun Iversen og Jørn Hen-
rik Olsen har forelæst ved konference om mission
til og fra Island. Theodor Jørgensen har gæstefor-
elæst i Oslo. Krista Rosenlund Larsen og Jørn
Henrik Olsen har deltaget i konsultationen “Con-
textualization Revisited” i Haslev. Krista Rosen-
lund Larsen har endvidere været på studieophold
ved Overseas Ministries Study Center i New Ha-

ven, CT, USA. Bente Lybecker har været på studie-
ophold i Rom og har deltaget i konferencen
“Good and Evil after Auschwitz. Ethical Implicati-
ons for Today” i Rom. Kirsten Busch Nielsen har
deltaget i netværket i Island om “Hvad uddanner
vi til? Mål og krav i den teologiske uddannelse?”
Peder Nørgaard-Højen har været officiel oppo-
nent ved disputats i Lund, har deltaget i nordisk
studium af de reformatoriske lærefordømmelser
samt i Leuenberger Lehrgespräche. Jørn Henrik
Olsen har gæsteforelæst ved Menighedsfakultetet
i Århus. Tinne Vammen har deltaget i projektse-
minar ved Det teologiske Fakultet, Uppsala Uni-
versitet om adskillelsen mellem kirke og stat i Sve-
rige år 2000, i tværprojektseminar ved Åbo Akade-
mi, Finland, har forelæst på Sociologisk Institut og
ved Centrum för Kvinnoforskning, Stockholms
Universitet og har været på en måneds ophold på
Axel Wenner Gren Center, Stockholm. Mikkel Vi-
gilius og Hans Raun Iversen har deltaget i forsker-
gruppe med emnet “Folkekirketradition 1945 –
1960”, herunder seminar på Sandbjerg. Mikkel Vi-
gilius har endvidere deltaget i kursus på Folkekir-
kens Pædagogiske Institut og været på studierejse i
Sverige. Jakob Wolf har deltaget i konference om
etik og genteknologi i Oslo og har gæsteforelæst
på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.

Søren Kierkegaard-biblioteket har været benyt-
tet under kortere eller længere ophold af: Jolita
Adoumeniene (Litauen), Valerio Bea (Italien),
Georgio Capecchi (Italien), Jane Champerlain
(England), Thomas Charalambidis (Græken-
land), Daniel Gamper (Spanien), Helle Møller
Jensen (Danmark), Christo Karbadjakov (Bulgari-
en), Norman Lillegaard (USA), Mike Lotti (USA),
Andrea Nelsen (USA), Mariele Nientied (Tysk-
land) og Vanessa Rumble (USA). 

Instituttet har afholdt gæsteforelæsninger ved
professor Colin E. Gunton, King’s College, Lon-
don: “Dogmas of Creation. On the Relation of Si-
ence and Teology”, “In the Beginning” og “Escha-
tology”, professor Jürgen Habermas, Starnberg,
Tyskland: “Wahrheitstheorien”, professor dr. Jesse
N.K. Mugambi, Nairobi: “From Liberation to Re-
construction: African Christian Theology after the
Cold War” og professor, dr. Eberhard Jüngel D.D.:
“Das Christliche Verständnis der Hoffnung”.

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

15. – 16. januar: “Gudstjeneste og Ritual mellem
Skabelse og Gudsrigeforkyndelse”. Åbne studieda-
ge ved lektor Hans Raun Iversen, lektor Hans Jør-
gen Lundager Jensen, adjunkt Kirsten Busch Niel-
sen og lektor Jakob Wolf. Seminar om etik ved
Zygmunt Baumann, Leeds (17. februar) og om
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afrikansk teologi ved Lamin Sanneh, Yale Univer-
sity (11. marts). Tiltrædelsesforelæsninger for
gæsteprofessor Tor Johan S. Grevbo: “Sjælesorg –
teologi i biografisk kontekst” (4. februar), for pro-
fessor Arne Grøn: ”Religionsfilosofiens opgave”
(14. februar) og lektor Carsten Pallesen: “Objectum
fidei. Om det sociale perspektiv i Luthers nadver-
lære” (19. september). Seminar med oplæg af Dr.
Stuart Brown, Project for Christian-Muslim Relati-
ons in Africa: “Principles for Dialogue Between
Muslims and Christians in Africa” (11. november).
3 kompaktkurser: “Menighed og Mission. Missi-
onsteologisk grundkursus” ved professor, dr. Char-
les van Engen, Fuller Theological Seminary, Pasa-
dena, Californien (20. – 31. januar), “Mission
blandt kulturkristne” ved professor, dr. Wilbert R.
Shenk, Fuller Theological Seminary, Pasadena,
Californien (18. – 29. august) og “Grundproble-
mer i religionernes teologi” ved professor Theod-
or Jørgensen og kandidatstipendiat Jørn Henrik
Olsen (15. – 26. september). 

Hans Raun Iversen

Stab
VIP: 13,8 årsværk.
TAP: 1 årsværk.

VIP:
Bektovic, Safet; ph.d.-studerende.
Bjerg, Svend; lektor.
Christiansen, Lars Valentin; amanuensis.
Clausen, Per; amanuensis.
Dew, Susan; ekstern lektor.
Espersen, Preben; adjungeret professor.
Frandsen, Henrik Vase; ph.d.-studerende.
Glebe-Møller, Jens; professor.
Grevbo, Tor Johan; gæsteprofessor.
Grøn, Arne; professor.
Hirabayashi, Takahiro; forskningsass.
Huggler, Jørgen; ekstern lektor.
Hylleberg, Bent; ekst. lektor.
Iversen, Hans Raun; lektor.
Jørgensen, Theodor W Holzdeppe; professor.
Kirmmse, Bruce; lektor.
Larsen, Krista Rosenlund; ph.d.-studerende.
Lybecker, Bente; ph.d. studerende.
Lydholm, Lars; undervisningsass.
Nielsen, Kirsten Busch; adjunkt.
Nørgaard-Højen, Peder; lektor.
Olsen, Jørn Henrik; kand. stip.
Pallesen, Carsten P.; lektor.
Salomonsen, Hedda; undervisningsass.
Vammen, Tinne; forskningslektor.
Vigilius, Mikkel Enok; ph.d.-studerende.
Westergaard, Peter Kurt; forskningsadj.
Willer, Liselotte; ph.d.-studerende.
Wolf, Jakob; lektorvikar.

TAP:
Christiansen, Inger; akademisk arbejder.
Grastrup-Hansen, Inge; overassistent.
Muriset, Birgitte; overassistent.
Schmidt, Hermann Alois; akademisk arbejder.

Ph.d.-afhandlinger:
Frandsen, Henrik Vase: Emmanuel Levinas og

Kærlighedens Visdom – en religionsfilosofisk
læsning.

Schmidt, Hermann Alois: Die gebrochene Ge-
genwart des Vergangenen. Schreiben und Ver-
gessen bei Kierkegaards Pseudonym Johannes
Climacus

Westergaard, Peter Kurt: Ludwig Wittgenstein.
Hele billedligheden i vor udtryksmåde. Et ekse-
getisk fragment.

Specialer:
Grunnet, Niels Vincens: Titel: “Om forholdet mel-

lem det universelle og det specifikke i kristen-
dommen med særligt henblik på K. E. Løg-
strups bestemmelse af forholdet mellem skabel-
sestanken og det kristologiske”.

Hansen, Marianne Eilskov: Titel: Kønsperspekti-
vet i Gudsbilledet.

Hvidt, Niels Christian Valdemar: Prisopgavebesva-
relse med guldmedalje: “Profeti og åbenbaring.
en oversigt over den kristne profetis forudsæt-
ninger, formål og status i kirken”.

Jørgensen, Ib: Protest, begær og synd. Max Beck-
manns “Die Nacht” fortolket ud fra klassisk og
moderne syndslære.

Kjelstrup, Lone: Titel: Alfa – Pantokrator – Ome-
ga. Den kosmiske Kristus i billedkunsten fra old-
kirke til middelalder.

Martina, Tania: Titel: Helgenveneration i Dan-
mark og på Curacao.

Nielsen, Gorm Due: Titel: Virkelighedsbegrebet
hos Karl Marx og Søren Kierkegaard.

Olsson, Vibeke Linda Mieth Fuglsang: Titel: Ritua-
ler omkring døden – med særligt henblik på
den folkekirkelige begravelseshandling i dag.

Pedersen, Jens Bach: Titel: Dåbsoplæring i Dan-
mark mellem skole og kirke – historisk og aktuelt.

Svard, Jesper Hartvig: Titel: Geniets gave – det evi-
ge liv. En biografisk-filosofisk sammenstilling af
den tidlige Wittgenstein og Schopenhauer.

Fondsstøtte:
Danida:
– Identitet og Kontinuitet (Jørn Henrik Olsen)

kr. 337.726.

Forskerakademiet:
– DANVIS-gæsteforsker (Bruce H. Kirmmse)   kr.

105.000.
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– Rejse-og opholdsudgifter til Michael S. Lotti
(Bruce H. Kirmmse)   kr. 31.200.

Jens Nørregaards Rejselegat
– Kongresdeltagelse Namur, Belgien (Henrik

Vase Frandsen)   kr. 4.000.

Nordisk Ministerråd:
– Grænserne mellem privat og offentligt (Tinne

Vammen)   kr. 2.700.000.

Novo Nordisk Fonden:
– Den tyske Grundtvigudgave (Theodor Jør-

gensen, K.E. Bugge og Flemming Lundgreen-
Nielsen)   kr. 50.000.

Nørregaard og Kocks Mindefond:
– Dansk andel af NIME’sforskerkursus om religi-

onsteologi (Hans Raun Iversen)   kr. 21.800.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Ekklesiolae in ekklesia i nordisk perspektiv

(Mikkel Vigilius)   kr. 325.805.

Publikationer:
Bjerg S.: Øjnenes faste. Homiletisk læsning af tek-

sterne til faste- og påsketid. København 1997,
223 s. 

Espersen P.: Menighedsbegrebet – det almindeli-
ge og det repræsentative medlemskab. i: Kirke-
retsantologi 1997, s. 7, Århus 1997. 

Glebe-Møller J.: Jürgen Habermas. En protestan-
tisk filosof. København 1997, 131 s. 

Glebe-Møller J.: I naturens vold. i: Kamp må der
til, s. 8, Hadsten 1997. 

Glebe-Møller J.: Kommunikatives Handeln, Kon-
sens, Heiliger Geist. i: Kommunikatives Han-
deln und Christlicher Glaube, s. 15, Paderborn
1997. 

Glebe-Møller J.: Teologi-grænsen. i: Teologi og
modernitet, s. 13, Århus 1997. 

Glebe-Møller J.: Pride. Semiotica Vol. 117-2/4 spe-
cial issue, s. 11, Berlin, New York 1997. 

Grevbo T.J.: Livshistorie og religiøsitet. Om det
sjelesørgeriske møte i afgjørende livssituasjoner.
i: Dansk Kirkeliv 1998, s. 14-20, København
1997. 

Grevbo T.J.: Sjælesorg i dag. En kritisk udfordring
til dansk og norsk sjælesorg. i: Bær hinandens
byrder. Studier i diakoni og sjælesorg, s. 133-
148, Dianalund 1997. 

Grevbo T.J.: Teologi og litteratur i dialog. i: Teolo-
gi og litteratur i dialog, s. 5-7, 213-215, Oslo
1997. 

Grevbo T.J.: Yrkesetikk for prester. Noen pastoral-
teologiske og pastoralpsykologiske synspunkter.
i: Yrkesetikk for prester, s. 39-59, Oslo 1997. 

Grevbo T.J.: Opplæring i spiritualitet – og spiritua-
liteten i opplæringen. Studiebulletinen (Nor-
diska Kyrkliga Studierådet) 28 (1997), 5-11, s. 7,
Oslo 1997. 

Grevbo T.J.: Sjelesorg – teologi i biografisk kon-
tekst. Præsteforeningens Blad 38/1997, 870-79,
s. 10, København 1997. 

Grevbo T.J.: Sjelesorg – teologi i biografisk kon-
tekst. Halvårsskrift for praktisk teologi 2/1997,
3-12, s. 10, Oslo 1997. 

Iversen H.R.: Dåb og oplæring i folkekirken. i:
Dansk kirkeliv 1998, s. 32-37, Valby 1997. 

Iversen H.R.: Menighedsforståelsen og det repræ-
sentative demokrati. i: Kirkeretsantologi 1997, s.
79-95, Århus 1997. 

Iversen H.R.: Diakoni og diakoner i folkekirken.
Diakonbladet 6.1997, s. 7-10, Maribo 1997. 

Iversen H.R.: Ekklesiologi og ekklesialitet. – Om
empiriske kirkestudiers teologiske nødvendig-
hed. Dansk teologisk tidsskrift 2/1997, s. 125-
136, Frederiksberg 1997. 

Iversen H.R.: Folk Church as Mission to Culture
Christians. SMT. Swedish Missiological Themes
3-4, s. 237-246, Uppsala 1997. 

Iversen H.R.: Islandsk mission. Mission. Nordisk
Missionstidsskrift 4, 1997, s. 13-14, 1997. 

Iversen H.R.: Kulturkristne, kirkekristne og karis-
matiske kristne. Fønix 1 – 1997, s. 51-62, Køben-
havn 1997. 

Iversen H.R.: Mission blandt kulturkristne. Mis-
sion. Nordisk Missionstidsskrift 2/1997, s. 8-10,
1997. 

Iversen H.R.: Ritualernes kirke. Religion. Tids-
skrift for Religionslærerforeningen for Gymna-
siet og HF 1 – 97, s. 8-19, 1997. 

Jørgensen T.: Det almindelige Præstedømme. En
aktuel dogmatisk perspektivering. i: Kirkerets-
Antologi 1997, s. 31-44, Århus 1997. 

Jørgensen T.: Volkskirche und Taufe. Initialritus
und Bad der Wiedergeburt. i: Das Sakrament
der Heiligen Taufe. Veröffentlichungen der Lu-
ther-Akademie Ratzeburg, s. 79-90, Erlangen
1997. 

Jørgensen T.: Kan kirken have flere meninger?
Den rene lære i et pluralistisk samfund. Nogle
dogmatiske og retsteologiske overvejelser.
Norsk Teologisk Tidsskrift 4, s. 195-204, Oslo
1997. 

Jørgensen T.: Kristus, kristendommen og de andre
religioner. Mission. Nordisk Missionstidsskrift 2,
s. 21-22, Hellerup 1997. 

Jørgensen T.: Kødets opstandelse. IKON 18. marts
1997, s. 18-19, Århus 1997. 

Jørgensen T.: “Menneske først og christen saa –
det er et hovedstykke”. “Östen og vi”. Den Nor-
diske Kristne Buddhistmisjon 3, Oslo 1997. 

Olsen J.H.: Contextualised Christology in Tropical
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Africa? Swedish Missiological Themes 3-4/1997,
s. 15, Uppsala 1997. 

Olsen J.H.: “Kristendom og religionerne” og mis-
sionens opgave. Nordisk Missionstidsskrift
2/1997, s. 19-21, København 1997. 

Pallesen C.: Teologi som “trivialmaskine”. Præste-
foreningens Blad 1997/36, s. 827-34, Køben-
havn 1997. 

Westergaard P.K.: “... prædestinationen hos Pau-
lus, er ...”. i: Helsingør Stiftsbog 1997, s. 49-60,
Helsingør 1997. 

Westergaard P.K.: “... en murer, som har lært latin”
– en indledende bemærkning. Slagmark 27,
Århus 1997. 

Wolf J.: Etikken og universet. i: Kamp må der til.
“Natur og etik”., s. 15, Hadsten 1997. 

Wolf J.: Etikken og universet. Fønix 3. okt. 97, s.
10, København 1997. 

Wolf J.: Etikken og universet. Præsteforeningens
Blad 18.1997, s. 10, København 1997. 
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Det juridiske Fakultet





Dekanens beretning

I 1997 blev en grundlæggende revision af fakulte-
tets langtidsplan udarbejdet. Planen består af
overordnede målsætninger for fakultetet i et 7-
årigt perspektiv, det vil sige for perioden 1998-
2004. Endvidere består den af statusafsnit, drøf-
tende afsnit, som sætter målsætningerne i per-
spektiv, samt handlingsplan for 1998. I det hele et
godt arbejdsredskab for de kommende år. 

I langtidsplanen er indarbejdet mange af anbe-
falingerne fra evalueringsrapporten vedrørende
jurauddannelserne. Det drejer sig særligt om ud-
viklingen af den juridiske uddannelse, hvor fakul-
tetet på en række områder har fastsat målsætnin-
ger. Heriblandt skal nævnes, at fakultetet finder
det væsentligt at udvikle gode undervisningsfor-
mer med hovedvægt på gennemgang af overord-
nede principper, centrale begreber, reglernes bag-
grund og typiske anvendelsesområde. Og som no-
get helt fundamentalt med kraftig tilskyndelse for
de studerende til mere aktiv studievirksomhed. 

Det er endvidere fakultetets opfattelse, at der er
behov for at styrke og videreudvikle allerede påbe-
gyndte aktiviteter vedrørende inddragelse af kon-
fliktforebyggende perspektiver i undervisningen.
Denne målsætning forudsætter, at sådanne per-
spektiver fremover anlægges i såvel lærebøger, un-
dervisning og eksamen. Det tilstræbes generelt, at
nye lærebøger imødekommer behovet for en an-
den faglig og pædagogisk tilgang end den mere
traditionelle indlæringsmetode. Eksempelvis kan
peges på en mere diskuterende tilgang med ind-
dragelse af et bredere – historisk, sociologisk og
politologisk betonet – perspektiv. 

I 1997 indledtes et omfattende arbejde med ud-
arbejdelse af en ny studieordning, indeholdende
bl.a. tanker om omlægning af eksamener samt
omlægning af det samlede undervisningsudbud.
Fra efterårssemesteret 1997 har alle studerende
på 1. år fået tilbud om deltagelse i såkaldt struktu-
rerede studiegrupper, hvor de under ledelse af en
lønnet gruppeleder – en ældre studerende –
opøver færdigheder med hensyn til  at fordybe sig
i stoffet. En forudgående forsøgsordning har givet
særdeles gode resultater, og fakultetet satser der-
for på en videreførsel af ordningen. 

Fakultetets finansielle situation
Fakultetets økonomi har i 1997 udviklet sig godt.
Fakultetet er i den gunstige situation, at det har
været muligt at opbygge reserver, hvoraf fakultetet
imidlertid har måttet budgettere med 7 mio. kr.
for at få 1998 budgettet til at hænge sammen. Det-

te træk på reserverne er bl.a. nødvendiggjort af
den igangværende ekspansion i antallet af faste
lærere, andet personale samt bygninger etc.

Rekrutterings- og fastholdelsesproblemer
I 1997 videreførtes således bestræbelserne med at
øge antallet af faste lærere ved fakultetet. I fakul-
tetets langtidsplan er fastsat målsætninger for øget
rekruttering. I løbet af de kommende år ønsker fa-
kultetet at udvide antallet af faste lærere fra de nu-
værende 37 til 65 i år 2004, hvilket indebærer en
gennemsnitlig tilvækst på 4 pr. år. Tilsvarende øn-
sker fakultetet at øge antallet af ph.d.-studerende
fra 35 til 63 i år 2004, ligeledes med en gennem-
snitlig tilvækst på 4 pr. år. Selvom rekrutterings- og
fastholdelsesproblemer stadig giver anledning til
vanskeligheder, anses de anførte mål for realistis-
ke.

Som led i rekrutterings- og fastholdelsesbe-
stræbelserne påbegyndtes i 1997 overvejelser ved-
rørende fakultetets lønpolitik med sigte på gen-
nemførelse af nyt lønsystem fra 1998.

Formidling:
I bestræbelserne på at forøge kontakten til den ju-
ridiske offentlighed afholdtes i efteråret et censor-
møde. Det er intentionen fremover årligt at afhol-
de disse møder for derved at skabe et forum for
tættere kommunikation med den centrale del af
den juridiske offentlighed.

Fakultetet begyndte i løbet af 1997 ugentlig ud-
sendelse af nyhedsbrevet “paragraffen” via e-mail
til alle faste medarbejdere og ph.d.-studerende.
Nyhedsbrevet indeholder informationer om ar-
rangementer, kurser o.lign. og er blevet meget po-
sitivt modtaget.

Dekanvalg
I slutningen af 1997 var der valg til dekan og pro-
dekan posterne. Både den siddende dekan profes-
sor, dr. jur. Steen Rønsholdt og prodekan profes-
sor, dr. jur. Mads Bryde Andersen ønskede at gå af.
Idet der ved fakultetet var fuld enighed om nybe-
sættelse af posterne, blev der traditionen tro af-
holdt fredsvalg, med henholdsvis professor Vagn
Greve som dekan og lektor, dr. jur. Jens Kristian-
sen som prodekan. 

Steen Rønsholdt

Besvarelse af universitetets prisspørgsmål i jura
for 1996
Sølvmedalje: Kristina Miskowiak, “Ytringsfrihed og
ansvar – Konflikten i dansk ret mellem ytringsfri-
hed og straf for racediskriminerende ytringer i et
internationalt og komparativt lys”.
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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, IT-ret, praktisk afta-
leret 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, kriminologi og
retssociologi). Den følgende oversigt er systemati-
seret under et antal faglige hovedområder. Enkel-
te forskningsprojekter falder ikke nødvendigvis in-
den for et sådant område. 

1. Formueret
Mads Bryde Andersen har afsluttet et større aftale-
retligt projekt med udsendelsen af lærebogen
Grundlæggende aftaleret. 

Christian Johansen har arbejdet med et projekt
om ændringsretten i længerevarende kontrakts-
forhold, særligt i entreprise- og fabrikationsfor-
hold. 

Jens Valdemar Krenchel har videreført sit forsk-
ningsprojekt om loyalitetspligt i kontraktforhold,
og har afsluttet et mindre projekt vedrørende for-
eningsbegrebet. 

Eva Smith har i 1997 arbejdet med rådgivnings-
ansvar i forskellige europæiske lande bl.a. som for-
mand for rådgivningsudvalget under Erhvervsmi-
nisteriet, og har foretaget foreløbige, intereuro-
pæiske, studier over kriminalitet udøvet af unge
fra minoritetsgrupper.

Vibe Garf Ulfbeck har videreført sit projekt om
“Kontrakters relativitet”.

2. Selskabsret
Jesper Lau Hansen har videreført sit projekt om
fondsbørsret, hvor dette retsområde søges analyse-
ret og indplaceret i det øvrige retssystem. 

Thorbjørn Sofsrud har videreført sit projekt om
erstatningsansvar for bestyrelsen i aktie- og an-
partsselskaber med henblik på opstilling af en mo-
del for ansvarsbedømmelsen, der bygger på et be-
slutningsperspektiv.

3. Proces
Birgitte Brøbech (forældreorlov 1.1. – 8.9.) har vi-
dereført sit ph.d.-projekt, hvis titel er ændret til
“Ulovligt tilvejebragte beviser og tilfældigheds-
fund”. 

Hans Gammeltoft-Hansen, der har orlov som
Folketingets Ombudsmand, har udarbejdet “Straf-
feretspleje I” og arbejder desuden på artikler ved-
rørende forfatnings- og kirkeretlige emner.

Eva Smith har endvidere forsket i de retlige pro-
blemer vedrørende DNA-profilregistrering.

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 (deltidsorlov fra 1.5.) har vi-
dereført sit projekt om “Immaterialret – retsværn
og kreditorforfølgning”, der behandler tings- og
kreditorforfølgningsretlige spørgsmål i forbindel-
se med hel og delvis overførelse af immaterialret-
tigheder. 

Mogens Koktvedgaard har videreført arbejdet
med harmoniseringen af den europæiske patent-
og varemærkeret (til dels i forbindelse med for-
mandskabet for Erhvervsministeriets rådgivende
udvalg for industriel ejendomsret). Han har des-
uden arbejdet med den konkurrenceretlige lovre-
form i forbindelse med udarbejdelsen af en ny ud-
gave af lærebogen i Konkurrenceret (udkom i au-
gust 1997) og afsluttet arbejdet vedrørende biblio-
teksvæsenet og informationsteknologien med af-
givelse af betænkning herom. 

Morten Rosenmeier har påbegyndt en retssam-
menlignende afhandling om værkslæren i anglo-
amerikansk og kontinentaleuropæisk ophavsret. 

Jens Hemmingsen Schovsbo har videreført pro-
jektet “Overdragelse af immaterialrettigheder”.

5. IT-ret
Mads Bryde Andersen har arbejdet med IT-rettens
almene problemer, og har i den forbindelse ud-
sendt en foreløbig version af en lærebog om IT-
ret, der har været anvendt ved undervisningen i
overbygningsfaget af samme navn. Som formand
for eller medlem af en række sagkyndige nationa-
le og internationale fora (herunder IT-sikkerheds-
rådet, Information Society Forum, Legal Advisory
Board, Justitsministeriets Udvalg om Papirløs
Tinglysning, om Økonomisk Kriminalitet og Data-
kriminalitet og om Registerlovgivningen) har han
ligeledes arbejdet med retspolitiske aspekter af
den digitale teknologi.

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

Henrik Palmer Olsen har arbejdet på en analyse
af magtfordelingslæren, der er baseret på idéhi-
storiske, rationalistiske og historisk-faktuelle per-
spektiver. 
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7. Folke- og EU-ret
Morten Broberg har afsluttet arbejdet på ph.d.-af-
handlingen “The Notion of Community Dimen-
sion – An analysis of the European Commission’s
jurisdiction to vet mergers under the EC Merger
Regulation”. 

Dorthe Dahlgaard Dingel (barselsorlov indtil
21.5.) har videreført sit projekt om de internatio-
nale regler for udbud af offentlige kontrakter i
EU-retlig belysning. 

Ole Due har udgivet flere essays om europaretli-
ge emner med særlig vægt på EF-domstolens virk-
somhed, herunder inden for menneskerettigheds-
området. 

Dorte Køhler Frandsen har færdiggjort sit
ph.d.-projekt “The European Court of Justice –
Towards a New Balance Between Integration and
Sovereignty?”. 

Nick Hækkerup har videreført sit projekt om
“Kontrol og sanktioner i EF-retten. Bekæmpelse af
uregelmæssigheder overfor Fællesskabets budget”. 

Anne Lise Kjær har påbegyndt et projekt om
“Retspluralisme og flersprogethed i den EU-retli-
ge integrationsproces: Om samspillet mellem ret
og sprog ved fortolkning og anvendelse af fælles-
skabsretten”. 

Hjalte Rasmussen har arbejdet på udgivelse af
en bog om EF-domstolen. Han har desuden fort-
sat sit arbejde som medlem af ledelsen af Copen-
hagen research project on European Integration,
som efter afslutningen af den første 4-årige perio-
de fik bevilget yderligere 3 år med henblik på at
styrke dansk EU-integrationsforskning på tværdis-
ciplinært grundlag.

Lise Skovby har fortsat undersøgelsen af forhol-
det mellem parterne i transportaftaler med hen-
blik på udgivelse i 1998. Hun har endvidere fortsat
studier af ejendomsretten, herunder internatio-
nal ejendomsret. 

8. Retshistorie
Pernille Ulla Knudsen (barselsorlov indtil 1.9.)
har videreført sit ph.d.-projekt “Byfogedens døm-
mende og udøvende magt 1600-1800”. 

Henrik Stevnsborg har forsket i krigen 1864,
herunder regentens stilling i perioden mellem Ju-
nigrundloven 1849 og Novemberforfatningen
1863. Desuden har han fortsat sine studier i politi-
ets forhold og i denne forbindelse bl.a. beskæfti-
get sig med politiopgavers overførelse fra offent-
ligt til privat regi.

Ditlev Tamm har arbejdet med en engelsk-spro-
get fremstilling af romerret og europæisk retsud-
vikling, med dansk forvaltningshistorie i det 19.
århundrede, med forberedelsen af en udgivelse af
danske rettertingsdomme 1537-1660 og med en
bog om dansk konservatismes historie.

9. Kriminologi og retssociologi
Ulla V. Bondeson har udgivet en rapport om “The
Nordic Moral Climates” og publiceret flere artik-
ler inden for kriminologiske og retssociologiske
emner.

Redaktionshverv af videnskabelige tidsskrifter:
Mads Bryde Andersen er medlem af redaktionsko-
mitéen for Computer Law and Security Report,
Datasikkerhedsbladet, The EDI Law review og Lov
& Data. Er desuden ansvarshavende redaktør for
Gad JURI DISC og Nyt fra UBVA.

Ole Due er medredaktør og medforfatter af EU-
Karnov. Er desuden medlem af redaktionskomi-
téen for “EU-ret og Menneskeret” samt formand
for bestyrelsen for “Nordic Journal of Internatio-
nal Law”. 

Hans Gammeltoft-Hansen er medredaktør af
Kirkeretsantologi 1997. 

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 Immaterielt Rättsskydd (NIR). 

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

Arbejde inden for kollegiale organer:
Mads Bryde Andersen er institutleder og prode-
kan. Er desuden medlem af Fakultetets Edb-ud-
valg, Biblioteksudvalg og Kursusudvalg samt med-
lem af eller formand for en række andre udvalg
under Kursusudvalg og Fakultetsråd. 

Ulla V. Bondeson har været ekspert hos OSTC
for bedømmelse af kriminologiske forsknings-
ansøgninger. Er medlem af Justitsministeriets kri-
minalpolitiske udvalg, Dansk Kriminalistforenings
bestyrelse og Conseil de Direction du Centre In-
ternational de Criminologie Comparée, Montréal.
Er endvidere medlem af bestyrelsen for Institut
Vasco de Criminologia, Universidad del Pais Vas-
co, San Sabastian samt vice president for the In-
ternational Society for Criminology. 

Ole Due er bestyrelsesformand i Dansk Uden-
rigspolitisk Institut (DUPI), medlem af kuratoriet
for Europäische Rechtsakademie Trier og af Hon-
orary Advisory Council of European Law Re-
search Center at Harvard Law School. Er desuden
formand for Dansk Forening for Europaret. 

Dorte Køhler Frandsen er medlem af ph.d.-stu-
dienævnet, er administrator af fakultetets interna-
tionale processpil samt sekretær for “The Euro-
pean Law Moot Court Society”. 

Christian Johansen er medlem af ph.d.-studie-
nævnet. 

Mogens Koktvedgaard er medlem af ph.d.-stu-
dienævnet og er desuden formand for Dansk Sel-
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skab for Ophavsret, Retsinformationsrådet, Er-
hvervsministeriets rådgivende udvalg for industri-
el ejendomsret, Teleklagenævnet, Radio- og TV-re-
klamenævnet, Service 900-Nævnet samt Satellit-
og Kabelnævnet. Han er endvidere næstformand
for Registerrådet og formand for Kulturministeri-
ets udvalg vedrørende biblioteksvæsenet og infor-
mationsteknologien (UBIS). 

Henrik Palmer Olsen er medlem af Det juridi-
ske Fakultets forskningsintergruppe. 

Jens Hemmingsen Schovsbo er medlem af be-
styrelsen for Nordisk Kollegium som repræsentant
for Københavns Universitet.

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

Eva Smith er formand for Det kriminalpræven-
tive Råd og medlem af Justitsministeriets straffe-
retsplejeudvalg samt af Europarådets komite ved-
rørende racisme og fremmedhad (ECRI). 

Henrik Stevnsborg er medlem af det juridiske
studienævn og suppleant i Det juridiske Fakultets-
råd. Er desuden medlem af bestyrelsen for Rejse-
fonden for juridiske kandidater og studerende
samt fagleder på Tværfag, 3. år. 

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

Rejser, kongresdeltagelse og foredrag:
Mads Bryde Andersen har været medarrangør og
foredragsholder ved IFIP-SEC-konferencen i Kø-
benhavn (maj). Har desuden holdt foredrag ved
en række konferencer i ind- og udland, herunder
Dansk Dataforenings sikkerhedskonference i Kø-
benhavn (januar), OECD’s forbrugerkonference
(marts), nordisk bankjuristmøde i Ålesund (juni),
Nordisk retsinformatik-konference i Bergen (sep-
tember) og ECLA’s konference i Bergamo (okto-
ber). Han har endvidere holdt gæsteforelæsnin-
ger ved Juridisk Institut på Handelshøjskolen i Kø-
benhavn og Matematisk Institut ved Aarhus Uni-
versitet. Som formand for UNCITRAL’s arbejds-
gruppe om Digital Signatur har han ledet denne
gruppes møde i New York (februar) samt et ad
hoc-ekspertmøde (september i Wien). Har i øvrigt
været dansk delegeret ved AIPPI-konferencen i
Wien (april), deltaget i Nordisk Ophavsretssympo-
sium i Trondheim (juni), været på studieophold
ved Unidroit i Rom (juni-juli) og deltaget i ICC-
møde i Paris om elektronisk handel (november). 

Ulla V. Bondeson har holdt foredrag ved Uni-
versity of Madras (januar) og ved Regional Institu-

te of Correctional Administration, Vellore, Indien
(januar). Har desuden deltaget i bestyrelsesmøder
for Scientific Council and Board of the Internatio-
nal Society for Criminology i Paris (maj) og præ-
senteret papers ved International Center for Soci-
al Justice Research VI Biennal Meeting i Potsdam
(juni), 7th European Conference on Psychology
and Law i Stockholm (september) samt konferen-
cen Crime in Post-Modern Society and its Counter
Measures, afholdt af International Society for Cri-
minology og Indonesian Association of Crimino-
logy, Bali (december). 

Ole Due har bl.a. holdt foredrag ved “Jurist-
stämman 1997” i Stockholm og ved et EF-seminar
for dommere og advokater. 

Dorte Køhler Frandsen har deltaget i seminar
arrangeret af Europe Institute, Edinburgh Univer-
sity, Kommissionens VIP-konference om rege-
ringskonferencen samt seminarer i Dansk For-
ening for Europaret. 

Jesper Lau Hansen har deltaget i et seminar ar-
rangeret af AIJA om investeringsservicedirektivet,
Barcelona (marts), i ”Symposium on Law and Eco-
nomics” arrangeret af Handelshøjskolen i Køben-
havn (november) og besøgt Institute of Advanced
Legal Studies i London (november). 

Ingrid Brix Jensen har deltaget i møde i Nor-
diskt Immaterialrättsligt nätverk i Lysebu, Oslo
(april). 

Christian Johansen har opholdt sig ved Nordisk
Institut for Søret i Oslo indtil 1.4. Har desuden
deltaget ved disputatsforsvar ved Universitetet i
Oslo (oktober). 

Anne Lise Kjær har opholdt sig ved EF-domsto-
len i Luxemborg (juli) og deltaget i The 11th
European LSP Symposium on Language for Speci-
fic Purposes ved Handelshøjskolen i København
(august). 

Pernille Ulla Knudsen har deltaget i den 23.
nordiske historikerkongres i Tampere, Finland
(august). 

Mogens Koktvedgaard har holdt foredrag ved
Nordisk Ophavsretssymposium i Trondhjem (ju-
ni) og har fungeret som opponent ved Stock-
holms universitet (november). Han blev den
6.5.97 optaget i det Norske Videnskabsakademi. 

Jens Valdemar Krenchel afsluttede i januar et
længerevarende ophold ved Max-Planck Institut
für Ausländisches und Internationales Privatrecht
i Hamborg, Tyskland. Har desuden deltaget i The
Swedish Network for European Legal Studies kon-
ference om The Eurofication of National Law in
EU Member States i Sverige (november). 

Henrik Palmer Olsen har deltaget i konference
om ret, etik og bioteknologi i Århus (januar) og
IVR-konference om rets- og socialfilosofi i Buenos
Aires (august). Har desuden været på studieop-
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hold ved Pantheon-Assas i Paris (oktober) samt
ved IALS i London (december). Har endvidere
været gæsteforelæser på Roskilde Universitetscen-
ter (april). 

Morten Rosenmeier har deltaget i et nordisk
immaterialretssymposium i Oslo (april) og foreta-
get en studierejse til Max-Planck-Institut für aus-
ländisches und internationales Patent-, Urheber-
und Wettbewerbsrecht i München (juni-august). 

Jens Hemmingsen Schovsbo har holdt foredrag
på Stockholms Universitet i forbindelse med
“Nätverksprojektet konkurrenslagstiftning och
speciallagstiftning” (februar) og på Patentdirekto-
ratets forårsmøde (april). Har desuden undervist
på Forskerakademiets patentkursus for ph.d.-stu-
derende. 

Eva Smith har holdt foredrag ved ARARE-kon-
ferencen i London (januar), ved en konference i
Lund arrangeret af Nordisk Forening for Proces-
ret (august) og ved EAPL-konferencen i Stock-
holm (august).

Henrik Stevnsborg har foretaget arkivrejser til
Sønderjylland og Bruxelles. 

Lise Skovby har foretaget studier ved EF-dom-
stolens bibiotek i Luxembourg. 

Ditlev Tamm har foruden danske faglige fore-
drag i foreninger, sammenslutninger m.v. deltaget
i baltisk retshistorikermøde i Tartu (januar), i
Rechtshistorisches Wochenende i Kiel (februar), i
symposium om nordisk retlig identitet i Helsing-
fors (maj), i retshistorikermøde i Tartu (juni), i
konferencen “One country, two systems” i Hong
Kong (juli), samt i XVIII Conference on Legal
and Social Philosophy, Buenos Aires (august).
Han har endvidere været på studieophold ved
Max-Planck-Instituttet i Frankfurt (marts), delta-
get i nordisk projekt om historisk kriminalitet i
Oslo (april) og holdt gæsteforelæsninger ved uni-
versiteterne i Aberdeen, Edinburgh, Zürich,
Humboldt Universität i Berlin samt ved Instituto
de investigaciones de historie del derecho i Bue-
nos Aires (august). 

Gæster ved instituttet:
Doktorand Thorbjørn Ingvarsson, Stockholms
Universitet (Mads Bryde Andersen).

Associate professor, dr. Mark Sneddon, Monach
University, Australien (Mads Bryde Andersen).

Cand.jur., LL.M. Peter Demény, Max-Planck-In-
stitut für ausländisches und internationales Pa-
tent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München
(Morten Broberg).

Professor Stanley Paulson, Washington Univer-
sity, St. Louis, USA (Henrik Palmer Olsen).

Lecturer Stuart Toddington, Hull University,
England (Henrik Palmer Olsen).

Mads Bryde Andersen

Stab
VIP: 21,9 årsværk.
TAP: 5 årsværk.

VIP:
Andersen, Mads Bryde; professor.
Bondeson, Ulla V.; professor.
Broberg, Morten; ph.d.- studerende.
Dingel, Dorthe Dahlgaard; kand. stip.
Due, Ole; adjungeret professor.
Frandsen, Dorte Køhler; amanuensis.
Gammeltoft-Hansen, Hans; professor(orlov).
Hansen, Jesper Lau; kand. stip.
Heide-Jørgensen, Caroline; kand. stip.
Hækkerup, Nick; amanuensis.
Jensen, Hanne E. Storm; forskningsassistent.
Jensen, Ingrid Brix; kand. stip.
Johansen, Christian; ph.d.- studerende.
Kjær, Anne Lise; forskningslektor.
Knudsen, Pernille Ulla; ph.d.- studerende.
Koktvedgaard, Mogens Georg; professor.
Krenchel, Jens Valdemar; ph.d.- studerende.
Mortensen, Birgitte Brøbech; kand. stip.
Olsen, Henrik Palmer; adjunkt.
Otken, Peter Rolf Christian; kand. stip.
Rasmussen, Hjalte; professor.
Rosenmeier, Morten Victor Vagn; ph.d.- stude-

rende.
Schovsbo, Jens Hemmingsen; adjunkt.
Skovby, Inge-Lise Folmann; lektor.
Smith, Eva; professor.
Sofsrud, Thorbjørn; forskningsadj.
Stevnsborg, Henrik; lektor.
Tamm, Ditlev; professor.
Ulfbeck, Vibe Garf; adjunkt.

TAP:
Brandt, Ingelise; korrespondent.
Christensen, Hanne; overassistent.
Ebbesen, Lene; korrespondent.
Krogh, Hanne Sonja; eksp.sekretær.
Sandberg, Siv M. Sturesdotter; overassistent.
Skjødt, Britt Ingegærd; korrespondent.
Ørveile, Gerda Margrethe; overassistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Olsen, Henrik Palmer: Rationalitet, Ret og Moral.
Pedersen, Karl Peder: Enevældens amtmænd.

Fondsstøtte:
Forskningsrådene:
– Annuum – div. Forskningsrådsbevillinger (Det

Retvidenskabelige Inst. A)   
kr. 30.000.
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Gangstedfonden:
– European Law Moot Court Competition (Hjal-

te Rasmussen)   kr. 16.500.

Lannungfonden:
– Nordisk Processpil (Hjalte Rasmussen)    

kr. 25.000.

Margot og Thorvald Dreyers Fond:
– Internationale processpil (Hjalte Rasmussen)

kr. 100.000.

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd:
– Internationale regler for indgåelse af offentlige

kontrakter (Dorthe Dahlgaard Dingel)    
kr. 1.204.752.
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Andersen M.B., Rasmussen H.: Om præjudicielle

EF-domme og Menneskerettighedskonventio-
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Andersen M.B.: Grundlæggende aftaleret. Køben-
havn 1997, 395 s. 

Bondeson U.V.: Law and Morality – Collections of
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Broberg M.P.: Forum Shopping and the European
Merger Control Regulation. The Columbia
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Broberg M.P.: A Comment on the Geographic Al-
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Due O.: Beskyttelsen af Menneskerettigheder i EF.
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um, Klaus Slavensky, Jens Vedsted-Hansen, s. 15,
København 1997. 

Due O.: The Judicial System of the European Uni-
on in the Perspective of the 1996 Intergovern-
mental Conference. i: Modern Issues in Euro-
pean Law. Nordic Perspective. Essays in honour
of Lennart Pålsson, Göran Melander, s. 16,
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Due O.: Hvad mener de dog? (Om læsning af EU-
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do, s. 20, København 1997. 

Gammeltoft-Hansen H.: Strafferetspleje I. Køben-
havn 1997, 233 s. 
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(Essex) 1997. 
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Rasmussen H.: Grundlovens § 20 – Oprindelse og
fremtid. i: Kommentar til Grundloven, s. 293-
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Schovsbo J.: Ophavsrettens monopolproblemer. i:
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1997. 
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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, Mægling samt en række offentlig-
retlige 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-
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).
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1.2 Den slesvigske model i Europa – en juridisk
analyse af nationale mindretals rettigheder.

Efter Murens fald har minoriteter præget den
europæiske dagsorden. Borgerkrigen i det tidlige-
re Jugoslavien har vist, hvilke katastrofer mindre-
talskonflikter kan føre til. Samtidig kæmper ba-
skerne 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 Danmark, Tysk-
land og Østrig blive præsenteret. Denne kompara-
tive del skal danne grundlag for konklusionen i 3.
del, der bl.a. skal præsentere mulige løsningsmo-
deller (Sten Harck).

1.3 Den Europæiske Union og det danske folke-
styre.

Projektet udspringer af en aktiv deltagelse i dels
Europa-Parlamentets arbejde dels i den verserende
retssag om Grundloven og Unionstraktaten. Med
udgangspunkt i det såkaldte “demokratiske under-
skud” søges det klarlagt, hvordan Den Europæiske
Union påvirker det danske folkestyre, herunder
Grundloven. Udover at klarlægge de ydre betingel-
ser 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 inddragel-
sen af menneskerettighedsaspektet som henholds-
vis positivt og negativt kriterie i dansk udviklings-
bistand 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. Den form,
hvorunder politikken gennemføres, undersøges
og diskuteres, f.eks. igennem handlingsplaner og
hensigtserklæringer, og hvilke konsekvenser dette
har for målsætningens gennemførelse. Endvidere
analyseres udviklingen og forholdet mellem den
vægt som henholdsvis menneskerettighederne og
demokratihensynet har fået i dansk bistand (Lone
Lindholt).

1.5 Racediskriminationsforbuddet på arbejdsmar-
kedet.

Projektets overordnede formål er at beskrive og
analysere rækkevidden af forbuddet mod racedis-
krimination på arbejdsmarkedet i et international-
retligt, EU-retligt og nationalretligt perspektiv. 

Projektets generelle og metodemæssige del vil
omfatte en undersøgelse af folkeretlige kilders
værdi på internationalt og nationalt niveau. Des-
uden vil forskellige tilgange til fortolkning af fol-
kerettens kilder blive undersøgt. Herefter vil de
folkeretlige og EU-retlige forpligtelser til bekæm-
pelse af racediskrimination på arbejdsmarkedet
mere konkret blive kortlagt. Endeligt vil Dan-
marks opfyldelse af disse forpligtelser blive under-
søgt (Pia Justesen). 

1.6 Interesseafvejning ved partskonflikter, der in-
debærer inddragelse af menneskerettigheder.

Menneskerettigheder spiller efterhånden ikke
blot en rolle i forholdet mellem staten og dens bor-
gere, men også for afgørelsen af retlige konflikter
mellem private, idet staten antages at have en pligt
til at sikre, at private ikke krænker andre pri-
vates menneskerettigheder (“den indirekte Dritt-
wirkung”). Projektets emne er en undersøgelse af
interesseafvejningen i sager, hvor det må lægges til
grund, at der findes en sådan “indirekte Dritt-
wirkung”. I projektet undersøges hvilke kriterier,
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol læg-
ger vægt på ved afgørelsen af sager, hvor begge par-
ter principielt kan påberåbe sig en menneskerettig-
hed. Tilsvarende undersøges interesseafvejningen
ved de danske domstoles praksis i sådanne sager.
Undersøgelsen foretages med henblik på at analy-
sere hvilken betydning det får for menneskerettig-
hedsbegrebet, at regler af menneskeretlig karakter
(efterhånden) må inddrages i løsning af konflikter
mellem private (Marianne Nørregaard).

1.7 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).
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1.8 Folkekirkens retlige grundstruktur.
Afsluttet en undersøgelse af folkekirkens nutidi-

ge situation med speciel vægt på belysning af med-
lemmernes og de lokale organers kompetence.
Folkekirkens forfatning rummer paralleller til
spændingen mellem lokalt selvstyre og statens til-
syn (Lisbet Christoffersen).

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

2.2 Forvaltningslære.
Revision af lærebog i forvaltningslære, “Offent-

lig forvaltning I”, 2. udg. (Carsten Henrichsen).

2.3 Persondatabeskyttelse i den offentlige sektor.
Hovedforskningsprojekt vedrørende personda-

tabeskyttelsen i den offentlige sektor. Persondata-
beskyttelsesbegrebet analyseres i et retligt, histo-
risk og kulturelt perspektiv. Persondatabeskyttel-
sen i dansk ret undersøges med udgangspunkt i
sundhedssektoren, hvor de forskellige elementer i
databeskyttelsen (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 Magtfordrejning.
Der arbejdes på et projekt, som skal analysere

og diskutere udviklingen af magtfordrejnings-
grundsætningen i den almindelige forvaltnings-
ret. Projektet vil med skelen til bl.a. fransk rets-
tænkning redegøre for hovedlinierne i dansk teo-
ri, praksis og lovgivning af betydning for denne
uskrevne retsgrundsætning og for dens samspil
med andre offentlige retlige hjemmelsfigurer.
Sigtet er at bidrage til en samlet vurdering af for-
skydninger i magtfordrejningsbegrebets generelle
opbygning og konkrete anvendelse (Michael
Gøtze).

3. Retsinformatik
3.1 Persondatabeskyttelse.

Der arbejdes med en undersøgelse og vurde-
ring af den danske databeskyttelsesret i lyset af im-
plementeringen af direktiv 95/46 EF og den gene-
relle internationale og informationsteknologiske
udvikling. Både den generelle regulering i lov om
behandling af personoplysninger med tilhørende
praksis og den sektorspecifikke regulering inddra-
ges. Det tilstræbes at yde et bidrag til forståelsen af
privatlivets fred i det moderne informationssam-
fund (Peter Blume).

4. Socialret
4.1 Der arbejdes på en samlet fremstilling af soci-
alretten.

Denne inddeles i to hoveddele samt en række
specialdele. De to hoveddele udgøres af socialret-
tens to grundelementer i forsørgelsen: Pengefor-
sørgelse og omsorgsforsørgelse. Hertil kommer
beskrivelsen af en række almene principper i so-
cialretten. 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 Lærebogsprojekt om det arbejdsretlige system.

Fremstillingen tager sigte på at give en samlet
fremstilling af det arbejdsretlige system. Hoved-
vægten lægges på en række centrale problemstil-
linger, herunder arbejdsrettens placering i for-
hold til det almindelige juridiske univers (bl.a.
kontraktsretten, offentligretten og EU-retten).
Derudover behandles grundelementerne i det
kollektive organisations- og aftalesystem, kollekti-
ve overenskomsters og lovgivnings betydning for
ansættelsesforholdet (løn- og arbejdsvilkårene)
samt det særlige arbejdsmiljø- og arbejdsskadefor-
sikringssystem (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).
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8. Retten i samfundet
8.1 Fortsatte studier af konfliktløsning i teori og
praksis, nu udvidet i højere grad til også at omfat-
te internationale konflikter (Vibeke Vindeløv)
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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 og obligations-
ret), hvortil kommer folke- og EU-ret og dele af of-
fentlig ret. For det andet udbydes en lang række
kurser på studiets overbygning (kandidatuddan-
nelsen).

Forskningsvirksomhed:
Medarbejdernes forsknings- og undervisningsvirk-
somhed ligger hovedsagelig inden for følgende
retsvidenskabelige fagområder: Formueret, dele
af offentlig ret, folke- og EU-ret samt familie- og
arveret. En væsentlig del af medarbejdernes forsk-
nings- og undervisningsvirksomhed består i at til-
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vejebringe lærebøger og materialesamlinger m.v.
som grundlag for undervisningen dels under ba-
cheloruddannelsen, dels under kandidatuddan-
nelsen.

1. Formueret (Obligationsret og Ejendomsret)
1.1. Arbejdet med ph.d.-afhandling. Titlen er “In-
ternationale ejendomsretlige konflikter i dansk
ret”. Afhandlingen belyser udover dansk ret tillige
amerikansk ret og internationale konventioner på
området, herunder EU-konkurskonventionen. Af-
handlingen forventes færdig ultimo august 1998.
(Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen).

1.2. Påbegyndt udarbejdelse af en fremstilling om
dansk rets almindelige og specielle regler om for-
ældelse af fordringer. (Bo von Eyben).

1.3. Der er arbejdet videre med den internationa-
le købelov (FN/CISG-konventionen af 1980), om-
fattende del I (Field of Application), del II (For-
mation of Contract), del III (Sale of Goods) samt
del IV (Final Provisions). Det i 1997 færdiggjorte
arbejde – hvilket udgør 3. og sidste étape i et
større CISG-projekt – tager specielt sigte på kon-
ventionens anvendelse i Europa, idet der i dette
tilfælde er tale om et samarbejde med prof. dr.
Herbert Bernstein (Duke University School of
Law). Resultaterne er blevet offentliggjort på en-
gelsk som selvstændig publikation, jævnfør nær-
mere PUF.

Der er endvidere arbejdet med formuerettens
harmonisering, bl.a. på europæisk plan. I den for-
bindelse er EU-lovbogsprojektet (European Civil
Code) blevet gjort til genstand for en selvstændig
undersøgelse: Lovbogens eventuelle indhold og
grundlag samt spørgsmålet om en harmonisering
af EU-formueretten “fra oven” overhovedet bør
ske. Undersøgelsens resultater er offentliggjort i
1997.

Der er desuden arbejdet med UNIDROIT Prin-
ciples of International Commercial Contracts.
Med henblik på et UNIDROIT-indlæg som Danish
National Reporter ved en større retssammenlig-
nende verdenskongres i Bristol England i juli 1998
er der udarbejdet en National Report, hvis hoved-
emne er en sammenligning af UNIDROIT Princi-
ples, Chapter 3 om aftalers gyldighed (validity) og
de tilsvarende bestemmelser i dansk indenlandsk
ret. 

Der er desuden arbejdet med den internationa-
le privat- og procesret (PIL). Med henblik på et
PIL-indlæg som Danish National Reporter ved
samme kongres er der desuden udarbejdet en Na-
tional Report vedrørende “Danish Private Interna-
tional Law in the 20th Century: Progress or Re-
gression.” 

Der er udarbejdet en ny udgave af en lærebog,
som indgår i det obligationsretlige pensum på
grunduddannelsens 2.-3. år.

Der er arbejdet videre med projektet til udvik-
ling af hypertekst undervisningsprogrammer:
Computer Assisted Legal Instruction (CALI). Som
et led i et samarbejde mellem interne og eksterne
lærere i de formueretlige fag arbejdes der således
fortsat på den videre udvikling af edb øvelser til
studenterbrug i grundfagene Formueret (1. År),
Ejendomsret samt Obligationsret (2.-3. År). (Jo-
seph Lookofsky).

1.4. Afsluttet arbejdet med kommentar til lov om
landbrugsejendomme i samarbejde med landin-
spektør Chr. Jørgensen, Strukturdirektoratet og
professor Helge Wullf, Landbohøjskolen. Afsluttet
arbejdet med afhandling om forpagtningsaftaler
vedrørende landbrugsjord. Afhandlingen er ind-
leveret til bedømmelse i oktober med henblik på
erhvervelse af den juridiske doktorgrad. Desuden
fortsat arbejdet vedrørende projektet om Compu-
ter Assisted Legal Instruction (CALI), der stiller
edb-baserede, juridiske opgaver til rådighed for
de studerende. (Peter Mortensen).

1.5. Afsluttet arbejdet med ph.d.-afhandling inden
for international privatret. Emnet for afhandlin-
gen er Bruxelles-konventionens regler om dom-
stolenes kompetence i sager om aftaler og om er-
statning uden for kontrakt, når parterne ikke selv
har taget stilling til kompetencespørgsmålet. Reg-
lerne betragtes ud fra en EF-retlig synsvinkel, og
målet er at undgå at tage udgangspunkt i et be-
stemt nationalt retssystem. På den baggrund er
det først og fremmest EF-domstolens domme om
fortolkningen af konventionen, der gøres til gen-
stand for analyse og fortolkning. Imidlertid ind-
drages også national retspraksis i betydeligt om-
fang. I afhandlingen diskuteres de gældende reg-
ler og deres begrundelse, ligesom forslag til æn-
dringer inddrages, hvor det er relevant. (Ketil-
bjørn Hertz). 

1.6. Arbejdet med artikler om det forsikringsretli-
ge ulykkesbegreb og det forsikringsretlige forsæts-
begreb i lyset af nogle nye højesteretsdomme 2.
udg. af bogen fors. ret. Desuden arbejdet med
indsamling af materiale til en større forsikringsret-
lig afhandling. Emnet er i “støbeskeen”. Afhand-
lingen vil bl.a. indeholde en komparativ analyse af
dansk-tysk-engelsk ret på området. (Ivan Søren-
sen).

2. Folke- og EU-ret
2.1. Der er arbejdet med et projekt, der har til for-
mål at undersøge den internationale, retlige be-
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skyttelse af flygtninge i situationer med massive
flygtningestrømme – i teori såvel som i praksis. Fo-
kus vil her være på adgangen til at søge og opnå
beskyttelse i udlandet samt omfanget og kvaliteten
af denne beskyttelse, når store grupper af flygtnin-
ge – en masse – krydser internationale grænser på
flugt fra forfølgelse i deres hjemland(e). Række-
vidden og indholdet af visse dele af det nuværen-
de internationale arbejde med at beskytte flygt-
ningene og bistå og hjælpe navnlig modtagerlan-
de i den tredje verden med denne opgave, vil her-
efter blive beskrevet og analyseret. (Ann Vibeke
Eggli).

2.2. Arbejdet med ph.d.-afhandling om relative-
ring af og sammenstød mellem menneskerettighe-
der. Udgangspunktet for dette spørgsmål tages i
den situation, hvor centrale menneskerettigheder
kolliderer, og der som konsekvens må foretages en
afvejning mellem to retskildemæssigt ligeværdige
rettigheder. Konkret tages der udgangspunkt i
konflikten mellem materielle bestemmelser i FN’s
kvindekonvention og religionsfriheden, som bely-
ses via et casestudie om muslimske piger i den
danske folkeskole. (Anette Lund Hansen). 

2.3. Forskningsprojekt om miljøansvar indleveret
som afhandling i 1997 med henblik på erhvervelse
af den juridiske doktorgrad. (Peter Pagh).

2.4. Der er arbejdet på færdiggørelse af afhand-
ling om diskriminationsbegrebet samt en fremstil-
ling om international arbejdsret. (Lars Adam Re-
hof).

2.5. Arbejdet har været præget af indsamling af in-
formationer omkring økologi, rå mælk, mejeri-
produkter, lovgivning, mikrobiologi, forskning,
politik, i Danmark og i andre lande specielt Tysk-
land og Frankrig til brug for ph.d.-afhandling.
(Anne Vitting). 

3. Offentlig ret
3.1. Arbejdet med bogen “Grundlovsdommen”.
(Peter Pagh).

4. Familie- og arveret
4.1. Arbejdet med publikationerne “Lov om foræl-
dremyndighed og samvær med kommentarer”
1997 og “Arveloven med kommentarer” 1997.
(Svend Danielsen). 

4.2. Afsluttet LLM studieforløb i USA maj 1997.
Herefter påbegyndt arbejdet med et forsknings-
projekt om børns retsstilling inden for familieret-
ten. Medansvarlig for afholdelse af ph.d.-kursus i
bevisret, i hvilken forbindelse er skrevet en endnu

ikke publiceret artikel med titlen “DNA i bevisret-
ligt perspektiv”. (Annette Kronborg). 

4.2. Arbejdet med ph.d.-kursus i bevisret, i hvilken
forbindelse er skrevet en endnu ikke publiceret
artikel med titlen “DNA i bevisretligt perspektiv”.
Endvidere deltaget i Verdenskonferencen for “In-
ternational Family Law Society” i Sydafrika med et
oplæg om regulering af børns samvær med deres
forældre. Oplægget vil blive omskrevet til en arti-
kel. I øvrigt arbejdet med problemstillingen børns
retsstilling, herunder regulering inden for famili-
en og folkeskolen. (Annette Kronborg). 

4.3. Der er arbejdet på en række familieretlige
problemstillinger, herunder særlig pensioners be-
handling på ægtefælleskifte samt børns retsstil-
ling, herunder faderskab og moderskab samt
børns forsørgelse. Herudover er arbejdet med en
række bio-retlige problemstillinger i nationalt og
internationalt perspektiv, herunder kunstig be-
frugtning, gentest og genscreening, transplantati-
on, sundhedsvidenskabelige informationsbanker,
kloning m.v. (Linda Nielsen).

4.4. Arbejdet med forskningsprojekt om ret og
etik inden for prænatal genetisk diagnostik, d.v.s.
genetisk diagnostik hovedsageligt af befrugtede
æg og fostre. Formålet med projektet er at rede-
gøre for og analysere den materielle og processu-
elle regulering af forsøg og klinisk virksomhed in-
den for dette område. Det er tanken at drøfte hvil-
ke overordnede etiske principper, der ligger til
grund for den materielle regulering, og for så vidt
angår den processuelle regulering er formålet at
foretage nogle overvejelser over styrings- og kon-
trolforanstaltningers funktion samt etiske råds
rådgivende og debatskabende funktion. Regule-
ringen i Danmark vil blive sammenlignet med re-
guleringen i bl.a. de øvrige skandinaviske lande,
og der vil efter omstændighederne blive fremsat
forslag til ændring af gældende dansk regulering.
(Nina Schultz-Lorentzen).

4.5. Arbejdet med ph.d.-afhandling om dementes
retsstilling. Indleveres til bedømmelse januar
1998. (Dorthe Vennemose Buss).

5. Skatteret
5.1. Arbejdet med ”Skattemyndighedernes Kom-
petence” 3. udg. 1997 og ”Om skatterettens egen-
art”, Ånd og rett, Festskrift til Birger Stuevold Las-
sen på 70-årsdagen. (Svend Gram Jensen).

Studieophold i udlandet:
Ulrik R. Bang-Pedersen: I efterårssemestret op-
hold ved University of Texas, USA.
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Ann Vibeke Eggli: Primo december besøgt UN-
HCRs Centre for Documentation and Research
samt biblioteket ved l’Institut Universitaire de
Hautes Études Internationales, Genève.

Anette Lund Hansen: Biblioteksbesøg til Max
Planch Institut für Völkerrecht und Ausländisches
Öffentliches Recht i Heidelberg.

Ketilbjørn Hertz: 16-20.3.97 Institute of Advan-
ced Legal Studies, London. 

Annette Kronborg: I forårssemestret LLM studi-
eprogram på Yale Law School i USA.

Joseph Lookofsky: Studierejse til New York Uni-
versity, New York, USA

Anne Vitting: Indsamling af informationer via
studieophold i Tyskland og Frankrig.

Stipendiat og Licentiatvejledning:
Joseph Lookofsky: Vejleder for to ph.d.-studeren-
de. Begge projekter har et internationalt privatligt
perspektiv. 

Linda Nielsen: Vejleder for adjunkt Annette
Kronborg og de to ph.d.-studerende Dorthe V.
Buss og Nina Schultz-Lorentzen.

Peter Pagh: Licentiatvejledning til Anne Vitting,
et projekt om økologisk mælk.
Lars Adam Rehof: Vejleder for ph.d.-studerende
Ann Vibeke Eggli og Anette Lund Hansen.

Redaktionsvirksomhed m.v.:
Svend Danielsen er medredaktør af Ugeskrift for
Retsvæsen samt domsredaktør ved Tidsskrift for
Familie- og Arveret.

Bo von Eyben er medlem af hovedredaktionen
for Karnovs Lovsamling og er redaktør for tids-
skriftet “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 & Ret (Advokatsamfundet) og The
Journal of Social Welfare & 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.:
Svend Danielsen: Medlem af Europarådets specia-
listkomité om handicappede voksne. Medlem af

en nordisk arbejdsgruppe om internationalprivat-
lige regler på familierettens område. Bestyrelses-
medlem i Juridisk Forening.

Ulrik R. Bang-Pedersen: Medlem af ph.d.-studi-
enævnet indtil 01.02.1997.

Dorthe V. Buss: Medlem af Alzheimerforenin-
gens retsudvalg.

Bo von Eyben: Medlem af Ankekommissionen
vedrørende eksamensklager. Formand for institut-
biblioteksudvalget. Formand for Taksationskom-
missionen for Sjælland m.v. Medlem af det af tra-
fikministeren nedsatte ekspertudvalg vedrørende
visse spørgsmål om ekspropriationserstatning.

Isi Foighel: Dommer i Menneskerettighedsdom-
stolen i Strasbourg.

Holger Hansen: Medlem af Fakultetsrådet ind-
til 01.02.1997.

Ketilbjørn Hertz: Medlem af ph.d.-studienæv-
net indtil 01.10.1997.

Joseph Lookofsky: Medlem af Intergruppen hen-
holdsvis Forskningsintergruppen. Generalsekre-
tær for Den danske Komité for komparativ Ret (As-
sociation International des Sciences Juridiques).

Peter Mortensen: Medlem af Biblioteksudvalget.
Næstformand i samarbejdsudvalget (indtil den
01.02.1997). Bestyrelsesformand for Rejsefonden
for juridiske kandidater og studerende og bestyrel-
sesmedlem i Bernths rejselegat. Individuelt med-
lem af Comite Europeen de Droit Rural (C.E.D.R.).

Linda Nielsen: Medlem af det Juridiske Fakul-
tetsråd og Ledelsesgruppen. Medlem af Institut-
bestyrelsen på Det retsvidenskabelige Institut C,
medlem af det Tværfakultære Satsningsområde
Bioteknologi – Styringsgruppen samt en arbejds-
gruppe om patenter. Formand for Etisk Råd. For-
mand for Justitsministeriets Ægtefællepensionsud-
valg, næstformand i Børnelovsudvalget, næstfor-
mand i Elektricitetsrådet, medlem af bestyrelsen i
International Society of Family Law, suppleant i
Procesbevillingsnævnet.

Peter Pagh: Medlem af kursusudvalget.
Lars Adam Rehof: Formand for Dansk 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 Det juridiske Fakul-
tetsråd, samarbejdsudvalget og ledelsesgruppen.
Formand for bestyrelsen i ROSA (Daghøjskole).

Gæsteforelæsninger og rejser:
Isi Foighel: Forelæst ved Southampton University:
The Jurisprudence of the Court of Human Rights;
Kampala University, Uganda: Are Human Rights
Universal? og EU, Bruxelles: Menneskerettighe-
der (for danske tolke og oversættere).
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Annette Kronborg: Deltaget i Verdenskonferen-
cen for “International Family Law Society” i Syda-
frika med et oplæg om regulering af børns sam-
vær med deres forældre.

Peter Mortensen: Forelæst om landbrugspligt,
sammenlægning af landbrugsejendomme og eks-
propriation for landinspektørstuderende på Ål-
borg Universitetscenter. Forelæst om regulering af
fast ejendom ved Finansrådets kursus om “Penge-
institutterne og ejendomsomsætningen”, Lyngby.

Peter Pagh: I anledning af konference “Produ-
centansvar som Styringsmiddel” – indlæg på nor-
disk konference i Stockholm og “Environmental
Impact Assessment” – indlæg på konference i Pe-
king organiseret af det kinesiske law society and
the Great British China Center, sponsoreret af EU-
Kommissionen.

Ivan Sørensen: Udsendt af EU til Tallinn i for-
bindelse med rådgivning af de estiske myndighe-
der med henblik på ny forsikringslovgivning. 

Joseph Lookofsky

Stab
VIP: 12,14 årsværk.
TAP: 4,5 årsværk.

VIP:
Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskov; ph.d.- stude-

rende.
Buss, Dorthe Vennemose; amanuensis.
Eggli, Ann Vibeke; kand. stip.
Hansen, Anette Lund; ph.d.- studerende.
Hertz, Ketilbjørn; ph.d.- studerende.
Kronborg, Annette; adjunkt.
Lookofsky, Joseph Michael; professor.
Mortensen, Peter; lektor.
Nielsen, Linda; professor.
Pagh-Rasmussen, Peter; lektor.
Rehof, Lars Adam; lektor.
Schultz-Lorentzen, Nina; kand. stip.
Sørensen, Ivan; lektor.
Vitting, Anne; kandidatstipendiat.
Von, Eyben Bo Edler; professor.

TAP:
Andersen, Marianne Momme; overassistent.
Christensen, Lone Lintz; korrespondent.
Christiansen, Inge; assistent.
Jerle, Pia; overassistent.
Lavtsen, Elsebeth; korrespondent.
Nielsen, Jytte Hvidsø; eks. sekretær.
Rasmussen, Lisbeth; biblioteksleder.

Fondsstøtte:
Bech-Bruun & Trolle:
– Deltagelse i Fourth Annual Willem C (Joseph

Lookofsky)   kr. 2.500.

Bondo Svane:
– Deltagelse i Fourth Annual Willem C (Joseph

Lookofsky)   kr. 6.500.

C.E.C. Gads Fond:
– Gads Juristpris (Lars Adam Rehof)   kr. 40.000.

Dansk Amnesty Fond:
– Lægers funktion ved opsporing af og forebyg-

gelse af menneskeretskrænkelser i fængselsvæs-
enet (Lars Adam Rehof)   kr. 25.000.

Det økologiske Jordbrugsråd:
– Økologisk mælk-analyse (Anne Vitting)   

kr. 50.000.

Gangstedfonden:
– Deltagelse i Fourth Annual Willem C (Joseph

Lookofsky)   kr. 10.000.

Hermod Lannung Fonden:
– Forskning i diskrimination (Lars Adam Rehof)

kr. 298.000.

Otto Bruuns Fond nr. 2:
– Deltagelse i Fourth Annual Willem C (Joseph

Lookofsky)   kr. 19.600.

Tuborgfonden:
– Deltagelse i Fourth Annual Willem C (Joseph

Lookofsky)   kr. 10.000.

Udenrigsministeriet:
– Engelsksproget oversættelse af “Menneskeret”

(Lars Adam Rehof)   kr. 55.000.

Publikationer:
Eyben B.E.v.: Kommentarer til lov om patientfor-

sikring, lov om lægemiddelskader og lov om
Blødererstatningsfonden. i: Karnovs Lovsam-
ling, 14. udg., suppleringsbind 1996, s. 7497-
7518, København 1997. 

Eyben B.E.v.: Standardiseret udmåling af erstat-
ning for personskade m.v. i: Soumen vakuutus-
lakimiesten yhdistyksen julkaisuja XXIV (Publi-
kation nr. 24 med referat af Nordiske AIDA-Kol-
loquium i Helsingfors 23.-24. April 1996), s. 29-
30,51-65,122-123, Helsingfors 1997. 

von E. B.E.: Tort liability and patient insurance
schemes – their influence on quality of care.
Nordisk Forsikringstidsskrift 4/97, s. 383-388,
Stockholm 1997. 

von Eyben B.: Begrebet grov uagtsomhed på for-
skellige retsområder. i: Forhandlingerne ved Det
33. nordiske Juristmøde i København 18.-20. au-
gust 1993, s. 177-181, 189-191, København 1996. 

Kronborg A.: Faderskab i international privat- og
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procesretligt perspektiv. Juristen 2/Februar
1997, s. 53-63, 1997. 

Kronborg A.: Menneskerettigheder og familien. i:
Menneskerettigheder i socialt arbejde, s. 128-
142, Danmark 1997. 

Kronborg A.: Faderskab. Et international privat-
og procesretligt studie. København 1996, 190 s. 

Lookofsky J.: International privatret på formue-
rettens område (2. udgave). København 1997,
134 s. 

Lookofsky J.: Formuerettens harmonisering:
“Towards a European Civil Code”. Ugeskrift for
Retsvæsen – særtryk B s.251, s. 251 ff, Køben-
havn 1997. 

Lookofsky J., Bernstein H.: Understanding the
CISG in Europe. Boston 1997, 207 s. 

Lookofsky J.: Danish Private International Law. i:
Danish Law in a European Perspective, Børge
Dahl, Torben melchior, Lars Adam, Ditlev
Tamm, s. 497, Købnehavn 1997. 

Lookofsky J.: Harmonisering av förmögenhetsrät-
ten: “Towards a European Civil Code”. Juridisk
Tidskrift vid Stockholms Universitet 1997-98, nr.
2, s. 393 ff, Stockholm 1997. 

Mortensen P., Jørgensen C., Wullf H.: Jordlovgiv-
ning. København 1997, 1012 s. 

Mortensen P.: Tinglysning – rettigheder over fast
ejendom. København 1997, 336 s. 

Nielsen L.: The Family Principle and the Individu-
al Principle – and recent Legislative News. i:
The International Survey of family Law 1995, s.
14, Hagve/Boston/London 1997. 

Nielsen L.: Familieretlig underholdspligt over for
børn. i: Familjestöd, familjebegrepp & under-
hållsskyldighet mot barn – i de nordiska länder-
ne, Sverige 1996. 

Nielsen L., Rasmussen J.V., Taksøe-Jensen F.: Fa-
milieretten, 2. udgave. København 1997, 530 s. 

Nielsen L.: Biolaw in Scandinavia: Assosted Pro-
creation, DNA Testing, Organ Transplantatrom
and Research on H. Being in Denmark, Norway
and Sweden. i: Biéthique: de æléthique and
droit du droit á Bioethnik: Von der Ethik zum
recht, von recht zur Ethiu Bioethics: From
Ethics to Law, from Law to Ethies, 1997. 

Nielsen L., Vorstrum Rasmussen J., Taksøe-Jensen
F.: Familieretten. 2. udgave. København 1997,
530 s. 

Pagh-Rasmussen P.: Grundlovsdommen. 1997,
111 s. 

Pagh-Rasmussen P.: Enforcement of EU-environ-
mental law at national court. i: Environmental
Law – from International to National Law, Ellen
Margrethe Basses, s. 28, 1997. 

Pagh-Rasmussen P.: EU Waste Law in a Nationale
Frame. i: Second Nordic Conference on EU-En-
vironmental Law, s. 12, 1997. 

Pagh-Rasmussen P.: EU’s beskyttelse af vilde fugle
og fisk: Indgribende betydning for arealanven-
delsen. Ugeskrift for Retsvæsen 1997B, s. 511-
523, 1997. 

Pagh-Rasmussen P.: Lov og orden på miljøområ-
det – mytet og realitet. Juristen 1997, s. 373-395,
1997. 

Rehof L.A., Nielsen H.K., Harlang C.: Anti-diskri-
mination. Lovgivningen med kommentarer. Kø-
benhavn 1997, 168 s. 

Rehof L.A.: Humanitær folkeret i Danmark – rap-
port. København 1977, 126 s. 

Rehof L.A., Collet C.: Håndbog i reklameret. Kø-
benhavn 1997, 147 s. 

Rehof L.A.: NÅR DANSK RET ikke giver dig ret
(Håndbog om klagemuligheder i forbindelse
med racediskrimination). Dokument.- og råd-
givningscent., om racedis 1997, 38 s. 

Sørensen I.: Forsikringsret. 2. udgave. København
1997, 524 s. 

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 det daværende Kriminalistisk Institut var de tre
andre institutter ikke fagspecifikke. Man kan fin-
de medarbejdere, som forsker og underviser in-
den for samme fag, men som er knyttet til forskel-
lige institutter. Man vælger – ved ansættelsen eller
senere – det institut, som man finder vil give den
bedste ramme omkring arbejdet. Det er derfor
også ganske naturligt, at der er store forskelle på
de indre institutliv.

I 1996 skete der forskellige ændringer i staben
på Kriminalistisk Institut, således at medarbejder-
nes forskningsområder ikke længere alene var de
kriminalistiske fag. Det gjorde det naturligt for in-
stituttet at ændre navn til Det retsvidenskabelige
Institut D.

I 1997 er cand. jur. Kjeld Hemmingsen blevet
ansat som lektor i skatteret. En af instituttets
ph.d.-studerende, cand. jur. Alexander Carnera
Ljungstrøm, har afsluttet sine studier og erhvervet
graden. Derefter er han blevet ansat som adjunkt i
retslære ved instituttet. Vagn Greve er blevet
promoveret til æresdoktor ved Uppsala Universi-

Det retsvidenskabelige Institut D 77



tet. Forskningslektor, mag.art., lic.jur. Britta Kyvs-
gaard er blev ansat i Justitsministeriet som forsk-
nings- og dokumentationskonsulent.

Instituttet har i løbet af året udvidet sine aktivi-
teter og har derfor overtaget alle kontorer m.m. i
bygningen Skt. Peders Stræde 19. Bygningens kæl-
derrum gennemgår en nødvendig hovedistand-
sættelse.

Instituttets fagområde:

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. 

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
besvogrede. Sker det fuldtud 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 stude-
re andet og mere end blot de kriminelle handlin-
ger og personer. Man må også inddrage de andre
faktorer i samspillet. På samme måde må man stu-
dere kriminalitetens virkninger ikke blot på ofre-
ne for kriminalitet, men også på de kriminelle selv
og deres familier og på dem, der ikke direkte er
indblandet. Kriminologer nøjes ikke med at søge
at konstatere, hvorledes tingene forholder sig. Det
hører også til deres opgave at søge at forudsige ud-
viklingen og at fremsætte begrundede forslag til
løsning af aktuelle kriminalitetsproblemer. Først
og fremmest interesserer man sig naturligvis for
måder til bekæmpelse af kriminalitet (kriminal-
prævention). Et væsentlig led heri er at bidrage
med forskningsresultater til den stadige ajour-
føring og revision af lovgivningen på det straffe-
retlige 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.
Medie-ansvarsloven 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-
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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
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 samt 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
system.

Retsfilosofi
Retten har altid tilhørt en central del af den euro-
pæiske åndshistorie. Fra Platon og frem til i dag.
Kan jurister undvære tænkning og dannelse? Rets-
kulturen gennemgår i disse år en fornyet selvran-
sagelse. Retsvidenskaben og retsfilosofien har i for
mange år været præget af en videnskabelig og teo-
retisk disciplin på afstand af menneskets egne er-
faringer og sansning. Men vi kan ikke længere
præsentere retten som et lukket og sammenhæn-
gende system. Vi må væk fra denne formalisme.
Retten er fyldt med skøn. Rettens kilder er man-
gefacetterede og diffuse. Rettens mål er uklare og
modsætningsfyldte. Rettens effekt er uforudsige-
lig i en tilfældig verden. Suveræniteten er erstattet
af daglig praksis. Regler og normativitet er erstat-
tet af normalisering. Værdier er erstattet af skøn,
og det retlige subjekt afspejler administrationens
roller. Retten udvider sig i et samfund, der er
åbent, decentreret og fragmenteret. Det er også
på denne baggrund, at det er vanskeligt at sige om
der findes et retligt normativt fællesskab? Retsfilo-
sofien må forsøge at gå bag om denne situation,
der tilsyneladende er kommet for at blive.

Den filosofiske vending i samfunds- og retsvi-
denskaben afspejler en krise, fordi den omhand-
ler rettens grundlag, selvforståelse, og et verdens-
billede, der er i skred. En filosofisk genopdagelse
af retten, stiller spørgsmålstegn ved retlig dømme-
kraft og følelse, og den spørger til rettens væsen
og dens form. Hvad er overhovedet ret, og hvad er
forholdet mellem ret og den menneskelige eksi-
stens og forholdet mellem ret og naturens kræf-
ter? Hvilken status har eksempelvis kærligheden,
venskabet, etikken og æstetikken i den moderne
retskultur? 

Retsfilosofien undersøger desuden forholdet
mellem legitimitet og form, mellem retlig døm-
mekraft og dens udtryk og fremtrædelser. Kan
æstetikken slå bro mellem den retlige normative
verden og menneskets virkelighed? Hvad er sam-
menhængen mellem ret, etik og æstetik? I disse år
ser vi også en tilnærmelse til litteraturen, som kan
bane vejen for en ny eller anden juridisk selvfor-
ståelse? Her er man optaget af, i hvilket omfang
den almene retslære og retsfilosofien kan etablere
en forståelse for juraens grundelementer på
grundlag af litterære kilder. Man ser nærmere på
forskelle og ligheder i den skønlitterære og juridi-
ske fortolkning og tekstanvendelse og i hvilket
omfang litteraturens eksempler kan give jurister
en øget indsigt i retsprocessen og retsafgørelsen.
Kan en læsning af den store litterære kanon uddy-
be juristers forståelse for begreber som ‘retfærdig-
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hed’, ‘ansvar’, ‘pligt’, ‘rettighed’, ‘skyld’ og ‘for-
brydelse’ i en kultur, hvor disse ord synes at have
mistet deres mening?

Forskningsvirksomhed:

Flemming Balvig
I et samarbejde med Rigspolitichefens forsknings-
enhed ved Politiskolen og Danmarks Statistik er
voldens omfang og karakter forsøgt kortlagt gen-
nem den hidtil største voldsofferundersøgelse her
i landet. I tilknytning til dette projekt er der fore-
taget reanalyse af en række tidligere voldsofferun-
dersøgelser, som bl.a. har fokuseret på vold i for-
bindelse med udførelse af arbejde. Der er endvi-
dere i samarbejde med ovennævnte gennemført
en analyse af politianmeldte voldtægter i Dan-
mark 1990-92 samt en analyse af udviklingen i
voldtægt siden 1960.

Joi Bay
Forskningsprojekt om kriminalitetens sociale or-
ganisering er fortsat. Der arbejdes med begrebsaf-
klaring, herunder en etnografisk studie af straffe-
des og kriminelles diskurs for kriminalitetens so-
ciale organisering.

Projektet går på tværs af de traditionelle juridi-
ske klassifikationer af kriminalitet og vil i stedet fo-
kusere på forståelse af de miljøer, som en stor del
af den vindingsorienterede og voldelige kriminali-
tet udspiller sig i. Projektet vil afdække flere for-
ståelser af kriminalitetsorganisering.

Helle Blomquist
Forskning i fortolkning af begrebet god advokat-
skik i dansk ret, med sammenlignende under-
søgelse af internationale forhold, herunder i EU
og USA. Teoretisk vurdering af begrebet som en
retlig standard med diskussion af, hvilke metoder,
der kan anvendes til en sådan vurdering.

Der er endvidere gennemført en pilotunder-
søgelse til en kvantitativ undersøgelse af social re-
kruttering, holdninger og værdier i den juridiske
profession, og der arbejdes med en historisk over-
sigt over den juridiske profession i det 17. og 19.
århundrede.

Helene Brochmann
En undersøgelse af det grønlandske foranstalt-
ningssystem er afsluttet, og rapporten med titlen:
Anstalt – Tilsyn – Pension udkommer i 1998. Un-
dersøgelsen er udført for Den Grønlandske Rets-
væsenskommission og er baseret på interviews
med indsatte og tilsynsklienter foruden anstalts-
og forsorgspersonale. Ligeledes for Retsvæsens-
kommissionen er udført en statistisk og kvalitativ

undersøgelse af grønlandske flergangskriminelle
til belysning af social baggrund, kriminel karriere
og eventuel specialisering.

Henrik Dam
Udgivet bogen Ægtepagter i foråret og bogen Af-
gift af Arv og Gave i efteråret 1997 (sammen med
andre). Medforfatter til artikel om skatterettens
historie til offentliggørelse i 1998. Fortsat arbejdet
med disputats om beskatning af multinationale
selskaber. Bistand til opdateringen af bogen Skat
Erhverv. Grundlagt bogen Skatterettens alminde-
lige del sammen med andre. Studeret internatio-
nal selskabsbeskatning ved Universität Mainz (1
måned) og Center of Advanced Legal Studies,
London (1 måned).

Vojko Fajgelj
Et forskningsprojekt vedrørende strafansvar (med
titlen Actiones liberae in causa seu libertatem rela-
tae eller midlertidigt utilregnelige personers straf-
ansvar) er under udarbejdelse. Afhandlingen om-
taler de problemer, der opstår i forbindelse med
fastsættelse af strafansvaret for forbrydelser, som
er begået i selvforskyldt og forbigående rustil-
stand. Instituttet anvendes ikke i dansk kriminal-
lovgivning. Afhandlingen er komparativt anlagt.

Rasmus Kristian Feldthusen
Ph.d.-afhandling med titlen Successionsrækkeføl-
ger i historisk, civilretlig og skatteretlig belysning.
Afhandlingen er et bredt arveretligt, generations-
skiftemæssigt og skatteretligt projekt med fokus
på anvendeligheden af successionsrækkefølger
som et egnet alternativ i såvel private som er-
hvervsmæssige generationsskifter. 

Det er udgivet et kompendium i afgift af arv og
gave til brug for undervisningen i faget privat ge-
nerationsskifte, samt en håndbog om afgift af arv
og gave, begge sammen med andre.

Vagn Greve
Der er udgivet en tysk oversættelse af straffeloven,
hvor Vagn Greve er medforfatter. Han har medvir-
ket ved nye udgaver af de kommenterede straffe-
love og af den engelske oversættelse af straffelo-
ven, samt publiceret nogle artikler. Han arbejder
fortsat på en ny lærebog i den strafferetlige an-
svarslære. 

Lars Holmberg
Dataindsamling til en afhandling med arbejdstit-
len Retsgrundlag og konkrete skøn er afsluttet og
analysen af materialet er påbegyndt. Hensigten er
at belyse omfanget af de skøn, politiet foretager i
det daglige arbejde, samt at analysere faktorer, der
har indflydelse på de konkrete beslutninger.
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Ph.d.-afhandlingen forventes afsluttet omkring
årsskiftet 1998/99.

Nina Krarup
Projekt om Guardian Angels i Danmark og forsk-
ningsassistent på projektet Danske virksomheder
og kriminalitet i Litauen.

Peter Kruize
En undersøgelse med titlen Young Robbers in
Denmark and the Netherlands indeholder en em-
pirisk afprøvning af teorierne om kriminalitet som
rationel adfærd på en studie af (væbnede) røveri-
er i Danmark og Holland. Interviews med unge
røvere i fængsel er påbegyndt. Endvidere er gen-
nemført en registerdataanalyse af røvere i Dan-
mark.

Britta Kyvsgaard
Arbejdet med en undersøgelse af kriminalforsorg
i frihed er fortsat i 1997 og vil foreligge sommeren
1998. Undersøgelsen sigter på en bred evaluering
af tilsynets værdi og af en tidligere gennemført
omstrukturering af denne. Endvidere beskrives og
diskuteres muligheder og begrænsninger i til-
synsvirksomheden. Data er indsamlet gennem en
spørgeskema- og interviewundersøgelse med de
prøveløsladte og betinget dømte, der er i tilsyn,
samt gennem en interviewundersøgelse med de
forsorgsmedarbejdere, der fører tilsyn.

Alexander Carnera Ljungstrøm
Retsfilosofi. Arbejder i spændingsfeltet: Jura, filo-
sofi og litteratur. Der er tale om et grundforsk-
ningsprojekt, der søger at forbinde: ret etik og
æstetik. Arbejder desuden på at etablere en anden
form for retsvidenskab, der bygger på fænomeno-
logisk tænkning og skønlitteratur. Arbejder for ti-
den på en retsfilosofi om fortolkningens grænser
og om retten og retfærdighedens billeder i lyset af
Franz Kafkas forfatterskab. Har i det forgangne år
skrevet ph.d.-afhandlingen om til en bog, der ud-
kommer marts/april 1998.

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 interprovinsial-strafferetlige forhold
mellem danske landsdele er blevet fortsat på kom-
parativ basis, tilligemed studiet af almene interna-
tional-strafferetlige forhold. Endvidere er der fo-

retaget en undersøgelse af foreliggende statistiske
oplysninger om psykisk syges kriminalitet. Regis-
tre til Kommenteret Straffelov er revideret og ud-
videt.

Annika Snare
Der er arbejdet videre med emnet viktimologi, og
i begyndelsen af 1998 udkommer en lærebog i fa-
get (i samarbejde med lektor Beth Grothe Niel-
sen, Aarhus universitet). Der er også arbejdet vide-
re med alternativ konfliktløsning (restorative justi-
ce) og emnet retsøkonomi.

Finn Taksøe-Jensen
Bøger om beskatning ved død og afgift af arv og
gave (sammen med andre) er udgivet, samt diver-
se artikler om dødsbobeskatning og undervis-
ningsmateriale i kompendieform om skifte af
dødsboer (medforfatter). Betænkning nr. 1350
om børns retsstilling er udarbejdet. Endvidere er
der arbejdet på en bog om skifte af dødsboer og
en lovkommentar herom. Endelig er grundlagt en
bog om skatterettens almindelige del (sammen
med andre).

Jørn Vestergaard
Dødshjælp: Der arbejdes videre med en gennem-
gang af dansk og udenlandsk ret samt etiske
aspekter vedrørende afståelse fra livsforlængende
behandling, smertebehandling, lægeligt drab ef-
ter begæring og hjælp til selvmord. 

Tvang i psykiatrien: Der arbejdes med fortsatte
studier af dansk og udenlandsk psykiatrilovgiv-
ning indenfor civilret og strafferet.

Instituttets formidlende virksomhed:
Instituttet udgiver en skriftserie Kriminalistisk
Skriftserie, hvori blandt andet indgår en årbog, Kri-
minalistisk Årbog, med artikler fra forskningsområ-
derne strafferet og -proces, kriminologi og retsso-
ciologi. Instituttet udgiver desuden en årsberet-
ning.

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
såvel som almindeligt interesserede. Herudover
står instituttets medarbejdere jævnligt som arran-
gør af forskellige organisationers forskningssemi-
narer og konferencer.

Ph.d.-forelæsninger:
Alexander Carnera Ljungstrøm (11.6).

Vagn Greve

Det retsvidenskabelige Institut D 81



Stab
VIP: 11,2 årsværk.
TAP: 2,5 årsværk.

VIP:
Balvig, Flemming; professor.
Bay, Joi; kand.stip.
Blomquist, Helle; kand.stip.
Brochmann, Helene; forskningsassistent.
Dam, Henrik; adjunkt.
Fajgelj, Vojko; ph.d.-studerende.
Feldthusen,Rasmus Kristian; ph.d.-studerende.
Greve, Vagn; professor.
Hemmingsen, Kjeld; lektor.
Holmberg, Lars; ph.d.-studerende.
Krarup, Nina; forskningsassistent.
Kruize, Pieter E; kand.stip.
Kyvsgaard, Britta; forskningslektor.
Ljungstrøm, Alexander; adjunkt.
Ravn, Lene; ph.d-studerende.
Snare, Annika; lektor.
Taksøe-Jensen, Finn; professor.
Vestergaard, Jørn; lektor.

TAP:
Iversen, Karen Marie; bibliotekar.
Madsen, Ulla Vistoft; assistent.
Stender, Marie; ekspeditionssekretær.
Willer, Mette Vibeke; overassistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Ljungstrøm, Alexander: Rettens alkymi. Om ven-

skab, ret og virkelighed. En retsfilosofisk medi-
tation.

Fondsstøtte:
Justitsministeriet:
– Evaluering af den frie kriminalforsorg (Britta

Kyvsgaard)   kr. 707.000.

Nordisk Samarbejdsråd:
– Virksomme Safety Patrols i Norden (Nina Kra-

rup)   kr. 53.000.

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi:
– Offerundersøgelse (Joi Bay)   kr. 41.495.

Politiskolen:
– Samarbejdsaftale (Flemming Balvig)  kr. 60.000.

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd:
– Young robbers in Denmark and the Nether-

lands (Pieter Kruize)   kr. 1.353.693.

Undervisningsministeriet:
– Dansk bidrag til NYRI-netværket (Joi Bay)   
kr. 56.000.

Publikationer:
Balvig F.: Promoveringstale for Nils Christie ved

Københavns Universitets Årsfest den 21. novem-
ber 1996. i: Kriminalistisk Årbog 1996, s. 7, Kø-
benhavn 1997. 

Balvig F.: En rundrejse i voldens nutidshistorie. i:
Kriminalistisk Årbog 1996, Lene Ravn (red.), s.
31-56, København 1997. 

Balvig F.: 13 er et uheldigt tal. Vold som udtryks-
form. Et nyhedsmagasin fra Projekt Vold som
Udtryksform 3 årg., nr. 1, s. 5-6, 1997. 

Balvig F.: Al den snak om ressourcer. Artikel i Poli-
tiken, 5. oktober 1997. 

Balvig F.: Arbejde og voldsrisiko. Fængselsfunktio-
næren nr. 2, s. 6-9, 1997. 

Balvig F.: Bagklogskab. Artikel i Information, 20.
januar 1997.

Balvig F.: Befolkningen udsættes ikke mere for
vold. Artikel i BT, 13. januar 1997.

Balvig F.: Bolværk eller blændværk. Kronik i Politi-
ken, 10. september 1997.

Balvig F.: Danmark – et fængslende land. Kronik i
Jyllandsposten, 11. august 1997.

Balvig F., Greve V.: Den der ej har gris... Kronik i
Politiken, 11. august 1997.

Balvig F.: Det ængstelige samfund. Dansk Kommu-
nikation nr. 16, september 1997, s. 1-6, Buenos
Aires – Argentina 1997. 

Balvig F., Christie N.: Epilog. i: Den sociale kon-
trols nye former. Kriminalitet, straf og klassifika-
tion, Stan Cohen, s. 278-290, København 1997. 

Balvig F.: Et land, der fængsler. Artikel i Informati-
on, 21. juli 1997.

Balvig F., Christie N.: Forord til den danske udga-
ve. i: Den sociale kontrols nye former. Krimina-
litet, straf og klassifikation, Stan Cohen, s. 9-12,
København 1997. 

Balvig F.: Ikke al vold anmeldes. Artikel i Ekstra
Bladet, 1. august 1997.

Balvig F.: Japan: Nært politi bringer tryghed. Arti-
kel i Information, 16. juni 1997.

Balvig F.: Med politiet til bords. Kronik i Informa-
tion, 17. februar 1997. 

Balvig F.: Mindre vold, større sårbarhed. Artikel i
Information, 3. januar 1997.

Balvig F.: Narkopolitik mod indbrudsbølgen. Arti-
kel i Jyllandsposten, 31. august 1997.

Balvig F.: Når tallene taler deres eget sprog. Kro-
nik i BT, 13. januar 1997.

Balvig F.: Politiet og kriminologerne. Tidsskrift for
Dansk Politi nr. 3, s. 46-47, København 1997. 

Balvig F.: Retskriminologi. i: Retten i Samfunds-
mæssig belysning, s. 181-236, København 1997. 

Balvig F., Blomquist H., Lindhardt K., Nyhus I.,
Snare A., Vindeløv A.V.: Retten i Samfundsmæs-
sig belysning. København 1997, 386 s. 

Balvig F., Lindhardt K.: Rettens virkninger. i: Ret-

Det juridiske Fakultet82



ten i samfundsmæssig belysning, s. 83-122, Kø-
benhavn 1997. 

Balvig F.: Rundt om voldens nutidshistorie. Det kri-
minal-præventive Råd. København 1997, 20 s. 

Balvig F.: La sociedad miedosa. Dansk Kommuni-
kation nr. 16, september, s. 7-9, Buenos Aires –
Argentina 1997. 

Balvig F.: Spær dem inde: Følelser og fornuft i kri-
minalpolitikken. Kronik i Information, 13. ok-
tober 1997. 

Balvig F.: To mand i en lille hvid bil. Kronik i In-
formation 16. juni 1997. 

Balvig F.: Tre gange over stregen ... Kronik i Infor-
mation, 13. oktober 1997. 

Balvig F.: Vi var børn af sol og sommer. Kronik i In-
formation, 12. april 1997. 

Balvig F.: Vold – her og der og alle vegne. Stud.jur
årg. 54, nr. 3, s. 164-166, 1997. 

Balvig F.: Vold og angst for vold. Kronik i Jyl-
landsposten, 12. februar 1997. 

Balvig F.: Voldsomheder og morsomheder. DSB S-
tog publikation juni, s. 2, 1997. 

Balvig F.: Straf kan kun begrænses. Kronik i Politi-
ken, 20. januar 1997. 

Balvig F.: Voldtægt. Kronik i Information, 20. janu-
ar 1997. 

Balvig F.: Volden er stagnerende. Artikel i BT, 6. ja-
nuar 1997. 

Bay J.: Rockere, bikere og outlaw bikere – en in-
troduktion til litteraturen. i: Kriminalistisk År-
bog 1996, s. 73-84, København 1997. 

Bay J.: Bibliografi over litteratur om rockere, bike-
re og outlaw bikere. København 1997, Internet-
publikation. 

Bay J.: Fra ungdomskultur til subkultur – rockere
og bikere. Dansk Sociologi 8. årg., nr. 3, s. 7-25,
1997. 

Bay J.: Konflikter mellem MC-klubber: Paper præ-
senteret ved Seminariet Born to be Wild; Om
brïdraskab ved sidan av lagen. Göteborg Univer-
sitet 1997. Internetpublikation. 

Bay J.: Organized crime in the Baltic Area from a
Danish point of view. Paper presented at the Or-
ganized Crimes in the Baltic Area, Stockholm,
marts 1997.

Bay J.: Rockere, bikere og outlaw bikere – en in-
troduktion til litteraturen. i: Kriminalistisk
Årbog 1996, s. 73-84, København 1997. 

Blomquist H.: Den juridiske profession i Dan-
mark. i: Retten i samfundsmæssig belysning, s.
122-178, København 1997. 

Blomquist H.: Danish advocates and the Introduc-
tion of disciplinary measures. i: Kriminalistisk
Årbog 1996, s. 215-226, København 1997. 

Dam H., Feldthusen R.K., Hemmingsen K., Tak-
søe-Jensen F.: Afgift af arv og gave. København
1997, 368 s. 

Dam H.: Ægtepagter. København 1997, 330 s. 
Fajgelj V.: Anmeldelse af Ronald D. Mackay: Men-

tal condition defences in The criminal law. I.
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1997,
84. årgang, s. 211-215, 1997. 

Fajgelj V.: En kort betragtning om strafferetten fra
jugoslavisk synsvinkel. i: Kriminalistisk Årbog, s.
247-260, 1997. 

Gram A., Greve V., Lichtenstein P., Holmberg L.:
Materialesamling i politiret. København 1997. 

Greve V.: Anmeldelse af Peter Kramp, Villars
Lunn & Knud Waaben: Retspsykiatri. Ugeskrift
for Retsvæsen B (1997), side 110, 1997. 

Greve V.: Strafansvar 3. udg. (2. opl. 1995). Kø-
benhavn 1997. 

Greve V.: Anmeldelse af Jan Petersen: Skatte- og
afgiftsstrafferet. Ugeskrift for Retsvæsen B
(1997) s. 229, København 1997. 

Greve V., Cornils K.: Das Dänische Strafgesetz =
Straffeloven. Freiburg i. Br. 1997, 167 s. 

Greve V., Høyer G., Spencer M.: The Danish Cri-
minal Code 3. ed. København 1997, 86 s. 

Greve V.,  Jensen A., Toftegaard Nielsen G.: Kom-
menteret straffelov. Almindelig del. 6 udg. Kø-
benhavn 1997, 445 s. 

Greve V.,  Jensen A., Toftegaard Nielsen G.: Kom-
menteret straffelov. Speciel del. 6. udg. Køben-
havn 1997, 499 s. 

Greve V., Toftegaard Nielsen G., Vestergaard J.:
Strafferetlig domssamling 7. udg. København
1997, 666 s. 

Greve V.: Nedværdigende billeder. Politiken 29.10
1997. 

Greve V.: Tendenser i det strafferetlige system.
Svensk Juristtidning, s. 597-618, Stockholm
1997. 

Greve V., Balvig F.: Den, der ej har gris ... Politiken
11. august 1997. 

Greve V.: Er straffeloven forældet? Stud. jur. 1997. 
Greve V.: Anmeldelse af Malene Frese Jensen: Al-

ternative Approaches to Juvenile Delinquency.
Ugeskrift for Retsvæsen 1997 B, s. 21.

Greve V.: Anmeldelse af Peter Höflich & Wolfgang
Schriever: Grundriss Vollzugsrecht, das Recht
des Strafvollzugs und der Untersuchungshaft
für Ausbildung. Nordisk Tidsskrift for Kriminal-
videnskab, s. 77 f.

Greve V.: Anmeldelse af Roger Hood: The Death
Penalty. Nordisk Tidsskrift for Kriminalviden-
skab 1997. 

Greve V.: Blodskam – en utidsvarende straffebe-
stemmelse. i: Kriminalistisk Årbog, s. 161-166,
København 1997. 

Greve V.: Notits om Georg Küpper: Strafrecht. Be-
sonderer Teil 1. Delikte gegen Rechtsgüter der
Person und Gemeinschaft. Nordisk Tidsskrift
for Kriminalvidenskab, s. 82, 1997. 

Det retsvidenskabelige Institut D 83



Greve V.: Strafferådets udtalelse om aktindsigt i sa-
ger om straffuldbyrdelse/medlem af straffelov-
rådet. Betænkning 355, s. 43, 1997. 

Holmberg L.: Anmeldelse af Steven M. Cox: Poli-
ce – Practices, perspectives, problems. Folk –
Journal of Danish ethnografic Society Vol. 39,
1997. 

Holmberg L.: Nærpolitiet – nær eller politi? i:
Nærpolitiet: Rapport fra NSFK’s kontaktsemi-
nar, Oslo, Norge, s. 107-120, Reykjavik, Island
1997. 

Holmberg L.: Synlighed, service eller kriminali-
tetsbekæmpelse? – tanker om politiets arbejde.
Retfærd 79 20. årg. Nr. 4, s. 39-56, 1997. 

Holmberg L.: Lokalsamfundsgenopretningspoliti-
arbejde? i: Kriminalistisk Årbog 1996, s. 107-
120, 1997. 

Krarup N.: Guardian Angels’ koncept til bekæm-
pelse af gadevold. i: Kriminalistisk Årbog 1996,
s. 95-106, 1997. 

Kruize P.: Toekomstmuziek. Tijdschrift voor de
Politie 59 årg., Nr. 3, s. 35, 1997. 

Kruize P.: Politiegeweld. Tijdschrift voor de Politie
59. årg., Nr. 4, s. 28-30, 1997. 

Kruize P.: Politiet og fremtiden. i: Kriminalistisk
Årbog 1996, s. 121-128, 1997. 

Kruize P.: Over de vete tussen motorbendes in
Scandinavie. Tijdschrift voor de politie 59. årg.,
Nr. 3, s. 22-24, 1997. 

Kruize P.: Den hollandske fængelspolitik. Nordisk
Tidsskrift for Kriminalvidenskab 84. årg., s. 188-
174, 1997. 

Kruize P.: Anmeldelse af Frank Leishman, Barry
Loverday & Stephen P. Savage (eds.): Core Issu-
es in Policing. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvi-
denskab 84. årg., s. 226-227, 1997. 

Kyvsgaard B.: At lære af forbryderne. Kontakt Nyt,
s. 11-16, København 1997. 

Kyvsgaard B.: Undersøgelse af tilsyn – om persona-
let i KIF. Orintering fra 5. kontor maj, s. 9-13,
1997. 

Kyvsgaard B.: Undersøgelse af tilsyn. Orientering
fra 5. kontor januar, s. 1-3, 1997. 

Kyvsgaard B.: Anmeldelse af Wright & Decker:
Burglars on the job. Nordisk Tidsskrift for kri-
minalvidenskab 84, s. 217-219, 1997. 

Kyvsgaard B.: Kunsten at slå to fluer med et smæk
– uden at slå reolen itu. Nordisk tidsskrift for
kriminalvidenskab 84, s. 182-187, 1997. 

Kyvsgaard B.: KIF og den kommunale socialfor-
valtning. Temakurser til orientering fra 5. kon-
tor september, s. 8, 1997. 

Kyvsgaard B.: En lilleput – ungdomsfængsel. i: Kri-
minalistisk årbog 1996, s. 187-192, 1997. 

Langsted L.B., Garde P., Greve V.: Denmark. i: In-
ternational Encyclopaedia of Laws: Criminal
Law, s. 217, The Hague, London, Boston 1997. 

Ljungstrøm A.C.: Det tavse krav. Kronik i Informa-
tion, 28. marts 1997. 

Ljungstrøm A.C.: Filosof eller helgen? Og at se
med øret. Kronik i Information, 12. september
1997. 

Ljungstrøm A.C.: På sporet af den poetiske jour-
nalist. Kronik i Univers Berlingske Tidende, 11.
marts 1997, 1997. 

Ljungstrøm A.C.: Retfærdighedens tavse stemme:
aktuel politisk filosofi hos Derrida, Benjamin,
Schmitt og Heidegger. Kritik nr. 27, s. 61-74,
1997. 

Ljungstrøm A.C.: Uden tragik intet fælleskab. Kro-
nik i Eksistens, Berlingske Tidende, 8. marts
1997. 

Ljungstrøm A.C.: The Silent Voice of Law: Legal
Philosophy and Legal Thinking. Law & Critique
Vol. VIII, s. 71-95, 1997. 

Nielsen L., Vorstrum Rasmussen J., Taksøe-Jensen
F.: Familieretten. 2. udgave. København 1997,
530 s. 

Ravn L.: Myten om de syge kriminelle. Er der vir-
kelig sket en tredobling? Politiken 20. maj 1997,
København. 

Ravn L.: Tredobling af de psykiske syges krimina-
litet? i: Kriminalistisk Årbog 1996, s. 175-186,
1997. 

Ravn L.: Årsberetning 1996. København 1997, 54 s. 
Ravn L.: Kriminalistisk Årbog 1996. 1997, 266 s. 
Snare A.: Retsøkonomi. i: Retten i samfundsmæs-

sig belysning, Flemming Balvig, Helle Blom-
quist, Kaspar Lindhardt, Ib Nyhus, Annika Sna-
re, Vibeke Vindeløv, s. 29, København 1997. 

Snare A.: Økonomi eller kriminologi. i: Kriminali-
stisk Årbog 1996, s. 227-236, København 1997. 

Taksøe-Jensen F., Dam H., Feldthusen R.K.: Afgift
af arv og gave : Kompendium til faget Privat Ge-
nerationsskifte. København 1997, 143 s. 

Taksøe-Jensen F.: Beskatning ved død. København
1997, 151 s. 

Taksøe-Jensen F., Dybdal L.: Skifte og dødsboer I.
København 1997, 235 s. 

Taksøe-Jensen F., Dybdal L.: Skifte og dødsboer
IIB. København 1997, 99 s. 

Taksøe-Jensen F., Dybdal L.: Skifte og dødsboer
IIA. København 1997, 203 s. 

Taksøe-Jensen F., Dybdal L.: Skifte og dødsboer
III: Hovedtræk af skifteordningerne i Danmarks
større europæiske samhandelslande. Køben-
havn 1997, 94 s. 

Tibatemwa-Ekirikubinza L.: Researching Women
in the Criminal Justice System: The Uganda
Case. i: Kriminalistisk Årbog 1996, s. 57-72, Kø-
benhavn 1997. 

Tibatemwa-Ekirikubinza L.: More Sinned Against
Than Sinning: Women’s Violent Crime in
Uganda. København 1995, 303 s. 

Det juridiske Fakultet84



Vestergaard J.: Tvang contra ret til behandling.
Konferencerapport. 1996. 

Vestergaard J.: Anmeldelse af J. Jochimsen, M. Fa-
brin, J. J. Hansen, Kaspar Linkis: Systematisk
oversigt over domme i kriminelle sager 1993-
1995. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
1997 årg. 84, s. 231-232.

Vestergaard J.: Kommentarer til Justitsministerens
forslag til revision af psykiatriloven. Oplæg ved
konference i Landtingssalen på Christiansborg
den 18.januar 1997. i: Rapport fra “Psykiatri-
konferencen” 18. januar 1997, s. 7, København
1997. 

Vestergaard J., Plum L.: Materialesamling til psyki-
atriret. København 1997, 369 s.

Vestergaard J.: Om bekæmpelse af rockergrupper
– bemærkninger ved en høring. i: Kriminalistisk
årbog 1996, s. 85-94, København 1997. 

Vestergaard J.: Psykiatriske patienters vilkår: En re-
degørelse. Det etiske Råd 1997, 127 s. (medfor-
fatter).

Vestergaard J.: Straffeloven af 15. april 1930: Lov-
bekendtgørelse nr. 866 af 30 oktober 1992, op-
dateret frem til juli 1997 / med henvisninger og
sagregister ved Jørn Vestergaard. København
1997, 176 s. 

Specialer ved Det juridiske Fakultet:
Aage, Anne Frederikke: IT-hjemmearbejde.
Aasberg, Rikke: An analysis of the Scottish Envi-

ronmental Protection Agency.
Abrahamson, Jan Erik Kjerstrup: Character-mer-

chandising.
Ahrendt, Charlotte: Bekæmpelse af svig i det Eu-

ropæiske Fællesskab.
Andersen, Annelise: Information og samtykke ved

lægelig behandling af mindreårige.
Andersen, Camilla Baasch: Reasonable Time in

Article 39(1) of the CISG – Is Article 39(1) Tru-
ly a Uniform Provision?

Andersen, Jacob Zibrandt S: International Tortu-
re and the Burden of Proof.

Andersen, Maria Bach: Inhabile patienters sam-
tykke – hvem bestemmer?

Andersen, Marianne Donna: Ledelsesdispositio-
ner ved fjendtlige overtagelser.

Andersen, Marie Dorothea M: Børsprospektkrav.
Andersen, Søren Stig: Dyrs rettigheder.
Andersen, Ulrich Pinstrup: Elektroniske doku-

menter i den offentlige forvaltning.
Aoude, Stefanie Astrid: The Lockerbie Legality.
Appeldorn, Helle Louise: Domstolsprøvelse af for-

valtningsakter – prøvelse af skønnet.
Aundrup, Bettine: Tilstandsrapport og ejerskifte-

forsikring.

Bak, Gitte Kira: Ret og moral.
Balle, Peter Mikael: Hvornår bliver offer gernings-

mand?
Baltzersen, Sussie Rie Lykner: Pengeinstitutters

rådgivningsansvar.
Bartholin, Kristian Thomas Frederik: Den retsøko-

nomiske minimalstatsmodel i retshistorisk be-
lysning.

Bendixen, Malene: Beskatning af 10-mandsselska-
ber.

Bergendorff, Jakob Juul: Farmaceutiske specialite-
ters navne.

Bergqvist, Henrik: En analyse af VVM-direktivets
udvikling i dansk ret.

Bertelsen, Tina: Brugen af identifikationshunde i
strafferetlig efterforskning og som bevis under
en efterfølgende retssag.

Beuse, Rikke Nynne: Ophavsretlig beskyttelse af
musikværker på internet.

Beyer, Louise Filt: Lønmodtageres og arbejdsgive-
res negative organisationsfrihed – særlig med
henblik på eksklusivklausuler og sympatikon-
flikter

Bisgaard, Christian Andre: Handelshindringer i
Kuwait.

Bjørst, Byrial Rastad: Konkurrence- og kundeklau-
suler ud fra en ansættelsesretlig synsvinkel.

Blinkenberg, Peter Martin: Retsbeskyttelsen af
merchandising.

Bohmann, Christina: Pressens ytringsfrihed i Dan-
mark set i lyset af EMRK art 10.

Brandt, Katja Wittrock: Erhvervslivets ledelsesan-
svar.

Brandt, Michael John: Det skatteretlige begreb er-
hvervsmæssig virksomhed.

Brandt, Sandra: Pressens ytringsfrihed i Danmark
set i lyset af EMRK art 10.

Breum, Anja Maria Svane: Rettighedsfrakendelse i
relation til forurenende virksomheder.

Bruun, Pernille Helenius: Forbrugerbeskyttelse
ved køb af rejser specielt med henblik på køb af
pakkerejser.

Brynjulfsson, Tine: Dispensation på grundlag af
bestået LLM-grad ved Duke University.

Buhl, Inge Fløe: En bevisretlig analyse af forvalt-
ningens afgørelser om uansøgt afskedigelse.

Buhl, Mikkel: En analyse af VVM-direktivets udvik-
ling i dansk ret.

Busck, Ellen Gravsholt: Indførelse af grundejeran-
svar for jordforurening og dets forenelighed
med grl. § 73.

Camphausen, Michael: Kassekreditten – et kredit-
retligt portræt.

Carlsen, Christian: Lønmodtagerens søgsmåls-
kompetence i arbejdsretlige sager.

Christensen, Birgitte Sejersdal: Transportansvaret
ved multimodal transport.

Det retsvidenskabelige Institut D 85



Christensen, Helle Klostergaard: B-flygtninge be-
greber i Vesteuropa.

Christensen, Jane Anita S: Ulovlige elinstallatio-
ner.

Christensen, Lene: IT-hjemmearbejde.
Christensen, Lisbeth: Direkte markedsføring og

integritetsbeskyttelse.
Christensen, Michael Skovgaard: EU-konkurren-

ceretlig bøde set i et strafferetligt perspektiv.
Christensen, Vibeke Butzbach: Essential facility

doktrinen.
Christiansen, G. Sarah Rosenkrands: Dansk ud-

lændingeret og spørgsmålet om konventionssta-
tus til kvinder, der frygter forfølgelse af køns-
specifikke årsager.

Christoffersen, Morten: EU-ret og sportsforbunds
regler.

Colding-Jørgensen, Ingrid: Droite de suite.
Dahl, Rikke Cumberland: Mægling – et våben

mod ungdomskriminaliteten.
Dengsøe, Charlotte: Forbrugerens retsstilling ved

handel over Internettet.
Dinesen, Eva Marie: Koncerninterne transaktio-

ner.
Drachmann, Ole: Undersøgelse af samfundstjene-

ste som vilkår i betingede domme.
Duetoft, Thomas Stefan: Europa-Kommissionens

anvendelse af vurderingskriterierne i Rfo 4064/
89 art. 2

Dunker, Mette: God presseskik.
Ehmsen, Kit Margaretha: Så utroværdigt som et

øjenvidne – en drøftelse af behovet for vid-
nepsykologer og vidnepsykologi i dansk rets-
sammenhæng.

Elholm, Thomas: The activity of Transnational
Corporations and human rights protection –
especially freedom of association – in national
and international law.

Elmegaard, Karen: Dansk praksis vedrørende of-
fentligt ansattes ytringsfrihed i lyset af EMRK
art. 10.

Enemark, Poul: Kutymedannelsen indenfor kol-
lektiv overenskomst.

Esbensen, Ane Fink: Domstolsprøvelse af forvalt-
ningsakter – prøvelse af skønnet.

Felding, Nana Lee: Udlændingemyndighedernes
beslutning om udsendelse – de retlige problemer.

Fink, Lise: EU-harmonisering af begrebet flygt-
ning i Flygtningekonventionens artikel 1 – med
fokus på tredjemandsforfølgelse.

Floor, Erik: Elektronisk betalingsformidling ved
brug af PBS og de ændringer dette giver i for-
holdet mellem debitor og kreditor.

Frandsen, Mona Lilli: Finansiering via koncern-
dannelse – praksis, udvikling og fremtid.

Frandsen, Signe: Sanktioner ved usaglig afskedi-
gelse.

Franke, Henrik Michael: Den skatteretslige son-
dring mellem hobbyvirksomhed og erhvervs-
virksomhed.

Friis, Tove Jytte: Revselsesretten og forældres sek-
suelle overgreb mod deres børn set i et menne-
skeretligt perspektiv.

Frost, Birgitte: Fosterreduktion.
Frost, Kim: Om reproduktion af og råden over

edb-programmer og andre digitale manifestati-
oner.

Fuchs, Michael: Medlemsstaternes erstatningsan-
svar i EU-retten.

Gall, Charlotte: Den sociale ankestruktur.
Gauguin, Marianne: Eneforhandlingsaftalen i

konkurrenceretlig belysning. – Et eksempel fra
praksis.

Gjedde, Jacob: Erhvervelse af dansk infødsret og
visse forvaltningsretlige regler, der finder an-
vendelse herpå.

Gjerding, Linda: Ransagning i strafferetsplejen.
Gransøe, Charlotte Rosenberg: Afgrænsningen

mellem Lægelovens § 6 og § 18.
Gregersen, Christian: Den Europæiske Menneske-

rettighedsdomstol og sendetilladelser.
Groth, Ina: Ledelsesretten og arbejdsmiljøet.
Grønbech, Helle: Reguleringen af den digitale af-

taleslutning.
Guldstøv, Pernille Olivia Melchiors: Ægteskabs-

mægling i Japan og Danmark.
Gundestrup, Peter Storm: Blindpassager i skibe.
Gundlach, Annsofie: Uledsagede flygtningebørn i

Danmark.
Haglund, Katrine Lammers: Så utroværdigt som

et øjenvidne – en drøftelse af behovet for vid-
nepsykologer og vidnepsykologi i dansk rets-
sammenhæng.

Hald, Eva Veileborg: Hvorledes er arbejdstagerens
retsstilling, hvis han i en tidligere ansættelse har
indgået en kundeklausul.

Hammer-Jacobsen, Susanne: Tilstandsrapport og
ejerskifteforsikring.

Hansen, Christoffer Søborg: Softwareklausuler –
En komparativ analyse af retstilstanden i USA
og Danmark vedrørende softwareklausulers
vedtagelse og disses gyldighed i relation til den
ophavsretlige lovgivning.

Hansen, Connie Pia: Det skatteretlige næringsbe-
greb.

Hansen, Ib Kok: Detentionsanbringelser – På kant
med Grundloven og Den Europæriske Menne-
skerettighedskonvention.

Hansen, Jesper Melchior: Proportionalitets- og
forholdsregelprincippet og dets anvendelighed
i væbnede konflikter.

Hansen, Lis B.H. Dalgaard: Opslag af offentlige
stillinger.

Hansen, Lisbeth: Ulovlige elinstallationer.

Det juridiske Fakultet86



Hansen, Malene Skytte: Hvem har bevillingskom-
petencen?

En sammenlignende analyse af retstillingen i Dan-
mark og Spanien.

Hansen, Peter Steen: Pressens ytringsfrihedsprivi-
legium.

Hansen, Rolf Stig: Springende regres mod tidlige-
re ejendomssælgere.

Hansen, Thomas Trier: Protection of individuals
against human rights violations emanating from
multinational enterprises.

Hansen, Ulrik Bangsbo: Den EU-retlige regule-
ring af nationale procesregler.

Hastrup, Anders Paul Stage: Erhvervslivets ledel-
sesansvar

Hauberg, Vibeke Henriette: Rpl kap. 43a – Prøvel-
se af administrativt bestemt frihedsberøvelse.

Hauch, Nanna Christine: God presseskik.
Hee, Camilla Dorph: Leverings- og licensnægtelse

i EU-konkurrenceretten.
Hegner, Agnieszka: Udlændingemyndighedernes

beslutning om udsendelse – de retlige proble-
mer.

Hendil, Nanette: Dissensafgivelse i Retslægerådets
erklæringer.

Henriksen, Christina Grabow: Deling af kapital-
og ratepensioner i forbindelse med separations-
og skilsmisseskifte.

Henriksen, Jens Mathiesen: Retlig regulering af
etiske emner.

Henriksen, Jens-Otto Georg: Medarbejdernes rets-
stilling ved outsourcing, herunder rettigheder
og pligter.

Henriksen, Karsten Thomas: Civile kæremål for
Højesteret.

Hjelmstrand, Torben: Den ekstraordinære tjene-
stemandsdomstol i tjenestemandsretlig belys-
ning.

Holm-Petersen, Karen Lisa: De minimis i relation
til TEF art. 30 og art. 59.

Holmgren, Mikkel: Omsætning af ejendomme
med forureningsskader.

Houlberg, Kristina: “TV uden grænser”-direktivets
regulering af grænseoverskridende tv-reklame.

Hove, Inger Dahlgaard: Afgift af gave.
Hovgaard, Anja: Deling af pensioner ved skilsmis-

se.
Hvelplund, Sune Engbæk: Den danske elsektor i

et europæisk indre energimarked – herunder
fokus på erfaringerne fra det allerede liberalise-
rede britiske elmarked.

Høg, Torkil: Idrætsorganisationers aktiviteter.
Konkurrenceretlige, EU-konkurrenceretlige og
EØFT art. 48 – aspekter.

Høilund, Dorte: Organkriminalitet i dansk straffe-
retligt perspektiv

Høj, Klaus Rudbæk: Plagiering af musikværker.

Iversen, Jacob Tornø: Det tingsretlige lovvalg ved
internationale ejendomsforbeholdskøb.

Jacobsen, Karina: Sanktioner i forbindelse med
promille- og spirituskørsel.

Jacobsen, Lise: Off hire regulering i såvel Søloven
som i engelsk udformede standardcertepartier.

Jakobsen, Thomas Roed: Analyse af Lov om brugs-
modeller.

Jarlov, Ulrik: Den Europæiske Menneskerettig-
hedsdomstol og sendetilladelser.

Jelbech, Ingrid Marie: Om lejefastsættelse ved
genudlejning af særskilt moderniserede lejlig-
heder i ejendomme omfattet af boligregule-
ringslovens kapitel II-IV. Betydningen af bolig-
reguleringslovens § 5, stk. 4.

Jensen, Anne Friborg: Administrativ frihedsbe-
røvelse af psykisk syge.

Jensen, Bettina Drejer: Brug af varemærker på In-
ternettet.

Jensen, Birgit: Retsbeskyttelse af planter og plante-
forædlingsteknologier.

Jensen, Charlotte Ameland: Virksomhedsoverdra-
gelseslovens anvendelse ved udlicitering af en
driftsopgave hidtil udført i offentligt regi.

Jensen, Elisabeth Sortsøe: Alternativer til de nu-
gældende regler i retsplejeloven vedr. små in-
cassosager.

Jensen, Gitte Juul: Danmark i Schengen.
Jensen, Helle Merete: Medlemsstaternes erstat-

ningsansvar efter EU-retten.
Jensen, Ina Elise: Udstrækningen af det enkelte

individs forsørgelsespligt contra den offentlige
omsorgsforsørgelsespligt set i et retssikkerheds-
perspektiv, belyst ved den varige hjemmehjælp.

Jensen, Klavs Bjerre: Købers og sælgers ændrede
retsstilling som følge af indførelsen af lov om
forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast
ejendom m.v.

Jensen, Lisette Kirkegaard L: Professionelt ansvar
med særlig henblik på reklamebureauets ansvar
for medvirken i dansk markedsføringsret.

Jensen, Marie Beck: Abort, ret og etik.
Jensen, Martin: Bygningsbevaring – retsregler til

sikring af bygningskulturen.
Jensen, Niels Lenander: Konkurrencebegrænsen-

de vilkår i ansættelsesretten.
Jensen, Rie Langhoff: Dispensation på grundlag

af, at specialet er bedømt på University of Dur-
ham.

Jensen, Ulrich Stigaard: Patenter på edb-program-
relaterede opfindelser.

Jeppesen, Thomas: Statsansvaret efter post-Fran-
covich dommene.

Jespersen, Karen Louise Riis: Unges holdning til
vold.

Johnsen, Jens Vinding: Fradragsberettigede pensi-
onsordninger i Danmark.

Det retsvidenskabelige Institut D 87



Johnsen, Kristina Vang: Vold mod kvinder begået
af nuværende eller forhenværende partner.

Johnsen, Rasmus: Complementarity in South Afri-
ca. The thruth and reconciliation commission.

Jordahn, Trine: Udviklingen af vold i forbindelse
med arbejdets udførelse.

Jursic, Anna Sara: Placering af strafansvar for tv-
udsendelsers indhold.

Herunder bl.a udtalelser fremsat direkte og for-
skudt samt billedreportager.

Juul, Ann Sofie Sehestedt: Pressenævnets opgave
og praksis med sigte på begrebet “god presse-
skik”, set i forhold til ytringsfriheden.

Jørgensen, Claudia Elisabeth S: Praksis om EU’s
udbudsdirektiver.

Jørgensen, Pernille Brit: En kritisk gennemgang
af EF-Domstolens retspraksis på immaterialrets-
området med særlig vægt på varemærkeretten
og parallelimport af lægemidler.

Jørgensen, Susanne Kjøng: Retlig regulering af re-
klamen for lægemidler.

Jørgensen, Tine Schou: Automatiseringssystemer i
den offentlige forvaltning.

Kaasing, Mette: EU-rettens påvirkning af national
procesret.

Kaltoft, Jesper: Softwareklausuler – En komparativ
analyse af retstilstanden i USA og Danmark ved-
rørende softwareklausulers vedtagelse og disses
gyldighed i relation til den ophavsretlige lovgiv-
ning.

Kemp, Finn Jeppesen: Klager over politiet efter 1.
januar 1996 – Navnlig polititjenestemænds rets-
stilling i forbindelse med tjenestlige- og straffe-
retlige undersøgelser m.v.

Kjærgaard, Nils: Patenter på edb-programrelatere-
de opfindelser.

Kjærgaard, Pernille Klemmensen: Retssikkerhed i
tvangsfjernelsessager.

Kjærulff, Marie Louisa: Håndhævelse af Dublin-
konventionen.

Klinker, Max Ulrich: Flyveraftaler – med særlig
henblik på behandling af pilotens flytypekvalifi-
kationsaftale.

Kluver, Maria Elena: Tilbudspligt efter lejeloven.
Kluwer, Annelise: Elektronisk frihedsbegrænsning

– om afsoning i hjemmet med elektronisk kon-
trol.

Knaack, Thomas Erik: Forurenede grunde med
vægt på regnskabsretlige aspekter.

Knudsen, Cecilie Kisling: Forligsmandslovens
sammenkædningsregel i internationalt perspek-
tiv.

Knudsen, Jakob Windelin: Arbejdstageres ophavs-
ret til edb-programmer og dertil relaterede vær-
ker.

Koch, Pernille Boye: Tvindloven og magtforde-
lingslæren i Grundlovens § 3.

Kohli, Sameer: Ophavsretlige problemer ved digi-
tal on-line kommunikation.

Kragh-Sørensen, Jesper: Området for social- og ar-
bejdsmarkedspolitikken og kollektive overens-
komster som implementeringsinstrument før
og efter Maastricht.

Kringelbach, Kit: Asylansøgeres familieretlige stil-
ling i Danmark med særlig henblik på skilsmis-
se.

Krishnaswamy, Birgitte H. V.: En vurdering af lov-
overtrædelser begået af en anonym internet-
bruger.

Kristiansen, Karina Sejersbøl: Pressens ytringsfri-
hed navnlig efter inkorporeringen af Den Euro-
pæiske Menneskerettighedskonvention.

Krog-Pedersen, Tina: Voldsramte udenlandske
kvinder.

Krohn, Bettina Theilgaard: Åbenbart grundløs-
proceduren.

Kruger, Mikael Erntoft: Patenter på edb-program-
relaterede opfindelser.

Kruse, Cathrine: Den fri bevægelighed for tjene-
steydelser efter Domstolens afgørelse i Alpine
Investments.

Kyrnow, Linda Hebo: Adgangen til in vitro fertili-
sation (reagensglasbefrugtning).

Larsen, Anders Friis: Retlig interesse som betin-
gelse for anlæggelse af anerkendelsessøgsmål.

Larsen, Dan Skårup: Ansvarsfraskrivelser mellem
professionelle.

Larsen, Dorte: Revselsesretten og forældres seksu-
elle overgreb mod deres børn set i et menneske-
retligt perspektiv.

Larsen, Jens: Ansvar og hæftelse ved aftaleindgåel-
se med aktie -eller anpartsselskab.

Larsen, Karen M Thobo: Dementes retsstilling.
Larsen, Lene Baltzer: Samtykkeproblematikken i

straffelovens §§ 264 a og d.
Larsen, Lisa Bo: Sammenlignende reklame.
Larsen, Lizette: Rådgiveransvaret i sager om sel-

skabstømning.
Larsen, Mette Kryger: Første asyllandsreglen – en

analyse af princippets anvendelse i relation til
statsløse palæstinensere.

Larsen, Søren Hostrup: Advokatansvaret ved kon-
kurs og betalingsstandsning.

Lassesen, Mette Søs: Beskyttelse af menneskeret-
tighederne i Litauen – en folke og forfatnings-
retlig undersøgelse.

Lauridsen, Ann-Louise Guldberg: Lønmodtageres
og arbejdsgiveres negative organisationsfrihed –
særlig med henblik på eksklusivklausuler og
sympatikonflikter.

Lauridsen, Charlotte: Kunstig befrugtning.
Laursen, Thomas Holst: International Commer-

cial Arbitration Studies in the Concept of Effici-
ency.

Det juridiske Fakultet88



Ledgaard, Karsten Munch: Kontantprisprincippet
– hvad går lov om omsætning af fast ejendoms
kontantprisprincip ud på, og efterleves det i
praksis?

Lei, Peter: Sælger og rådgivernes erstatningsan-
svar i forbindelse med handel med overskuds-
selskaber.

Lemvigh, Henriette Elisabeth: Politiets tavsheds-
pligt.

Levy, Anders Kristoffer: Diskrimination og erhverv
– “Det almene vel” i Grundlovens § 74 som rets-
standard.

Lindeblad, Dorte: Pressenævnets opgave og prak-
sis med sigte på begrebet “god presseskik”, set i
forhold til ytringsfriheden.

Lindqvist, Anders: Ansvarsfrihed efter LFFE.
Lindqvist, Camilla: Graviditetsbetinget sygdom.
Linnet, Julie Susanne: Om dansk dyreforsøgsret.
Lorentzen, Johan Ewald: Det ophavsretlige erstat-

ningsansvar for aktører på internettet, særligt
med henblik på ansvarsgrundlaget.

Låstad , Leela Borring: En komparativ analyse af
visse bodelingsproblemer i dansk og norsk ret.

Løvschal, Tim Steen: Pressens ytringsfrihedsprivi-
legium.

Madsen, Christina Bonde: Gensidig anerkendelse
af eksamensbeviser i EU-retten.

Madsen, Jeppe Torp: Sanktioner i forbindelse
med promille- og spirituskørsel.

Madsen, Kasper Nyrup: Liberalisering af telesek-
toren.

Malherbe, Michael Steen: Varemærkeretlig beskyt-
telse af utraditionelle kendetegn.

Martensen-Larsen, Jannik: Den danske praksis for
isolationsfængsling i et menneskeretligt per-
spektiv.

Martinelli, Patrizia: Springende regres ved køb og
salg af fast ejendom.

Mattfolk, Katja Cecilia: Sælgers loyale oplysnings-
pligt ved omsætning af fast ejendom.

Maxner, Christine Holst: Merchandising.
Meinertz, Mirian Helen Weber: Vold mod kvinder

begået af nuværende eller forhenværende part-
ner.

Meyer, Peter Lund: Speciale om afgrænsningen af
Fællesskabets konkurrenceretlige regulering af
kommunernes aktiviteter.

Mikkelsen, Aase Chramer: Frihedsberøvelse af asy-
lansøgere.

Mikkelsen, Lene Hartvig: Folketingets stående ud-
valg.

Mikkelsen, Pernille Breinholdt: Analyse af Euro-
polkonventionens datasystemer.

Miskowiak, Kristina: Ytringsfrihed under ansvar.
Mogensen, Louise Seest: Pressens ytringsfrihed,

navnlig i relation til processuelle tvangsindgreb.
Mogensen, Søren Skibsted: Et straffilosofisk studi-

um af dødsstraffen i det amerikanske strafferets-
system.

Mollerup, Mia Ekelund: Pressens ytringsfrihed,
navnlig i relation til processuelle tvangsindgreb.

Moltke, Carl Willem Henrik: Dispensation på
grundlag af, at specialet er bedømt på Universi-
ty of Exeter.

Mortensen, Ida: Ophavsretlig beskyttelse af data-
baser.

Mortensen, Signe Martha Astrid: Aftaler som mid-
del til offentlig regulering.

Mouritzen, Lotte Georgi: Franchisegivers hæftelse
over for franchisetagers aftaleerhververe og kre-
ditorer.

Murphy, Anna Kirstine Hummelshøj: Jehovas vid-
ners retlig stilling med hensyn til blodbehand-
ling.

Mølbeck, Hanne: Grænseoverskridende fjernsalg
med henblik på forbrugernes situation.

Møller, Barbara Fromberg: Springende regres ved
køb og salg af fast ejendom.

Møllmann, Helene Lilith: Det ophavsretlige
konsumptionsprincip.

Mølsgaard, Thomas: Omstødelse efter kl. par. 70 i
løbende kontraktsforhold.

Nedergaard, Pia: Rettergangsfejl set i relation til
EMRK.

Negaard, Anne-Mette Rosendahl: Ejerforeningens
kompetence i ejerlejlighedsejendomme.

Neumann, Michael: Patentretlige aspekter af rets-
beskyttelse af bioteknologiske opfindelser – en
komparativ analyse og konsekvensvurdering.

Nielsen, Anne-Mette: Brugen af identifikations-
hunde i strafferetlig efterforskning og som bevis
under en efterfølgende retssag.

Nielsen, Anne-Mette Lindholm: Håndhævelse af
reglerne på arbejdsmiljøområdet.

Nielsen, Elisabeth Ildal: Beboerrepræsentation.
Nielsen, Kim: Lovgivers begrænsning af ledelses-

retten. Hovedsaglig ansættelses -og afskedigel-
sessituationen.

Nielsen, Mette: Konstituerede dommere – et for-
fatningsretligt problem?

Nielsen, Mille Haslund: Nordiske forsikringsanke-
nævn.

Nielsen, Morten Dahl: Tvangsbehandling af psy-
kisk syge for somatisk lidelse.

Nielsen, Steffen Christian: Analyse af dansk rets
beskyttelse af industrielt design.

Nielsen, Theis Jørgen: Franchising i et kontrakts-
retligt perspektiv med særligt henblik på kon-
traktophør.

Norsker, Pia: Risikooplysninger og risikobedøm-
melse ved personforsikring.

Nørfelt, Andreas Fibiger: Digital ophavsret.
Nørgaard, Henning: Insiderhandel i børsnotere-

de selskaber.

Det retsvidenskabelige Institut D 89
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Petersen, Birita Elisabeth: Reorganisering af den
færøske centraladministration.

Petersen, Charlotte Edholm: Varemærkeretlig be-
skyttelse af utraditionelle kendetegn.

Petersen, Charlotte Storgaard: Pensionsrettighe-
ders deling ved separations-/skilsmisseskifte.

Petersen, Christine Aaris: Analyse af Europolkon-
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Petersen, Kim Kronwall: Ytringsfrihed i forhold til
pressen.
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Petersen, Louise Kanstrup: Retlig regulering af
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Petersen, Mette Momme: Global Human Rights
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Pind, Søren: Statsministerens plads i dansk parla-
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Piper, Charlotte: Global Human Rights and Islam:

Contradiction or Compatability?
Plesner, Ulrik: Subjektiv skattepligt for personer –

Det skatteretlige bopælsbegreb.

Poulsen, Charlotte Dea: Lov om forbrugerbe-
skyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 
set i forhold til tidligere retstilstand, navnlig med
henblik på spørgsmålet om springende regres.

Poulsen, Christina Agnethe Ryberg: Tvangsbe-
handling af psykisk syge for somatisk lidelse.

Poulsen, Dorthe: Medicinalpersoners retsstilling i
Patientklagenævnet set udfra en retssikkerheds-
mæssig synsvinkel.

Poulsen, Gunvor Harbo: “TV uden grænser”-di-
rektivets regulering af grænseoverskridende tv-
reklame.

Poulsen, Sebastian Bille C: Selskabstømning.
Qvist, Michael Finch: Andelshaverens økonomiske

rettigheder ved eksklusion.
Rasch, Lars: Lægemiddelreklame over for medici-

nalpersoner.
Rasmussen, Boye Jørn Bay: Mægling kreditorer/

debitorer fast ejendom.
Rasmussen, Klaus Elkjær: Ejerskifteforsikringer.
Rasmussen, Lars Bastholm: Beskyttelse af selskabs-

kreditorer.
Rasmussen, Maj-Britt Nordholm: Omskæring af

kvinder.
Rasmussen, Mikkel Maltha: Digital ophavsret.
Rasmussen, Rikke Solberg: Do we need Utility Mo-

del Protection?
Rau, Christina: Voldsramte udenlandske kvinder.
Reiler, Caroline Christiane: Adgangsnægtelse til

væsentlige faciliteter i lyset af TEF art. 86.
Ridung, Charlotte Rostorf: Beskyttelse af eller

imod flygtninge – brugen af begreber og/eller
principper, der har til formål at begrænse ad-
gangen til at søge og få asyl.

Riemann, Anne Kirstine: The Battle of forms – De
lege lata og de lege ferenda.

Robinson, Nicolai: Ombudsmandens kompetence
over for kommunerne i et retssikkerhedsmæs-
sigt perspektiv.

Rose, Caspar: Spilteoretisk analyse af kontraktfor-
hold indgået under asymmetrisk information,
specielt med henblik på retsreglernes mulighed
for afhjælpning af markedssvigt – belyst ved
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Rosendahl, Caroline: Statsstøtte til europæisk luft-
fart.

Rosendal, Anne: Arbejdstageres frembringelse af
ophavsretligtbeskyttede værker.

Rosendal, Jens Christian: Ansvarsfraskrivelse i
nogle af søtransportens standardkontrakter.
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Rønne, Henrik Vollmer: Bankgarantier og støtte-

erklæringers anvendelighed som sikringsmid-
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den offentlige forvaltning.

Røssberg, Charlotte Marina: Privates søgsmålsret
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ved Fællesskabsdomstolene – artikel 173(4)
TEF.

Schaumann, Karin: En retssociologisk undersøgel-
se af intentionerne bag Miljøbeskyttelsesloven
af 1991.

Scherer, Unna Gry Methling: Retten til samvær og
kontakt.
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Schierbeck, Mads: Udgravningsskader.
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ydelser og internettet.
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Courts for Public Interest Litigation in Environ-
mental Matters.

Sørensen, Anne-Dorte Starch: Rpl. § 108 – En ge-
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Thiele, Christian: Boligprocessen.
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Tornbjerg, Jacob Vee: Hvem bør vælge selskabets
bestyrelse – en retsøkonomisk analyse.

Tox, Louise Lykke: Ansvarserklæringer ved børsin-
troduktion.

Tranders, Kristina Vikkelsø: The Ban on Trans-
boundary Movement of Hazardous Wastes:
Evaluation of the 1995 Amendment of the Basel
convention.

Ulrich, Mette: Inddrivelse og forvandling af bøder
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Urth, Helene: Beskyttelse af minoriteter i den syd-
afrikanske forfatning set i europæisk og interna-
tionalt perspektiv.

Valentin-Petersen, Anders: En kritisk gennem-
gang af EF-Domstolens retspraksis på immateri-
alretsområdet med særlig vægt på varemærke-
retten og parallelimport af lægemidler.

Valla, Annika Kuhlmann: Den Europæiske Unions
regulering af emballage samt implementering
heraf.

Vaumoron, Kristian Nyberg Armand: Er de i D.L.
2-I nævnte bekendelser og bekendelsesskrifter
beskyttet af Grl. § 4, og kan der i givet fald for-
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Vedsø, Henriette Nanna: Bankgarantier og støtte-
erklæringers anvendelighed som sikringsmid-
del i den internationale varehandel.

Vieth, Axel Tobias: Begrænsninger i konkursboets
indtrædelsesret i gensidigt bebyrdende aftaler.

Vilsen, Søren: Utraditionelle kampskridt.
Vinther, Lars Skjødt: Kontraktsfængselsafdelinger.
Voldby, Marie: Liberalisering af naturgassektoren.
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ningsansvar efter EU-retten.
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skabsretlig analyse af rækkevidden af forbudet.
Wang, Jens: Dansk skatterets fradragsmuligheder
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for omkostninger til kurser afholdt i udlandet.
Warberg, Kamilla: Speciale om afgrænsningen af

Fællesskabets konkurrenceretlige regulering af
kommunernes aktiviteter.

Warhøi, Camilla: Droite de suite.
Weisbjerg, Thomas Lund: Domænenavne og vare-

mærker.
Wengel, Christian Molt: CISG artikel 7(2).
Werenberg, Christian Just: Ophavsretlige proble-
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Wesenberg-Lund, Signe: Merchandising.
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icle 3 to the Geneva Conventions as applied by
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Willumsen, Michael Peter: Patentretlige aspekter
af retsbeskyttelse af bioteknologiske opfindelser
– en komparativ analyse og konsekvensvurde-
ring.

Winkler-Christensen, Anne: Franchisegivers mu-
ligheder for ændringer i franchisekonceptet
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Witt, Sanne Birgitte: Fosterreduktion.

Wittenkamp, Marianne: Dementes retsstilling.
Wodstrup, Camilla: Pensionsrettigheders behand-
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thor Straten, Pia Gerd: Grænsefladespørgsmål
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Ægidius, Nicolai Christian: Dispensation på
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Øhlenschlæger, Ingrid Trolle: Den skattemæssige
behandling af rentefrie lån i koncernforhold og
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Østergaard, Christen: Informationsudveksling
mellem dansk politi og EUROPOL.

Østergaard-Nielsen, Erik G.: Offentligretlige reg-
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Øvlisen, Malene Roose: De danske domstoles an-
vendelse af TEF art. 177.
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Dekanatets beretning

Dette er formelt årsberetningen for 1997, men da
dekanatet skifter, så Chr. Hjorth-Andersen afløses
af Tage Bild som dekan, og Niels-Henrik Topp af
Hans-Jørgen Whitta-Jacobsen som prodekan, kan
der være grund til tillige at gøre en vis form for
status over den forløbne periode fra 1. april 1994
til 31. januar 1998.

Fakultetsstruktur:
Det er fakultetets opfattelse, at der ikke er behov
for større organisatoriske ændringer. Nedluknin-
gen af de gamle sociologiske institutter er tilende-
bragt, og opbygningen af det nye sociologiske in-
stitut er gennemført fuldt ud. Det er med glæde,
at fakultetet konstaterer, at det nye sociologiske in-
stitut ud fra enhver målestok tegner til at blive en
succes.

I den forløbne periode er der sket en koncen-
tration omkring de fire fag på fakultetet. Sam-
kvind er blevet nedlagt, og Statistisk Institut er ble-
vet integreret i Økonomisk Institut. Denne udvik-
ling har betydet, at fakultetet nu har en meget klar
og overskuelig organisation: Der er fire fag, hvert
organiseret i et institut med tilhørende studie-
nævn for kandidat- og ph.d.-studiet. Dertil kom-
mer en række hjælpefunktioner: Fakultetssekreta-
riatet, et edb-center organiseret som et institut og
en række andre servicefunktioner.

Det synes da heller ikke at være fra fakultetets
egne organer, at der er forslag om organisatoriske
ændringer, men fakultetet kan ikke være blind for,
at den nuværende struktur på Københavns Uni-
versitet med 3 store fakulteter og 3 små fakulteter
i den indre by kan blive inddraget i strukturelle
overvejelser på et senere tidspunkt.

Budgetforhold:
Fakultetet har med glæde noteret sig, at Konsisto-
rium i december vedtog det 3. år af planen for
forskningsopretning. Konsistorium vedtog derud-
over en konkret plan for videreførelsen af planens
sidste 2 år, og fakultetet må derfor forudsætte, at
planen vil kunne blive ført ud i livet som tiltænkt.

På de interne linier er der sket betydelige struk-
turelle ændringer. Der er blevet gennemført en
ordning, så STÅ-indtægterne ubeskåret tilfalder
det producerende fag, hvad der giver faget reelt
selvstyre og ansvar for dets studium. Fakultetet har
derudover som en nyskabelse eksperimenteret
med et 3-årigt budgetforlig, hvor budgettet for det
sidste år netop er vedtaget af fakultetsrådet. Det er
dekanatets opfattelse, at der er såvel fordele som
ulemper ved sådanne flerårige budgetforlig. På
den positive side synes der at være to væsentlige
forhold. For det første har forliget givet det tilsig-

tede bidrag til at reducere fagenes usikkerhed ved
den faglige planlægning. For det andet har den gi-
vet anledning til et godt samarbejde mellem fage-
ne; det har i denne forbindelse været af meget
stor betydning, at det er lykkedes at få fastslået, at
ét fags erhvervelse af eksternt finansierede forsk-
ningsprojekter ikke medfører nogen modtegning
i fagets tildeling af midler fra fakultetet. Fagene
har dermed fået det fulde incitament til at indgå
eksterne forskningsprojekter, som de har forstået
at udnytte i en overraskende stor udstrækning.

Men på den negative side er det blevet fremført,
at længerevarende forlig kan være vanskelige at
formulere, så de tager tilpas hensyn til ændrede
omstændigheder, og at der som et minimum er et
pædagogisk problem ved præsentationen af tidli-
gere indgåede budgetforlig.

De fysiske rammer:
Det er lykkedes at få gennemført Bispetorvspro-
jektet og tillige få anbragt en filial af Økonomisk
Institut, som tidligere var placeret i Nørregade 15,
i Nørregade 7A med intern forbindelse til Bispe-
torvsannekset, så Økonomisk Institut er blevet
samlet så meget som muligt. Det var fakultetets
forventning, at der i forbindelse med en fredning
af Studiestræde 8 ville ske en samlet renovation af
Studiestræde 8-10 tillige med en sanering af Stu-
diegården, men ved årets udgang meddelte Byg-
gedirektoratet, at der ikke ville være midler til at
gennemføre et udarbejdet projekt som forventet i
1998. En mulig løsning synes at være en etapeop-
deling, så der begyndes med en totalsanering af
Studiestræde 8.

For de øvrige fag på fakultetet har planlægnin-
gen stået i skyggen af udviklingen omkring Kø-
benhavns Kommunehospital. Resultatet af valget
til Borgerrepræsentationen i november 1997 gav
tilsyneladende et politisk flertal for bevarelsen af
hospitalet til hospitalsformål, men der foreligger
ikke på nuværende tidspunkt en afgørelse herom,
og det synes ikke udelukket, at der vil blive udar-
bejdet et politisk kompromis, som muliggør, at
Københavns Universitet helt eller delvist kan over-
tage det. For fakultetets vedkommende må en af-
klaring heraf være stærkt ønskelig, da en tilfreds-
stillende udbygning for tre fag ikke kan foregå, før
en sådan afklaring foreligger. 

For statskundskab er der blevet overtaget en ny
bygning i Landemærket 15 som den bedst mulige
nødløsning. Dermed bliver instituttet placeret på
to forskellige adresser med de følgende uheldige
konsekvenser for det faglige miljø. Faget har der-
udover stærkt utilfredsstillende faciliteter for de
studerende, og der foreligger da også en samlet
plan for renovering af Rosenborgannekset.

For antropologi har udviklingen medført, at in-
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stituttet er blevet delt, så nogle medarbejdere er
blevet placeret i Skindergade. Dette er uønskeligt,
dels af de samme faglige grunde som omtalt oven-
for, dels fordi der er et stærkt ønske fra de polit-
studerende om at overtage det samlede hus til stu-
denterformål. Det er lykkedes at få etableret en in-
terimistisk kantine til brug for de antropologistu-
derende, men en tilfredsstillende løsning kan det
ikke siges at være. Der foreligger imidlertid en
omfattende plan for renovering af det samlede
bygningskompleks for Vandkunsten/Frederiks-
holms Kanal, der imidlertid også er blevet sat i
bero, indtil spørgsmålet om Kommunehospitalet
er afklaret.

For sociologi må situationen siges at være helt
uholdbar på bare kort sigt. Instituttet er placeret
på 3 forskellige adresser i Linnésgade. Det vil lige-
ledes ikke være muligt at få tilfredsstillende studie-
faciliteter for de sociologistuderende, ligesom in-
stituttets forudsete kraftige udbygning vil kræve
flere institutlokaler. Der må derfor i det kommen-
de år træffes beslutning om en samlet løsning for
instituttet.

For undervisningslokaler er der i det forløbne
år blot sket en mindre udvidelse i Landemærket
og i Nørregade 7, men trods intensive bestræbel-
ser er det ikke lykkedes at finde den rigtige place-
ring til et stort forelæsningslokale til omkring 500
mennesker. Selv om der i perioden er sket en vis
forbedring, er den almindelige standard af under-
visningslokalerne stadig ikke tilfredsstillende.

Lyspunktet er dog, at det er lykkedes at få tilen-
debragt ombygningen af biblioteket i Fiolstræde,
så det kunne tages i brug i efteråret 1997. Der er
tale om en meget smuk bygning, der skulle betyde
en drastisk forbedring af biblioteksforholdene for
de studerende. Sideløbende med byggeriet har
der været ført forhandlinger mellem det Kongeli-
ge Bibliotek og Københavns Universitet med et
dobbelt formål: Dels at sikre, at universitetsområ-
det bliver passende dækket af Det Kongelige Bib-
liotek, dels at sikre, at der bliver en reel mulighed
for indflydelse på den praktiske drift af biblioteket
i Fiolstræde. Selv om forhandlingerne om det sid-
ste spørgsmål ikke er afsluttede, forventer fakulte-
tet, at de vil slutte med et rimeligt resultat.

Bygningsdriften – Indre By Udvalget:
Konsistorium har vedtaget, at bygningsdriften pr.
1. april 1997 skulle decentraliseres. Den praktiske
udmøntning heraf betød, at der blev dannet et In-
dre By Udvalg med den samfundsvidenskabelige
dekan som formand, og med et sekretariat place-
ret organisatorisk under Det samfundsvidenskabe-
lige Fakultet. Dette udvalg varetager den daglige
drift af rengøring, bygningsvedligeholdelse, vagt-
tjeneste o.s.v. for de tre fakulteter i indre by samt

for fællesadministrationen. Det har været ganske
vanskeligt at få etableret denne organisation, men
i driftsmæssig henseende fungerer den tilfredsstil-
lende. Organisatorisk og budgetteknisk er der
imidlertid ikke megen tvivl om, at der forestår et
videre udviklingsarbejde med organisationen.

Forskning:
Ansvaret for forskningen er i vid udstrækning pla-
ceret hos de enkelte institutter. Fakultetet har ikke
meget grund til andet end at notere sig, at forsk-
ningen foregår tilfredsstillende på fagene. Det
fremgår af institutternes årsberetninger, at der fo-
regår et livligt samarbejde med en lang række in-
stitutioner uden for Københavns Universitet.
Forskningen har nydt godt af den forskningsgen-
opretning, der er foregået, og der er tilgået fakul-
tetet 7 ordinære professorater i perioden, hvoraf
dog ikke alle er besat endnu. Men fakultetet kan
ikke andet end være bekymret over de bestræbel-
ser, der er i det politiske liv på at underminere
den forskningsbaserede undervisning. Det synes
her især at være bacheloruddannelserne, hvor fa-
kultetet ser med bekymring på planerne om at op-
rette ikke-forskningsbaserede bacheloruddannel-
ser.

Undervisning:
Ansvaret for undervisningen er decentraliseret ud
til de enkelte fagstudienævn, der efter fakultetets
opfattelse varetager deres forpligtelser på udmær-
ket vis. I januar 1998 udkom der en rapport fra
Evalueringscentret om økonomistudiet. Selv om
rapporten havde nogle kritiske bemærkninger,
hvoraf den vigtigste nok var en opfordring til at
styrke den anvendelsesorienterede del af under-
visningen, understregede rapporten dog også
såvel det høje faglige niveau og den lave arbejds-
løshed blandt færdigtuddannede. Fakultetet har
den forløbne periode deltaget i et samarbejde
med Det naturvidenskabelige Fakultet om mat.
øk.-studiet. Samarbejdet har som sådan fungeret
tilfredsstillende, men studiet har et strukturelt
problem ved en for lav søgning, hvad der vanske-
liggør finansieringen af et tilstrækkeligt fagudbud.
Det vil derfor blive en opgave i den kommende tid
at overveje en rekonstrukturering af studiet. Fa-
kultetet har derudover deltaget energisk i opbyg-
ningen af nye studier i samarbejde med Det sund-
hedsvidenskabelige Fakultet. Det drejer sig om
masteruddannelserne i Public Health og Interna-
tional Health samt om en ny uddannelse i folke-
sundhed, der forventes at starte d. 1. september
1998. Selv om fakultetet derfor har god grund til
at se på dets uddannelser og uddannelsestiltag
med stolthed, må det dog erkendes, at fakultetet
bliver udsat for et eksternt pres for at udvide ud-
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dannelsestilbuddene. Det drejer sig dels om Åben
Uddannelse, dels om efteruddannelse i forskellige
afskygninger. Fakultetets holdning har hidtil
været, at med de givne ressourcer at prioritere
sine egne kandidat- og ph.d.-uddannelser højest.
Fakultetet har ikke kapacitet til at påtage sig yder-
ligere opgaver, så længe der ikke foreligger kon-
krete oplysninger om efterspørgsel af en vis styrke.
Men fakultetet vil ikke stille sig afvisende, hvis der
kommer en fornuftig finansiering af nye tiltag.

Afslutning og tak:
Og hermed vil det afgående dekanat gerne tage
afsked efter knap 5 års virke. Opgaverne har været
mange. Målt i forhold til ambitionerne og resulta-
terne kun delvist tilfredsstillende, men ellers hav-
de ambitionerne jo også været for lave; målt i for-
hold til stagnation er der opnået meget. Men op-

gaven har i det daglige været lettet af et godt sam-
arbejde mellem organerne, et effektivt og innova-
tivt fakultetssekretariat og en almindelig god tone
på fakultetet; også på disse punkter kan vi sætte
standarder for det øvrige universitet! Vi byder
med god samvittighed velkommen til det nye de-
kanat og de uløste opgaver.

Chr. Hjorth-Andersen, Dekan
Niels-Henrik Topp, Prodekan

Besvarelse af universitetets prisspørgsmål
Guldmedalje: Trine Paludan Jakobsen, »The Gift
of Education: A Study of Western Education in
Muslim Families in the Gambia«.
Sølvmedalje: Jesper Rangvid, »En økonomisk ana-
lyse af rentespændet mellem Danmark og Tysk-
land«.
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Statsvidenskab

Økonomisk Institut

Økonomisk Institut (postadresse: Studiestræde 6,
1455 København K; internet adresse: http://
www.econ.ku.dk) blev oprettet i 1958. Det er nu
pr. 31. december 1997 arbejdsplads for 73 viden-
skabelige medarbejdere (heraf 19 ph.d.-studeren-
de) og 15 teknisk-administrative medarbejdere.
Udover forskning varetager instituttet undervis-
ning ved det statsvidenskabelige studium (økono-
mistudiet), ved matematik-økonomi studiet under
Det naturvidenskabelige Fakultet, ved Center for
Afrikastudier samt ved ph.d.-studiet i økonomi.
Der er p.t. immatrikuleret 31 ph.d.-studerende
ved ph.d.studiet i økonomi.

Institutleder gennem hele 1997 var lektor
Troels Østergaard Sørensen. Universitetets Stati-
stiske Institut blev i september 1996 sammenlagt
med Økonomisk Institut, og medarbejderne der-
fra indgår fra og med 1997 i Økonomisk Instituts
årsberetning. Som en integreret del af Økono-
misk Institut indgår Centre for Industrial Econo-
mics (oprettet sept. 1995 med bevilling fra Statens
Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og Er-
hvervsministeriet; centerdirektør: Stephen Mar-
tin) samt den udviklingsøkonomiske forskergrup-
pe Development Economics Research Group (op-
rettet juli 1996 med bevilling fra Rådet for Ulands-
forskning; koordinator: Finn Tarp).

Økonomisk Institut har i september 1997 erstat-
tet kontorlokaler i Nørregade 15, 4. og 5. sal, med
nyistandsatte lokaler i Nørregade 7A, 1. sal. Årets
Zeuthen Lectures, med titlen Causes of Forecast Failu-
re, blev givet af David F. Hendry, Oxford Universi-
ty, i oktober 1997. 

Evalueringscenteret under Undervisningsmini-
steriet afsluttede i december 1997 en evaluering af
økonomiuddannelserne i Danmark, herunder det
statsvidenskabelige studium (økonomistudiet) ved
Økonomisk Institut (Økonomiuddannelserne, udg.
af Evalueringscenteret, jan. 1998). 

Forskningsvirksomhed:
Forskningen ved Økonomisk Institut spænder
over et bredt spektrum af discipliner med tilknyt-
ning til økonomi. Forskningsaktiviteterne kan
klassificeres i følgende forskningsområder:

1. Økonometri og empirisk økonomi.
2. Teoretisk og anvendt statistik og demografi.
3. Mikroteori og generel ligevægtsteori.
4. Makroøkonomi, herunder pengeteori og in-

ternational økonomi.

5. Offentlig økonomi og regulering.
6. Driftsøkonomi og erhvervsøkonomi/politik.
7. Økonomisk historie og teorihistorie.
8. Udviklingsøkonomi og komparativ økonomi.

En kort karakteristik af hvert enkelt forskningsom-
råde er givet i det følgende som indledning til
forskningsberetningerne fra de til forskningsom-
rådet knyttede medarbejdere.

1. Økonometri og empirisk økonomi
Karsten Albæk, Ellen Andersen, Andreas Beyer
(fra 1/9), Martin Browning (fra 15/10), Mette
Ejrnæs, Henrik Hansen (til 31/1), Peter Reinhard
Hansen (til 31/8), Christian Hjorth-Andersen
(dekan; frikøbt fra forskning og undervisning),
Katarina Juselius, Clara Jørgensen (fra 1/9), Hans
Christian Kongsted, James McIntosh (fra 1/8),
Axel Mossin, Torben Mark Pedersen (til 15/3; se
gruppe 4), Jonathan Rubin (til 31/7).

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. 

1.1 Løndannelse på individniveau, især forskel-
len i aflønning mellem store og små virksomheder
(Karsten Albæk, med Erik Strøjer Madsen, samt
kollegaer i andre nordiske lande).

1.2 Joboprettelse og jobnedlæggelse i dansk in-
dustri (Karsten Albæk, med Bent Sørensen).

1.3 Konsekvenser for afskedigede arbejdere
(Karsten Albæk, med Martin Browning).

1.4 Analyser af boligerne i København (Ellen
Andersen).

1.5 Analyse af seasonal encompassing med an-
vendelse på en tysk makromodel; analyser af pen-
geefterspørgslen i Europa, herunder sammen-
hængen mellem størrelsen og stabiliteten af
ØMU; eksistensen af et regimeskift i pengepolitik-
ken i Tyskland (Andreas Beyer).

1.6 Økonometriske metoder for analyse af mo-
deller, som anvender tidsrækker af tværsnitsdata
(Mette Ejrnæs og Henrik Hansen, KVL).

1.7 Empirisk analyse af efterlønsordningen,
hvor sammenhængen mellem helbred og valget af
efterløn belyses (Mette Ejrnæs, Leif Husted, AKF
og Anne Møller Jensen, AKF).

1.8 Empiriske analyser af makroøkonomiske
nøglerelationer udført med anvendelse af den ko-
integrerede VAR-model; effekterne af den økono-
miske integration i Europa på makroøkonomien
er undersøgt empirisk (Katarina Juselius).

1.9 Vektorautoregressive modeller med anden-
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ordens ikke-stationære variable; modellering af
neoklassiske faktorefterspørgselsfunktioner i en
vektorautoregression (Clara Jørgensen).

1.10 Økonometriske modeller for tidsrækker
med dobbelte enhedsrødder (Hans Christian
Kongsted).

1.11 Ufrivillig arbejdsløshed, dels i traditionelle
landbrugssamfund, dels i en model for akkumule-
ring af humankapitel med efficiency wage effekter
(James McIntosh).

1.12 Socialpolitikkens og velfærdsstatens teori
(Axel Mossin).

1.13 Arbejdet med cointegration/common
trends som basis for økonometrisk estimering af
business cycles; undersøgt alternative metoder til
at estimere impuls-respons funktioner (Jonathan
Rubin).

2. Teoretisk og anvendt statistik og demografi
Erling B. Andersen, Lisbeth Funding la Cour (til
31/5), Hans Oluf Hansen, Niels-Erik Jensen, An-
ders Milhøj, Jon Stene.

Gruppen består af medarbejderne fra det tidli-
gere Statistisk Institut. Gruppen arbejder dels
med udvikling af statistisk metode og anvendelser
af statistisk metode inden for forskellige fagområ-
der, dels med studier af befolkninger, både den
danske og udenlandske.

2.1 Fortsat arbejdet med latent struktur analyse
(Erling B. Andersen).

2.2 Statistisk modellering af højfrekvente valuta-
kurstidsserier; en ikke-lineær model, der kan ses
som et alternativ til anvendelsen af en business
time scale er udviklet og estimeret (Lisbeth la
Cour).

2.3 Analyse af ECU overfor US-dollars for
månedsdata (Lisbeth la Cour med Ronald MacDo-
nald, Glasgow).

2.4 Analyse, fremskrivning og mikrosimulation
af udvalgte befolkningsprocesser 
(arbejdsstyrkemobilitet i nærvær af ekstern van-
dring; demografiske konsekvenser af HIV/AIDS i
nærvær af regional migration); analyse af regional
fertilitet og dødelighed i Danmark 1983 – 95,
Tjekkiet 1989 – 95 og Rumænien 1990 – 95 i regie
af Central and Eastern European Demographic
Network (Hans Oluf Hansen).

2.5 Bestemmelse af økonomisk optimal kapaci-
tet i endelige køproblemer; analyse af kødannelse
i netværk af serieforbundne køsystemer; udarbej-
det 2. udgave af lærebog i kø- og lagerplanlægning
(Niels-Erik Jensen).

2.6 Studeret udviklingen i danskernes alkohol-
forbrug, herunder grænsehandlen både med Sve-
rige og Tyskland og markedsandelene for spiritus,
øl og vin; arbejdet med revision af lærebøger (An-
ders Milhøj).

2.7 Udarbejdelse af internationale statistikstan-
darder; kritisk gennemgang af det historiske
grundlag for statistiske metoder i humangenetik-
ken; statistisk analyse og planlægning af forsøg
med løvers adfærd overfor forskellige stimuli un-
der varierende observationsforhold (Jon Stene).

3. Mikroteori og generel ligevægtsteori
Svend Albæk, Claes Bengtsson, Morten Benned-
sen, Inger Brisson, Birgit Grodal, Jacob Gyntel-
berg (orlov til 1/10), Frank Hansen, Lars Jebjerg,
Mogens Jensen, Peter Lyk Jensen, Andreas Junge
(fra 1/10), Søren Kyhl, Luca Lambertini (til
1/10), Stephen Martin (direktør for Centre for
Industrial Economics), Paulo Klinger Monteiro
(fra 1/9), Jose Luis Moraga (fra 1/9), Carsten
Krabbe Nielsen, Sougata Poddar (til 15/8), Dan
Sasaki (til 1/8), Christian Schultz, Birgitte Sloth,
Mich Tvede, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Karl
Vind, Liansheng Wang (se gruppe 4).

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.

3.1 Teoretisk model for andelsselskabers inve-
steringsbeslutninger; model for andelsselskabers
kompetitive fortrin på et marked (Svend Albæk og
Christian Schultz).

3.2 Mål for kartellers stabilitet i forskellige typer
af modeller (Svend Albæk og Luca Lambertini).

3.3 Forhold mellem producenter og forhandle-
re i tilfælde af asymmetrisk information (Svend Al-
bæk, med Per B. Overgaard, Aarhus).

3.4 Forholdet mellem industriøkonomisk teori
og den danske konkurrencelovgivning (Svend Al-
bæk, med H. Peter Møllgaard, Handelshøjskolen i
Kbh., og Per B. Overgaard, Aarhus).

3.5 Virkning af fordelingen af ejendomsret på
ressourceallokering i virksomheder, hvor politikere
er involveret i styringen; virkninger af privatisering
og nationalisering af virksomheder; lobby gruppers
incitamenter til at søge og videregive information
til beslutningstagere (Morten Bennedsen).

3.6 Egoistiske vs. offentlige præferencer for mil-
jøgoder med anvendelse af MAUT model (Inger
Brisson, med C. Russell, N. Hanley, A. Dubgaard,
A. Lassen og T. Bue Bjørner).

3.7 Den malaysiske befolknings værdisætning af
forbedret dagrenovation og affaldshåndtering
(Inger Brisson, med S. Mourato, D. Moran og
Chang Yii Tan).

3.8 Generel ligevægtsteori for store endelige
økonomier med klubber (Birgit Grodal, med B.
Zame, B. Ellickson, og S. Scotchmer).
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3.9 Virksomheders kriteriefunktioner i økono-
mier med ufuldstændige markeder; virksomhe-
ders kriteriefunktioner i økonomier med ufuld-
stændig konkurrence (Birgit Grodal, med E. Dier-
ker og H. Dierker).

3.10 Finansiering af virksomheder og sammen-
hængen mellem markedslikviditet, ejerskabsstruk-
tur og udbetaling af udbytter; omdømme-effekter,
ufuldstændige kontrakter og udbetaling af udbyt-
ter (Jacob Gyntelberg).

3.11 Fortsat arbejdet med teorien for matrix- og
operatorkonvekse funktioner af flere variable
(Frank Hansen).

3.12 Projekt om gældskontrakters rolle i at for-
klare begrænsninger i reguleringsmyndighedens
handlefrihed til at foretage indgreb over for regu-
lerede virksomheder (Lars Jebjerg).

3.13 Design af finansielle aktiver i generel lige-
vægts modeller (Søren Kyhl).

3.14 Aspekter af konkurrenceteorien med
særligt henblik på konkurrencepolitik over for
virksomheders samarbejde om forskning og udvik-
ling (Stephen Martin).

3.15 Lokal entydighed i modellen med ufuld-
stændige markeder, når der er et kontinuum af til-
stande (Paulo Klinger Monteiro).

3.16 Markedsføring, kvalitetsusikkerhed, pro-
duktdifferentiering (Jose Luis Moraga).

3.17 Færdiggjort arbejder om hhv. polariserings
betydning for konjunkturstabiliserende politik og
indtræden på markeder, produktion af komple-
menter og asymmetrisk information (Christian
Schultz).

3.18 Færdiggjort arbejde om gæld, vandringer
og lokale valg; videreført projekt om virkningen af
vandringer og gæld på valget af lokale offentlige
goder (Christian Schultz, med Tomas Sjostrom,
Harvard).

3.19 Startet projekt om samspillet mellem fiskal
føderalisme og vandringer (Christian Schultz,
med Paolo Manasse, IGIER).

3.20 Fortsat projekt om indkomstoverførsler i
en føderation med lokale valg (Christian Schultz,
med Ignacio Ortuno Ortin, Alicante). 

3.21 Afsluttet analyse af stokastiske læreproces-
ser i signalleringsspil, der anvendes i økonomiske
modeller, f.eks. modeller for signalering af kvalitet
vha. uddannelse og modeller for signalering af
konkurrenceevne til potentielle konkurrenter ved
hjælp af prissætning (Birgitte Sloth og Hans Jør-
gen Whitta-Jacobsen).

3.22 Stokastiske læreprocesser i Bayesianske
spil; der søges dels efter generelle resultater om
sammenhængen mellem læreprocesser og lige-
vægte, dels efter ligevægtsudvælgelser i specielle
spil (Birgitte Sloth, Mogens Jensen og Hans Jør-
gen Whitta-Jacobsen).

3.23 Usikkerhedsmodvilje som forklaring på fo-
rekomsten af ufuldstændige kontrakter (Birgitte
Sloth, Jacob Gyntelberg og Lars Jebjerg).

3.24 Dækningsudvidelse af overenskomster på
arbejdsmarkedet er blevet analyseret med særlig
vægt på det duale arbejdsmarked (Torben Tra-
næs, med M. Roberts og K. Stæhr).

3.25 Betydningen af teknologi og evner for pro-
duktivitetsudvikling og indkomstfordeling er ble-
vet analyseret (Torben Tranæs og Joao Ejarque).

3.26 Auktioner, hvor mange genstande sælges
på en gang er analyseret under perfekt informati-
on (Torben Tranæs, med Kala Krishna).

3.27 Sociale valg ved tilfældig udvælgelse af al-
ternativer; økonomisk politik i overlappende ge-
nerationsmodeller (Mich Tvede). 

3.28 Teorien om usikkerhed og repræsentati-
onssætninger for usikkerhed; udkast til oversigt-
sartikel med anvendelser af resultaterne i økono-
misk teori og som grundlag for statistik (Karl
Vind).

3.29 Betydningen af ufuldkommen konkurren-
ce for forekomsten af og egenskaberne ved endo-
gent forklarede konjunktursvingninger; færdig-
gjort artikel inden for dette projekt (Hans Jørgen
Whitta-Jacobsen).

3.30 Virkningerne af at lade beløbet for arbejds-
løshedsunderstøttelse afhænge af, om der er tale
om korttids- eller langtidsledighed; analysen fore-
tages i en fagforeningsmodel (Hans Jørgen Whit-
ta-Jacobsen og Claus Thustrup Hansen).

4. Makroøkonomi, herunder pengeteori og 
international økonomi
Marta Aloi (fra 15/9), Joao Miguel Ejarque (til
1/9), Trine Filges, Christian Groth, Erik Gørtz,
Lill Thanning Hansen (til 1/7), Claus Thustrup
Hansen, Henrik Jensen, Svend-Erik Hougaard
Jensen (til 1/9), Martin Kjeldsen-Kragh, Birthe
Larsen (til 1/11), Anders Tauber Lassen, Peter Er-
ling Nielsen (studieleder, begrænset forskningsak-
tivitet), Lars Haagen Pedersen (orlov), Torben
Mark Pedersen (til 15/3), Frank Michael Rasmus-
sen (til 1/8), Poul Schou, Peter Birch Sørensen
(se også gruppe 5), Troels Østergaard Sørensen
(institutleder, begrænset forskningsaktivitet),
Niels Thygesen, Jacob Vastrup, Liansheng Wang
(fra 1/8), Anders Ølgaard (professor emeritus).

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, inflati-
on m.v. Opgaven er at nå til forståelse af disse
størrelsers udvikling på det korte sigt (konjunk-
turbevægelser) såvel som det lange sigt (økono-
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misk vækst). Til emneområdet hører også arbejds-
markedsforhold, penge- og valutapolitik, finans-
politik, europæisk valutarisk samarbejde m.v.

4.1 Ikke-lineær dynamik og endogene konjunk-
turbevægelser; markedsimperfektioner og finans-
politik i intertemporal generel ligevægts-makro-
teori for lukkede og åbne økonomier (Marta
Aloi).

4.2 Løn- og beskæftigelsesforskelle mellem et
arbejdsmarked med industriforbund og et ar-
bejdsmarked med fagforbund (Trine Filges).

4.3 Virkningen på beskæftigelsen af arbejdsmar-
kedspolitik og øget effektivitet i søgeadfærd (Tri-
ne Filges og Birthe Larsen).

4.4 Teknologisk udvikling med særlig vægt på
samspillet mellem rivaliserende og ikke-rivalise-
rende inputs; herunder analyse af vækstmodel
med endogen iværksætter-kapital; udarbejdet un-
dervisningsnoter til makroøkonomi og vækstteori
(Christian Groth).

4.5 Konjunkturelle og skatte- og kreditpolitiske
spørgsmål i forbindelse med krisen i færøsk øko-
nomi; oversigt over vækstfaktorer som led i en
ATV-analyse heraf (Erik Gørtz).

4.6 Færdiggjort analyse af monopolregulering i
generel ligevægt (Claus Thustrup Hansen).

4.7 Færdiggjort analyse af asymmetrisk indu-
stristruktur med særligt henblik på årsager til og
konsekvenser af prisstivheder (Claus Thustrup
Hansen, med H. Dixon, York).

4.8 Hvordan påvirker de seneste ændringer i
den aktive arbejdsmarkedspolitik lediges effektive
arbejdsudbud samt lønfastsættelsen (Claus
Thustrup Hansen og Torben Tranæs).

4.9 Analyse af betalings-tv (Claus Thustrup Han-
sen og Søren Kyhl).

4.10 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).

4.11 Optimal delegering af pengepolitik i stoka-
stiske åbne økonomier med behov for internatio-
nal pengepolitisk koordination (Henrik Jensen). 

4.12 Teoretiske modeller for pengepolitik i dy-
namiske, lineært-kvadratiske spil (Henrik Jensen,
med Ben Lockwood, Warwick).

4.13 Afsluttet arbejde om delegering af penge-
politik til uafhængige centralbanker hvis præfe-
rencer er ukendte; optimal delegering af penge-
politik i stokastiske, dynamiske økonomier med
pengepolitiske troværdighedsproblemer (Henrik
Jensen, med R. M. W. J. Beetsma, Maastricht).

4.14 Undersøgelse af model med årgangskapital
og fremadskuende og optimerende aktører; be-
tydningen af det historiske investeringsforløb og

forventningerne til det fremtidige investeringsfor-
løb for økonomiens tilstand på et givet tidspunkt
undersøges, og der lægges særlig vægt på den der-
af følgende træghed i tilpasningsprocessen til
langsigtsligevægt (Martin Kjeldsen-Kragh).

4.15 Effekten af produktivitetsstigninger når ar-
bejdskraften mister produktivitet under ledighed
(Birthe Larsen). 

4.16 Effekten på arbejdsløshed af aktiv arbejds-
markedspolitik i en tosidet søgemodel; forklaring
af forskelle mellem USA og Europa med hensyn
til produktivitet og arbejdsløshed (Birthe Larsen
og João Ejarque).

4.17 International intertemporal ligevægtsmo-
del med henblik på at bestemme rentestruktur og
valutakurser og relationen mellem disse; også ar-
bejdet med dette emne udfra et rent arbitrage
synspunkt (Anders Tauber Lassen).

4.18 Studium af business cycles ved hjælp af
spektralanalyse; analyse af de forvridende effekter
af Hodrick-Prescott filteret og andre filtre med op-
stilling af et goodness-of-fit mål for, hvor godt et
givet filter er til at filtrere en vækstkomponent ud
af makroøkonomiske tidsserier (Torben Mark Pe-
dersen).

4.19 Beregningsmetoder og metoder til at eva-
luere og teste generelle ligevægts business cycle
modeller (Torben Mark Pedersen).

4.20 Sammenhængen mellem ændringer i den
økonomiske vækst og konjunktursvingninger i 14
OECD lande i efterkrigstiden (Torben Mark Pe-
dersen, med Anne Marie Elmer, Økonomiministe-
riet).

4.21 Forholdet mellem endogen vækst, ikke-for-
nybare naturressourcer og miljøproblemer, her-
under en model der inddrager endogene fertili-
tetsbeslutninger (Poul Schou).

4.22 Makroøkonomiske konsekvenser af valuta-
kursusikkerhed; makroøkonomiske virkninger af
den danske skattereform af 1994 (Peter Birch Sø-
rensen).

4.23 Arbejdsmarkedsteoretiske og -politiske
problemstillinger, herunder nye lønformer i den
offentlige sektor, strukturledighed og arbejdsmar-
kedspolitiske foranstaltninger (Troels Østergaard
Sørensen).

4.24 Aspekter af gennemførelsen af den økono-
miske og monetære union i Europa, herunder
især krav til finanspolitikken og betydning for det
globale monetære system (Niels Thygesen).

4.25 Teori om endogen udformning af handels-
politik, når der er strategisk interaksjon og politi-
ske særinteresser; endogen vækst model med sigte
på at forklare fænomener som gode vækst spiraler
og vækst-stiger; samspillet mellom direkte ud-
landsinvesteringer, økonomisk vækst og indkomst-
fordeling mellom lande (Liansheng Wang).
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5. Offentlig økonomi og regulering
Inger Brisson (se gruppe 3), Hans Keiding, Klavs
Lindeneg (orlov til 1/2), Jørgen Birk Mortensen,
Peter Birch Sørensen (se også gruppe 4). 

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

5.1 Emner inden for spilteori, social choice og
generel ligevælgtsteori, såvel som anvendelser in-
denfor fx. sundhedsøkonomi og industriøkonomi
(Hans Keiding).

5.2 Implementering af frihed, lighed og effekti-
vitet i den økonomiske aktivitet; revideret udgave
af lærebog om prioritering og styring (Klavs Lin-
deneg).

5.3 I forbindelse med det strategiske miljøforsk-
ningsprogram afsluttet projekterne: 1) bæredyg-
tig udvikling og politiske beslutninger; 2) kom-
plekse styringsproblemer. Endvidere arbejdet
med udviklingslandenes specielle miljøproblemer
og bl.a. brug af økonomiske styringsinstrumenter
i forvaltningen af landskab og naturkvalitet, samt
joint implementation i international miljøregule-
ring (Jørgen Birk Mortensen).

5.4 Skattestruktur og arbejdsløshed; optimal be-
skatning af arbejdsindkomst i imperfekte arbejds-
markeder; optimal skattestruktur i en økonomi
med både hjemmeproduktion og markedspro-
duktion (Peter Birch Sørensen).

6. Driftsøkonomi og erhvervsøkonomi/politik
Svend Albæk (se gruppe 3), Jan Gunnarsson,
Hans Keiding (se gruppe 5), Stephen Martin (se
gruppe 3), Jose Luis Moraga (se gruppe 3).

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 3 og 5 ovenfor).

6.1 Afsluttet et projekt, hvor innovationer for-
tolkes som ændringer i beslutningsmodeller hos
virksomheder (Jan Gunnarsson).

6.2 Projekt om regionalisering af området om-
kring Østersøen og om områdets relationer til an-
dre regionale systemer i Europa; hovedvægten
lagt på det subnationale niveaus rolle i internatio-
nal politik og de muligheder politiske aktører har
for at påvirke konkurrenceevnen i internationalt
aktive virksomheder; også arbejdet med diverse

case-studier (Jan Gunnarsson, i samarbejde med
bl.a. Lunds universitet).

7. Økonomisk historie og teorihistorie
Jørgen Peter Christensen, Hector Estrup, Ingrid
Henriksen, Martin Hasforth Harms (fra 15/5),
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.

7.1 Projekt om løn- og arbejdsmarkedsforhold i
Danmark i 1800- og 1900-tallet, herunder lønfor-
skelle mellem mænd og kvinder i mellemkrigsti-
den; endvidere arbejdet med historiske national-
regnskaber (Jørgen Peter Christensen).

7.2 Fortsat arbejdet med projekt om en ny Dan-
marks økonomiske historie fra ca. 1500 til nu; eget
bidrag til værket omfatter perioden ca. 1910 –
1960 (Jørgen Peter Christensen).

7.3 Teorihistorisk og begrebsmæssig under-
søgelse af rationalitet vs. moral i økonomisk teori
(Hector Estrup).

7.4 Gennem analyse af sammenhængen mellem
økonomi og filosofisk etik via dybdepsykologien er
fremlagt en løsning på det klassiske “Adam Smith
Problem”; undersøgt grænsen mellem offentlig og
markedsmæssig styring af økonomien og af forhol-
det mellem nutidig og Goethes videnskabelige
metode (Martin Hasforth Harms).

7.5 Fortsat arbejde med institutioner i landbru-
get med særlig vægt på den historiske udvikling i
dansk andelsorganisering på produktions- og kre-
ditsiden set i et internationalt perspektiv; ud-
gangspunktet er institutioner betragtet som endo-
gene fænomener (Ingrid Henriksen).

7.6 Studier af markedsintegration og transport-
omkostninger i Frankrig 1825 – 1900; omformule-
ring af loven om én pris (Gunnar Persson og Met-
te Ejrnæs). 

8. Udviklingsøkonomi og komparativ økonomi
Thomas Channing Arndt (til 16/12), Christian F.
Bach, Jørgen Estrup (orlov), Trudi Hartzenberg
(til 15/1), Rasmus Heltberg, Peter Hjertholm (fra
1/10), Jens Kovsted, Uffe Nielsen, Mette Jessen
Knudsen, Claus Christian Pörtner, Finn Tarp, Li-
ansheng Wang (se gruppe 4).

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

8.1 De nuværende og mulige fremtidige han-
delsrelationer mellem EU og u-landene (Christian
F. Bach).

8.2 Afsluttet arbejde om betydningen af model-
fremskrivninger for analyser af effekten af GATTs
Uruguay Runde (Christian F. Bach, med T. Hertel,
Purdue University m.fl.). 

8.3 Kinas mulige optagelse i WTO analyseret ud
fra en global generel ligevægtsmodel; vægt på fø-
devaresituationen og statens rolle i import/eks-
port (Christian F. Bach, med Will Martin, Verdens-
banken).

8.4 Metoder til toldaggregering med heblik på
generelle ligevægtsmodeller (Christian F. Bach,
med Will Martin, Verdensbanken). 

8.5 Modelbaseret studie af EU udvidelsen og
Østeuropa, med fokus på den fælles landbrugspo-
litik (Christian F. Bach, med Søren E. Frandsen,
Statens Jordbrugs- og Fiskeri-økonomiske Insti-
tut).

8.6 Analyser af Danmarks udviklingsbistand
(Christian F. Bach og Finn Tarp, med Søren
Baunsgaard).

8.7 Opbygning af en input/output tabel for Pa-
læstina (Christian F. Bach, med Noman Kanafani
og Michael F. Jensen, Sektion for Økonomi, KVL).

8.8 Energiforbrug og afskovning i Indien base-
ret på personligt indsamlede data; det inverse for-
hold mellem gårdstørrelse og produktivitet i Pa-
kistan; adgang til jord, arbejdskraft og ernæring i
Burkina Faso (Rasmus Heltberg).

8.9 Påbegyndt projekt om udviklingsbistand og
miljø (Rasmus Heltberg og Uffe Nielsen). 

8.10 Afsluttet projekt om gældsproblematikken
i Afrika syd for Sahara (Peter Hjertholm).

8.11 Analyse af effekterne af handelsliberalise-
ring, herunder effekterne af betinget bistand un-
der varierende handelsregimer (Mette Knudsen).

8.12 Færdiggjort arbejdet med modellering af
uformelle institutioner på udviklingslandenes fi-
nansielle markeder (Jens Kovsted og Peter Lyk
Jensen).

8.13 Sammenhænge mellem fattigdom og mil-
jøforringelse, med særlig fokus på betydningen af
holdninger til tid og risiko (Uffe Nielsen).

8.14 Under en hypotese om at børn kan funge-
re som substitutter for ufuldstændige kapital- og
forsikringsmarkeder undersøges efterspørgslen
efter børn under antagelse af, at fremtidig ind-
komst og overlevelsessandsynligheden for børn er
usikker (Claus Chr. Pörtner).

8.15 Færdiggjort analyse af Mozambiques erfa-
ringer med strukturtilpasning og af Ghanas erfa-
ringer med strukturtilpasning; videreført udvik-
ling af en anvendt generel ligevægtsmodel for

Mozambique og flere understudier heraf, inklusi-
ve opbygning af en social accounting matrix;
påbegyndt studium af motiverne bag dansk bi-
stand og dens historiske udvikling (Finn Tarp).

Anden virksomhed:
Svend Albæk: Medlem af Executive Committee,
European Association for Research in Industrial
Economics; Teleklagenævnet; Konkurrencerådet.

Ellen Andersen: Medlem af bestyrelsen for: Am-
ternes og Kommunernes Forskningsinstitut; Ar-
bejdernes Landsbank; Institut for Grænseregions-
forskning. Medlem af: Erhvervsankenævnet; Re-
gisterrådet; Det økonomiske Råd; Tilsynsrådet for
Pressens Finansieringsfond; Ekspertudvalget un-
der Regeringens Hovedstadsudvalg; Videnskaber-
nes Selskab og (formand for) dettes kassekommis-
sion; Bedømmelsespanel for EU’s forskningspro-
gram om Training and Mobility of Researchers
1996-7.

Christian Friis Bach: Formand for Mellemfolke-
ligt Samvirke.

Hector Estrup: Medlem af Videnskabernes Sel-
skabs præsidium; fagkonsulent ved Den Store
Danske Encyklopædi.

Birgit Grodal: Fellow i Ecometric Society, for-
mand for Regional Consultants of Econometric
Society, medlem af: Council and Executive Com-
mittee for Ecometric Society, Europea Academia,
European Science and Technology Assembly, eva-
lueringspanelet for Norwegian School of Manage-
ment.

Christian Groth: Medarbejder ved Den Store
Danske Encyklopædi.

Hans Oluf Hansen: Medlem af Committee on
AIDS, International Union for The Scientific Stu-
dy of Population.

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: Formand for Natio-
naløkonomisk Forening. Medlem af Konkurren-
ceankenævnet og styrelsen for Folkeuniversitetet.

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.

Anders Milhøj: Medlem af Forsikringsrådet;
konsulent ved Store danske Encyklopædi. 

Jon Stene: Medlem af Dansk Standards udvalg S
238: Anvendt statistik (repræsentant for Kbh.
Un.); medlem af ISO’s Technical Committee 69:
Application of Statistical methods (repræsentant
for Danmark).
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Peter Birch Sørensen: Medlem af Det økonomi-
ske Råds formandsskab; Executive Vice President
for International Institute of Public Finance; seni-
orforsker ved Economic Policy Research Unit
(EPRU), Handelshøjskolen i Kbh.

Troels Østergaard Sørensen: Medlem af Dan-
marks Statistiks forskningsudvalg, Socialforsknings-
instituttets rådgivende Forskningsudvalg og af be-
styrelsen for AGL-modellen i Danmarks Statistik. 

Finn Tarp: Medlem af Statsministeriets rådgi-
vende udvalg vedrørende Grønlands økonomi,
Det danske FAO-udvalg under Landbrugsministe-
riet, Forskningsministeriets Task Force for EUs
særprogram Samarbejde med Tredjelande og In-
ternationale Organisationer, medarbejder Den
Store Danske Encyklopædi og medlem af den af
African Economic Research Committee (AERC)
nedsatte styrekomité for et multilande forsknings-
program om fattigdom og økonomisk politik.

Niels Thygesen: Medlem af Videnskabernes Sel-
skab, Bentinck Prize Jury, Scientific Committee of
the Center for Monetary and Banking Studies,
Geneve, The International Advisory Council of
the Centre for European Policy Studies, Brussels,
Academic Advisory Board of the Central Euro-
pean University, Budapest, bestyrelsen for Scandi-
navian International Management Institute, Kbh.

Karl Vind: Medarbejder ved Den Store Danske
Encyklopædi.

Redaktions- og refereevirksomhed:
Instituttet udgiver løbende seks serier memoer:
blå og gul serie (begge arbejdspapirer), grøn serie
(undervisningsmateriale), rød serie (ph.d.-af-
handlinger), rosa serie (engelsksproget discussion
paper serie) samt grå serie (engelsksproget discus-
sion paper serie fra Centre for Industrial Econo-
mics). Desuden udgiver Økonomisk Institut sam-
men med Cambridge University Press tidsskriftet
European Review of Economic History (www.
econ.ku.dk/EREH/) og sammen med MIT Press
bogserien Zeuthen Lectures (www.econ.ku.dk/
zeuthen/).

Karsten Albæk: Referee for Scandinavian Jour-
nal of Economics og Review of Economics and Sta-
tistics.

Svend Albæk: Referee for Games and Economic
Behavior, Journal of Economics, Scandinavian
Journal of Economics og Journal of Industrial
Economics.

Marta Aloi: Referee for Economic Journal.
Christian Friis Bach: Referee for Agricultural

Economics.
Morten Bennedsen: Referee for International

Journal of Industrial Organization.
Andreas Beyer: Referee for Empirical Econo-

mics.

Inger Brisson: Medlem af redaktionen af Re-
sources, Conservation, and Recycling.

Lisbeth la Cour: Medredaktør af Symposium i
Anvendt Statistik.

Birgit Grodal: Referee for bl.a. Econometrica,
European Economic Review, Review of Economic
Studies.

Christian Groth: Referee for Journal of Econo-
mic Growth.

Jan Gunnarsson: Referee for Scandinavian Jour-
nal of Management.

Erik Gørtz: Medlem af redaktionsrådet og refer-
ee for Scandinavian Journal of Economics. 

Frank Hansen: Redaktør af Mathematical In-
equalities and Applications; referee for Proceed-
ings of the American Mathematical Society og
Communications in Mathematical Physics; review-
er for the American Mathematical Society.

Claus Thustrup Hansen: Referee for Manche-
ster School of Economics.

Ingrid Henriksen: Hovedredaktør (sammen
med Per Boje, Odense Universitet) for Scandinav-
ian Economic History Review.

Christian Hjorth-Andersen: Medlem af redakti-
onskomiteen for Nationaløkonomisk Tidsskrift.

Jan Gunnarsson: Referee for Scandinavian Jour-
nal of Management.

Ingrid Henriksen: Hovedredaktør (sammen
med Per Boje, Odense Universitet) for Scandinav-
ian Economic History Review.

Lars Jebjerg: Referee for Environmental and
Resource Economics. Henrik Jensen: Referee for
Journal of Economics, Economica, Journal of Ma-
croeconomics, Journal of Economics and Busi-
ness, The Manchester School og Scandinavian
Journal of Economics.

Katarina Juselius: Associate editor for Journal of
Business and Economic Statistics. Referee for Em-
pirical Economics, Journal of International Mon-
ey and Finance, Recherches Economiques de Lou-
vain, Economic Journal, Journal of Applied Eco-
nometrics.

Hans Keiding: Associate editor ved Journal of
Mathematical Economics og Social Choice and
Welfare; referee for diverse andre tidsskrifter.

Hans Christian Kongsted: Referee for Scandi-
navian Journal of Economics, International Jour-
nal of Industrial Organization; Econometric Re-
views.

Klavs Lindeneg: Editorial Board ved European
Environment.

Stephen Martin: Redaktør af International Jour-
nal of Industrial Organization; referee for Review of
Industrial Organization, Journal of Industrial Or-
ganziation, Scottish Journal of Political Economy.

James McIntosh: Referee for Journal of Public
Economics.
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Paulo Klinger Monteiro: Referee for Economic
Theory, Journal of Mathematical Economis og
Econometrica.

Jose Luis Moraga: Referee for Journal of Indu-
strial Economics.

Gunnar Persson: Redaktør af European Review
of Economic History og af bogserien Zeuthen
Lectures; referee for Journal of Public Economics.

Christian Schultz: Medredaktør ved The Man-
chester School og Scandinavian Journal of Econo-
mics. Referee for Scandinavian Journal of Econo-
mics, European Economic Review, Rand Journal,
Journal of Industrial Economics.

Birgitte Sloth: Referee for: Mathematical Social
Sciences og Scandinavian Journal of Economics.

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 og Nationaløko-
nomisk Tidsskrift; referee for disse tidsskrifter
samt for Journal of Public Economics.

Finn Tarp: Referee for forlaget Routledge, bog-
anmelder for Economic Journal. 

Niels Thygesen: Medlem af redaktionsudvalget
for Weltwirtschaftliches Archiv, Kiel, de Economi-
st, Amsterdam, Économie Internationale, Paris,
Open Economics Review, Indiana.
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European Economic Association; referee for Jour-
nal of Public Economics og Mathematical Social
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Mich Tvede: Referee for Journal of Economic
Dynamics and Control og Journal of Economic
Theory.

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen: Referee ved Eco-
nomic Journal og Games and Economic behavior.

Afholdte konferencer, workshops m.v.:
Svend Albæk: Arrangør af Centre for Industrial
Economics Workshop on Vertical Restraints and
Vertical Integration, Kbh.

Karsten Albæk: Arrangør af ph.d.- kursus i Mi-
kroøkonometri (forelæser Bo Honoré, Princeton
University). 

Jørgen Peter Christensen: Medarrangør af
Workshop på Scäffergården i forbindelse med
Nordisk projekt vedrørende historiske national-
regnskaber. 

Birgit Grodal: Arrangør af Econometric Socie-
ty’s vintermøde, Lissabon; medarrangør af Euro-
pean Workshop in General Euilibrium Theory,
Louvain, og af Workshop in Microeconomics and
Game Theory, Kbh.; programudvalgsformand for
Økonomisk Teori for Econometric Society’s Euro-
pean Meeting in Toulouse. 

Christian Groth: Arrangør af ph.d.-kursus i In-

come Distribution and Economic Growth (fore-
læser Oded Galor, Brown University).

Katarina Juselius: Arrangør af Zeuthen work-
shop Bridging Economics and Econometrics, Kø-
benhavns Universitet, oktober 1997.

Lisbeth la Cour: Arrangør af Symposium i An-
vendt Statistik, DTU, Lyngby.

Hans Oluf Hansen: Lokal arrangør af Confe-
rence on Measurement of Risk and Modelling
The Spread of AIDS, Kbh.

Ingrid Henriksen: Arrangør af workshop The
emergence of cooperatives in 19th and 20th cen-
tury Europe, Kbh.

Anders Milhøj: Medarrangør af ph.d.-kursus i
statistik, Kbh.

Gunnar Persson: Medarrangør af workshop
New Topics in Economic History, Montecatini
Terme, og af forelæsningsrækken Zeuthen Lectu-
res, Kbh.

Claus Thustrup Hansen og Christian Schultz:
Arrangør af ph.d.-kursus i Nominal Rigidities, Mi-
crofoundations and Macroeconomic Dynamics
(forelæser: Neil Rankin, Warwick).

Birgitte Sloth: Medlem af programkomiteen for
Econometric Society European Meeting 1997.

Jon Stene: Arrangør af Invited Papers Meeting
på International Statistical Institute’s 51. Session,
Istanbul.

Troels Østergaard Sørensen: Medarrangør af
Zeuthen Lectures.

Finn Tarp: Arrangør af ph.d.-kursus om Instituti-
ons in Development; workshop A social accounting
matrix (SAM) for Mozambique, Eduardo Mondla-
ne universitetet, Maputo, Mozambique; workshop
om international udviklingsbistand, Kbh.

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen: Hovedarrangør
af konference Topics in Game Theory and Micro-
economics, Kbh.

Gæsteforelæsninger, kongresforedrag m.v.:
Karsten Albæk: Foredrag ved International Bio-
metric Society, Nordic Regional Meeting, Aas,
Norge, og workshop Canadian International La-
bor Network, Hamilton, Canada.

Ellen Andersen: Foredrag i Dansk Økonome-
trisk Selskab, Sandbjerg.

Erling B. Andersen: Foredrag ved 52. Session of
the International Statistical Institute, Istanbul.

Morten Bennedsen: Papir ved Harvard Univer-
sity, University College of London, London Busi-
ness School, Cambridge University, Stockholm
University, Århus Universitet og European Econo-
mic Association Congress, Toulouse.

Andreas Beyer: Papir ved Zeuthen workshop,
Bridging Economics and Econometrics, Kbh., og
ved Money Demand in Europe, Humboldt Univer-
sity, Berlin.
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Jørgen Peter Christensen: Papir ved konference
i Umeå.

Lisbeth la Cour: Foredrag ved Symposium i An-
vendt Statistik, DTU, Lyngby; Sandbjergmødet;
Forecasting Financial Markets, London.

Mette Ejrnæs: Foredrag ved International Con-
ference on Panel Data, Paris; Dansk Økonome-
trisk Selskabs årsmøde, Sandbjerg.

Hector Estrup: Gæsteforelæsning ved Aalborg
Universitetscenter.

Birgit Grodal: Gæsteforelæsning ved University
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Nordic Workshop in Development Economics,
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Jonathan Rubin: Foredrag ved The End of the
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EMU, Trouville.
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mic Association Congress, Toulouse; gæstefore-
læsning i Århus og Paris. 

Birgitte Sloth: Paper ved Econometric Society
European meeting, Toulouse; Fourgeaud seminar,
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DELTA, Ecole Normale Surperior, Paris; Gæste-
forelæsninger: THEMA, University of Cergy-Pon-
toise, og Oslo Universitet; foredrag i Nationaløko-
nomisk Forening.

Jon Stene: Foredrag ved European Mathemati-
cal Genetics Meeting; International Statistical In-
stitute’s møde i Istanbul; 3rd International Trien-
nal Calcutta Symposium on Probability and Stati-
stics; ledelse af og deltagelse i arbejdsgrupper ved
ISO/TC69’s møder i Paris og Ottawa.

Peter Birch Sørensen: Paper ved International
Conference on the MIMIC Model, Amsterdam,
25th Economic Policy Panel Meeting, München,
International Conference on Macroeconomic
Perspectives on the Danish Economy, Hornbæk,
og 53rd Annual Congress of the International In-
stitute of Public Finance, Kyoto; gæsteforelæsnin-
ger ved University of California, Santa Cruz.

Troels Østergaard Søresen: Oplæg ved en ræk-
ke indenlandske møder og konferencer om ar-
bejdsmarkedspolitiske problemstillinger.

Finn Tarp: Foredrag ved konference om Gha-
nas økonomiske udvikling, Accra, Ghana; AERC
fattigdomskonference, Kampala, Uganda, div. kur-
ser i Danida, MERISSA projekt workshop, Harare,
Zimbabwe.

Niels Thygesen: Gæsteforelæsninger i fire euro-
pæiske centralbanker og Bank of Japan, Internati-
onal Monetary Fund og European Monetary Insti-
tute samt adskillige finansielle institutioner i Lon-
don, Paris og Tokyo; konferenceindlæg ved Cen-
tral European University, Problems of Transition,
Budapest, International Monetary Fund, EMU
and the International Monetary System, Was-
hington D.C., EPRU konferencen Macroecono-
mic Perspectives on the Danish Economy, Trouvil-
le, EPRU workshop Fiscal Aspects of Monetary In-
tegration, Trouville, International Economic Asso-
ciations konference What can Monetary Policy
Learn from Monetary Theory, Trento, Salzburg
Seminar in American Studies, European Integrati-
on, Norges Bank og Bedriftsøkonomisk Institutt,
Valutapolitik i de nordiske lande, Oslo.

Torben Tranæs: Papir ved Econometric Society
European Meeting, Toulouse, og European Eco-
nomic Association Congress, Toulouse.

Mich Tvede: Papir ved Norwegian School of
Management, Oslo, Topics in Microeconomics
and Game Theory, Kbh., workshop on General
Equilibrium, Zinal, University of Geneva, Geneve.

Karl Vind: Foredrag ved Stanford University.
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen: Papir ved Econo-

metric Society European Meeting, Toulouse.

Rejser af mere end én måneds varighed:
Morten Bennedsen: Ophold på Harvard Universi-
ty halvdelen af året. Mette Ejrnæs: Studieophold

ved University College London i perioden 1.9.
1997 til 30.6. 1998. Trine Filges: Studieophold
Université Libre, Bruxelles, april-juni. Jacob Gyn-
telberg: Forskningsophold ved European Centre
for Advanced Research in Economics, Bruxelles.
Rasmus Heltberg: Feltstudie i Indien, jan.-marts.
Lars Jebjerg: Harvard University, febr.-dec. Mo-
gens Jensen: Northwestern University, USA, aug.-
dec. Mette Knudsen: Ophold ved Verdensbanken,
Washington D.C., juni-juli. Søren Kyhl: Universitat
Pompeu Fabra, Barcelona, aug.-dec. Anders tau-
ber Lassen: Studieophold ved University of Lon-
don, jan.-maj. Poul Schou: Studieophold ved Kat-
holieke Universiteit Brabant, Tilburg, sept.-dec.
Peter Birch Sørensen: Visiting Scholar ved Econo-
mics Department, University of California, Santa
Cruz, juli-dec. Finn Tarp: Forskningsophold i
Mozambique, juni-juli. Karl Vind: Forskningsop-
hold ved Stanford University, juli-aug.

Gæster:
Følgende gæster har opholdt sig ved instituttet i
mere end en måned: Hervé Crès, Cormac
O’Gráda (Dublin), Bo Honoré, Neil Rankin (War-
wick). Instituttet har endvidere haft kortere besøg
af følgende udenlandske gæster: Salvador Barbera
(Universidad Autonoma, Barcelona). Pranab
Bardhan (University of California, Berkeley). Roel
M.W.J. Beetsma (Maastricht University). Peter F.
Christoffersen, (International Monetary Fund,
Washington). Partha Dasgupta (St. Johns College,
Cambridge). Jayasri Dutta (University of Cam-
bridge). Svend Feldmand, Takako Fujiwara-Greve
(Keio University, Mita, Tokyo). David Gale (Uni-
versity of California, Berkeley). Oded Galor
(Brown University). Timothy W. Guinnane (Yale
University). Hans Haller (Virginia Polytechnical
Institute). Daniel Hamermesh (University of Te-
xas at Austin). Nick Hanley (University of Stirling,
Scotland). Ron Holzman (Technion-Israel Institu-
te of Technology, Haifa). Hubert Kempf (Univer-
sity of Sorbonne). Stefan Krasa (University of Il-
linois). Michael Landsberger (Haifa University).
Jens Larsen (University of Southhampton). Ben
Lockwood (University of Exeter). Alan Manning
(London School of Economics). Albert Marcet
(University of Pompeu Fabra, Barcelona). Gray-
ham E. Mizon (Southampton University, Floren-
ce). Hervé Moulin (Duke University, Durham).
Holger Müller (Stockholm School of Economics).
Klaus Nehring (University of California, Davis).
Kiyohiko G. Nishimura Martin Palpam (Århus
Universitet). Donald O. Parsons (Copenhagen
Business School). David Pearce (University Colle-
ge, London). Heracles Polemarchakis (CORE,
Université Catholique de Louvain). James L. Pow-
ell (Department of Economics, University of Cali-

Det samfundsvidenskabelige Fakultet108



fornia, Berkeley). Catherine Waddams Price (Uni-
versity of Warwick, Coventry). Sherman Robinson
(Intern. Food Policy Research Inst. Washington).
John Roemer (University of California, Davis).
Joachim Rosenmüller (University of Bielefeld).
David Sahn (Cornell University). Maria Sands-
mark (University of Bergen). Robert Shimer
(Princeton University). Marco Trombetta (Lon-
don School of Economics). Etienne Wasmer
(London School of Economics). Howard White
(University of Hague). HoMou Wu (National Tai-
wan University). Allan Würtz (Århus Universitet).
Stephen Younger (Amsterdam). 

Troels Østergaard Sørensen

Stab
VIP: 65,4 årsværk.
TAP: 14,5 årsværk.

VIP:
Albæk, Karsten; lektor.
Albæk, Svend; lektor.
Aloi, Marta; forskningsadj.
Andersen, Ellen; professor.
Andersen, Erling B; professor.
Bach, Christian Friis; adjunkt.
Bengtsson, Claes Leig; ph.d.-studerende.
Bennedsen, Morten; forskningsassistent.
Beyer, Andreas Hermann; forskningsadj.
Brisson, Inger Edith; adjunkt.
Browning, Martin; professor.
Christensen, Jørgen Peter; lektor.
Ejrnæs, Mette; ph.d.-studerende.
Estrup, Hector; professor.
Estrup, Jørgen Fr G; lektor.
Filges, Trine; ph.d.-studerende.
Grodal, Birgit; professor.
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.
Hansen, Hans Oluf; lektor.
Harms, Martin Hasforth; ph.d.-studerende.
Heltberg, Rasmus; ph.d.-studerende.
Henriksen, Ingrid; lektor.
Hjertholm, Peter; forskningsadj.
Hjorth-Andersen, Christian; professor.
Jebjerg, Lars; ph.d.-studerende.
Jensen, Henrik; lektor.
Jensen, Michael Friis; forskningsass.
Jensen, Mogens; ph.d.-studerende.
Jensen, Niels Erik; lektor.
Junge, Andreas; ph.d.-studerende.
Jørgensen, Clara Margrethe Dyhrberg; ph.d.-stu-

derende.

Keiding, Hans; professor.
Kjeldsen-Kragh, Martin; ph.d.-studerende.
Knudsen, Mette; ph.d.-studerende.
Kongsted, Hans Christian; adjunkt.
Kovsted, Jens Anders; ph.d.-studerende.
Kyhl, Søren; ph.d.-studerende.
Lassen, Anders Tauber; ph.d.-studerende.
Lindeneg, Klavs; lektor.
Lyk-Jensen, Peter; forskningsassistent.
Martin, Stephen; professor.
Mcintosh, James; professor.
Milhøj, Anders; lektor.
Monteiro, Paolo Klinger; forskningslektor.
Moraga Gonzalez, Jose Luis; forskningsadj.
Mortensen, Jørgen Birk; lektor.
Mossin, Axel; lektor.
Nielsen, Carsten Krabbe; forskningsstip.
Nielsen, Peter Erling; lektor.
Olsen, Mogens Nørgaard; amanuensis.
Persson, Karl Gunnar; lektor.
Pörtner, Claus Christian; ph.d.-studerende.
Schou, Poul; ph.d.-studerende.
Schultz, Christian; professor.
Sloth, Birgitte; lektor.
Stene, Jon Magne; lektor.
Sørensen, Peter Birch; professor.
Sørensen, Troels Østergaard; lektor.
Tarp, Finn; lektor.
Thygesen, Niels Christoffer; professor.
Tranæs, Torben; lektor.
Tvede, Mich Palle; lektor.
Vastrup, Jacob Andreas; ph.d.-studerende.
Vind, Karl Damkjær; professor.
Wang, Liansheng; adjunkt.
Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; lektor.

TAP:
Andersen, Aase; overassistent.
Bengtsson, Hanne; kontorfuldmægtig.
Blomqvist, Charlotte; overassistent.
Christiansen, Lotte; korrespondent.
Eriksson, Karin Lund; assistent.
Florin, Jette; korrespondent.
Geil, Edda Gudrun; overassistent.
Hansen, Henriette Aabo; bibliotekar.
Kovsted, Anne Vibeke; fuldmægtig.
Lund, Vestergaard Pia; assistent.
Lundgaard, Rigmor; kontorfuldmægtig.
Pedersen, Lene Wagner; assistent.
Ring, Vibeke; bibliotekar.
Saavedra, Myrtha M Cereceda; assistent.
Schnedler-Meyer, Pia Charlotte; institutadmini-

strator.

Ph.d.-afhandlinger:
Binder, Morten: Aktiv arbejdsmarkedspolitik og

økonomisk marginalisering – en teoretisk analy-
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se af den aktive arbejdsmarkedspolitiks langsig-
tede virkninger på ledighedens størrelse og for-
deling.

Hansen, Lars Gårn: Aspects of Designing Instituti-
ons for Environmental Regulation.

Hjertholm, Peter: An Inquiry into the Fiscal Di-
mension of External Debt: The case of Sub-Sa-
haran Africa.

Wier, Mette: Vækst, struktur og miljø – 6 bidrag til
makroøkonomisk miljømodeludvikling.

Specialer:
Aarup-Kristensen, Lotte Finne: Regulering af na-

turlige monopoler i Polen og Tjekkiet.
Andersen, Caspar Holm: Mindstelønnens betyd-

ning for ledigheden i Danmark.
Andersen, Claus Werner: Indkomstskat og Løn-

dannelse – En Empirisk Analyse på Paneldata.
Andersen, Keld Viftrup: Dansk landbrug og mil-

jøregulering – teoretiske og empiriske effekter.
Andersen, Louise Caroline: Danske direkte inve-

steringer i Østeuropa.
Andersen, Thomas: Produktivitet på sygehuse.
Andersson, Liselotte Brostrøm: Økonomiske

aspekter af luftforurening i Polen.
Andreasen, Hans: Optimale miljøskatter og dob-

belt dividende.
Andreasen, Mette Marie Kryger: Pensionsfinansie-

ring i lyset af fremtidens ældrebyrde.
Andreassen, Thore: Strukturell ledighet.
Arnberg, Søren: Søgeteori, resttid på arbejdsmar-

kedet og løn.
Asmussen, Jes: Target Zoner – fra bilateral til mul-

tilateral.
Beck, Klaus: Rural-urban migration and differenti-

al fertility.
Bek, Torben: Globaliseringen – hvilken betydning

har den for nationalstaters muligheder for at
føre erhvervspolitik?

Bengtsson, Claes Leig: Meningsmålinger – infor-
mationer til og om de politiske agenter.

Bergander, Emil Staal: Værdiansættelse af skatte-
underskud i forbindelse med M&As.

Bierre, Karsten: Valg af valutakursregime.
Bigum, Anne Mette: Strategisk analyse af bolig-

møbelbranchen.
Birkeland, Mikkel Egede: En økonometrisk model

af uddannelsesvalg og selv-selektion.
Bjørsted, Anette Roland: Evolutionær Spilteori.
Blomgren-Hansen, Thomas: Sustainability of Pub-

lic Debt.
Boserup, Charlotte Elisabeth: The comparative

and the competitive advantages of China and
Hong Kong. What shall Europe do?

Boserup, Thyge: Irreversible Investment.
Brentved, Jan: Udvidelse af tv-Metersystemet i

Danmark.

Brinch, Laurits Ole Fabricius: Design of a Credi-
ble Central Bank Policy with Focus on the Pro-
posed European Central Bank.

Bøgh, Jesper Rasmus Jahn: Virksomhedernes In-
ternationalisering.

Cameron, Anthony: Innovation in organizations.
Christensen, Mette: Brugerbetaling på sundheds-

området – med behandling af ufrivilligt barn-
løse som eksempel.

Collette, Anne Clothilde: Reinsurance in a Micro-
economic Perspective.

Dahl, Martin: Economic Sanctions: Minimizing
Economic Inefficiency towards Political Suc-
cess. With Special Reference to Financial Sanc-
tions.

Danscher, Lars: Costa Rica – et paradoks i Cen-
tralamerika.

Danø, Bo: Valg af valutakursregime.
Dohn, Louise Langseth: Regulering af Indiens Be-

folkningstilvækst – Programmer, resultater og
anbefalinger på baggrund af Keralas og Uttar
Pradesh’s befolkningsprofiler.

Eff, Christoffer: Konstruktion af Fisherkædein-
deks for Nationalregnskabet.

Ege, Bente Lauritsen: Demens – En tikkende om-
kostningsbombe?

Ehlers, Jakob Bloch: Maastricht-Traktaten og Del-
tagerlandenes Konjunkturpolitik i Den Økono-
miske og Monetære Union.

Elmer, Anne Marie: Kointegrationsanalyse af det
private forbrug i Danmark.

Erichsen, Morten Christian: Skibe.
Eriksen, Thomas: Budgetlægning under mål- og

rammestyring – Kontraktstyrelser i staten.
Falck, Hanne: Fagforeninger og Strukturel Ledig-

hed.
Flagstad, Tøger Martin Reenberg: Undersøgelser

af aktivprismodeller i en CAPM-ramme.
Folkerman, Thomas Finn: Arbitrageligevægte un-

der hensyntagen til transaktionsomkostninger.
Forrai, Claus Istvan: Fundamental aktieprisfastsæt-

telse. Analyse og prisfastsættelse af en børsnote-
ret virksomhed.

Friis, Anders Bent: Pricing Danish Mortgage
Backed Bonds.

Færgemann, Anders: Evaluation of The Credibili-
ty of the Swedish Monetary Policy under Shif-
ting Exchange Rate Regimes.

Gaardsholt, Vibeke: Befolkningspolitikken i Fol-
kerepublikken Kina – med særligt henblik på
kønspræferencer.

Geerdsen, Lars Pico: Demands and Labour Supply.
Ghavghani-Mosavi, Seyed Ahmad: R&D, Human-

kapital og International Koordination af Øko-
nomisk Politik.

Gjerløv, Niels Kristian: Optimering af Hærens Be-
redskabskontrakter.
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Gotil, Susanne: En analyse af sammenhængen
mellem teknologi og beskæftigelse.

Gregersen, Nis Rasmus: Praksisbudgetter.
Gustafsson, Lars: En komparativ studie af arbejds-

udbuddet på de skandinaviske arbejdsmarkeder.
Halckendorff, Anders: Fertilitetsudviklingen i

Danmark siden 1945.
Hansen, Christian Gorm: Identificering og måling

af risiko på aktier.
Hansen, Hans Tino: Strategisk interaktion mellem

økonomi og sikkerhedspolitik i europæisk ud-
vikling siden 1945.

Hansen, Henrik Mulvad: Markedsorientering i
sundhedssektoren.

Hansen, John Erik Bech: Værdifastsættelse af
børsnoteret virksomhed v.h.a. forskellige pris-
fastsættelsesmodeller – belyst ved tre danske
virksomheder.

Hansen, Jørn Pihl: Sundhedsøkonomiske analyser
med særligt henblik på ældreområdet.

Hansen, Mads Lundby: Valg af valutaarrangement
mellem EU-landene i forbindelse med etable-
ringen af EURO’en.

Hansen, Søren Agerskov: ØKOTURISME og
bæredygtig udvikling i udviklingslandene.

Harms, Carsten Hasforth: Optimal stratifikation
og allokering inden for landbrugsstatistikken.

Hauch, Michael Erik: Kreditrisiko.
Hemmingsen, Christian Elmerdahl: Valutakursbe-

stemmelse – En empirisk undersøgelse.
Herløv, Christian: Tyske monetære integrationso-

vervejelser – en økonomisk/politisk analyse.
Hinge-Christensen, Stine: Udgiftsudviklingen i en

offentlig sektor med et tilskuds- og udligningssy-
stem.

Holm, Ulrik Funch: Danske Realkreditobligatio-
ner.

Hougaard-Hansen, Lars: Benefits from Internatio-
nal Portfolio Diversification in Emerging Equity
Markets.

Huang, David Ying Shen: Benefits from Internati-
onal Portfolio Diversification in Emerging Equi-
ty Markets.

Hultin, Marie Louise: Brug og ikke-brug af sociale
ydelser – belyst ved den individuelle boligstøtte-
ordning.

Hvilshøj, Rikke: Regiondannelser og den fri ver-
denshandel.

Ipsen, Jens Christian: Slovakiets pengepolitik og
EU medlemskab.

Iuul, Nicolai Stig Scavenius: Global Economic
Strategy – The Relationship between Nations
and firms.

Jakobsen, Kenn: Ruteplanlægning.
Jarlbæk, Charlotte: Aspekter ved skadesforsikring.
Jensen, David: De alment gymnasiale uddannelser

og universitetet.

Jensen, Lars: Forhandling om multilaterale gælds-
kontrakter – En analyse af IMFS og IBRDs lån
under konditionelle vilkår.

Jensen, Lise Hammond: Europa’s udfordringer
inden for transport-infrastrukturen.

Jepsen, Marie Munk: Implikationer af et grønt
skattesystem.

Jespersen, Anders Holbech: Industrialisering i
Afrika syd for Sahara.

Johansen, Frank: En økonometrisk undersøgelse
af rentespændet mellem Danmark og Tyskland.

Johansen, Nick: Den europæiske union i det nye
årtusinde – En føderalistisk analyse af ØMU’en.

Jurgens, Anita: Grækenland; en region i Europa –
en analyse af EU’s økonomiske støtte til
Grækenland.

Jørgensen, Anne-Marie: Mærkevaren i konkurren-
ce med handelsmærket på dagligvaremarkedet.

Jørgensen, Jesper Søholt: Sundhedssektoren i Ca-
nada – relevansen for Danmark.

Jørgensen, Karin Ørum: Fertilitet og Udvikling –
En sammenligning af forholdene i fire udvalgte
u-lande set i lyset af befolkningskonferencernes
målsætninger.

Kabelmann, Thomas: Beskrivelse af variansen i af-
kastserier for finansielle aktiver.

Kandborg, Mark: Value at Risk.
Kara, Kurt Turker: John Locke. Økonomisk Teori

og Metodologi.
Kierkegaard, Christian: Grundvandsindvinding på

Sjælland.
Kildemark, Lise: Måling af potentielt output.
Kjær-Andersen, Ulrikka: Health Assessment Crite-

ria in Developing Countries.
Klok, Ane Karina Landschultz: Aspekter vedrøren-

de iværksættelse af tredje fase af ØMU.
Kloster, Bitten: Finansiering af sundhedssektoren

i Danmark.
Knudsen, Martin Brunebjerg: Aldringsproblemet

– en makroøkonomisk analyse.
Koefoed-Hansen, Mette: The Prospects for the

EU’s Common Agricultural Policy in the Light
of Enlargements.

Kring, Thomas: Small-Scale Rural Enterprises and
Rural Development in Kenya and Zimbabwe.

Kristensen, Lars Dreier: Aggregeret pengeefter-
spørgsel i Europa.

Kristensen, Mik: Kvalificering af arbejdsprocesser.
Kristoffersen, Jakob Smedegård: Strategisk han-

delspolitik og lobbyisme. – Kompleksiteten ved
virksomheders markedsindtræden.

Kromann, Christian Peter: Danske Realkreditobli-
gationer.

Langetoft, Anders Munch: Muligheden for styring
af prisrisiko på oliemarkedet.

Larsen, Marianne Skjold: Finansiering af sund-
hedssektoren i Danmark.
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Larsen, Søren Lundstrøm: Omkostningsforde-
ling.

Larsen, Theo Ib: Indkomstfordeling og vækst.
Laursen, Kirsten Bruun: Strukturtilpasning på

handelsområdet.
Lawes, Henriette Sandra: Italiens økonomiske og

monetære politik i lyset af EMS og ØMU.
Lee, Jiu Yeong: En empirisk analyse af mobilitet på

arbejdsmarkedet.
Lentz, Rasmus: Signalling in the Labour Market.
Lester, Jacob: General Equilibrium and Corporate

Finance.
Leth-Petersen, Søren: En økonometrisk model af

uddannelsesvalg og selv-selektion.
Lindegaard, Lasse: Monetary policy in a small

open economy with a flexible exchange rate –
evidence from Canada.

Lindegaard, Martin: Pengepolitisk koordination i
internationalt økonomisk samarbejde – Tysk-
lands duale rolle.

Lorenzen, Kasper Ahrndt: The HJM Term Stru-
cture of Interest Rate Model.

Lunde, Mads Thuesen: Konsekvenser af EU`s han-
delspolitik for ACP-landene.

Lyngesen, Hanne: An Econometric Analysis of
Unemployment in Denmark 1972-1996.

Løgstrup, Lars Dalsgaard: Offentlige-private fæl-
lesselskaber.

Madsen, Jens Fossar: Miljø, teknologi og vækst.
Mandrup, Pernille: Vækst og lighed i udviklings-

landene.
Mathiasen, Michele Marques Stenfeldt: The Eco-

nomics of Protectionism.
Meyer, Christian Michael: Regulering og marke-

der.
Milling, Birgit Linda Renate: Implementering af

tjenesteydelsesdirektivet i kommunerne – teori
og praksis.

Mortensen, Carl-Johan Lars D: Indkomstfordeling
og vækst.

Nicolaisen, Thomas: Varighed og immunisering af
obligationsporteføljer.

Nielsen, Anders Bo: Politikken overfor små frem-
stillingsvirksomheder i Danmark 1914 – 1970.

Nielsen, Annemette: Organisation og kultur i et
symbolistisk perspektiv.

Nielsen, Mariette Svarre: Miljø, Naturressourcer
og Nationalregnskabet.

Nielsen, Steen Hommel: Den russiske olie- og gas-
sektor i transitionsprocessen.

Nielsen, Stig Nellemann: Den internationale han-
dels påvirkning på miljøet.

Nilsson, Kenn Rehder: ØMUen’s rolle i det inter-
nationale monetære system (i lyset af teorien
om valutakursregimer).

Nørgaard, Rasmus: Styring af finansiel risiko i en
erhvervsvirksomhed.

Olsen, Henrik: Grundvandsressourcer og fattig-
dom.

Olsen, Ida: Økonomiske og Politiske Aspekter af
anti dumping politik i EU og USA.

Olsen, Regitze Bolette Wegener: Samspillet mel-
lem bank og virksomhed.

Ottesen, Troels Jørgen: Den danske finansielle
sektor og dens forbrugere.

Outze, Jesper: Valutakursbestemmelse – En empi-
risk undersøgelse.

Oxenbøll, Christian: Befolkning, Naturressourcer
og Udvikling.

Pedersen, Astrid Gram Henneberg: Mexico: From
the Debt Crisis of the 1980’s to the Economic
Crisis in the 1990’s.

Pedersen, Jens-Peder: Børsnotering af danske
realkreditinstitutter.

Pedersen, Jørgen Rahbæk: Miljø og økonomisk
optimering.

Pedersen, Lars: Pensioner – udgiftspres, samspils-
problemer og generationskonflikter.

Pedersen, Thomas: En teoretisk og empirisk belys-
ning af CAPM & APT.

Pedersen, Thomas Sande: Udvidelse af tv-Metersy-
stemet i Danmark.

Pedersen, Tove Birgitte: Generational Accounting
– opstilling af et generationsregnskab med an-
vendelse af danske data.

Petersen, Ane Kirstine Kofod: Institutionelle æn-
dringer på det russiske arbejdsmarked i over-
gangen til markedsøkonomi.

Petersen, Jacob Kobber: Værdiansættelse af ar-
bejdsstyrkens uddannelsesressourcer.

Petersen, Julie Heidemann: Erhversstøtte i økono-
misk teoretisk perspektiv.

Petersen, Jørn Korsbø: Pensionsproblemet i histo-
risk, økonomisk og demografisk belysning.

Petersen, Leif Michael: Udligning af økonomiske
forskelle i en ØMU – Set i lyset af erfaringer fra
USA.

Petersen, Michael Claus Bach: EU’s udvidelse med
de central- og østeuropæiske lande: Økonomiske
konsekvenser og den fælles landbrugspolitik.

Petersen, Morten Klint: Produktivitet og priser i
sygehusvæsenet.

Pilehave, Frederik: Finansiering af innovationer.
Plannthin, Morten: De alment gymnasiale uddan-

nelser og universitetet.
Poulsen, Anne Katrine Bagge: Adaptive læreregler

og ligevægtsudvælgelse i overlappende genera-
tionsmodeller.

Poulsen, Steen Lohmann: Aldringsproblemet – en
makroøkonomisk analyse.

Prieme, Bodil Kirstine: Et udvidet EU-ropa fra
Rom til Riga – problemer og perspektiver.

Pødenphant, Mikkel: Handel og grænseoverskri-
dende forurening.
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Sociologi

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 soci-
ologi samt i de væsentligste sociologiske specialer.
Et andet led i styrkelsen af en sociologisk profil i
en dansk offentlighed er, at instituttets medarbej-
dere deltager i forskellige typer anvendt forsk-
ning. Instituttet har endvidere en gæsteprofessor-
ordning, hvor udenlandske professorer har må-
nedlange ophold på instituttet.

I 1997 kom der en ny bekendtgørelse for socio-
logiuddannelserne. Bekendtgørelsen er væsentlig
mere smidig end den, der blev fastlagt ved insti-
tuttets start. 1997 var også det år, hvor de første ba-
chelorer i sociologi blev uddannet. Instituttet har
nu et årligt optag på 70 studerende. Dertil kom-
mer et betydeligt antal ph.d.-studerende. I den
forbindelse har instituttet udbygget et samarbejde
med en række sektorforskningsinstitutter.

De enkelte medarbejdere
Peter Abrahamson arbejder med velfærdsteori og
komparative analyser af europæiske velfærdssta-
ter.

Bjarne Hjorth Andersen arbejder med livs-
formsanalyser og analyser af børns opvækstvilkår.

Heine Andersen er sammen med lektor, dr.phil.
Bo Jacobsen leder af et SSF-støttet projekt “Viden-
skabssociologi med særligt henblik på samfunds-
forskningens kvalitetsspørgsmål” og arbejder des-
uden med forholdet mellem generel sociologisk
teori og moralfilosofi.

Henning Bech arbejder med analyser af det mo-
derne samfunds sociokulturelle fænomener (her-
under byliv, kønsrelationer, billedmedier og seksu-
alitet) samt med videnskabshistoriske og viden-
skabsfilosofiske perspektiver i denne sammen-
hæng.

Margareta Bertilsson fortsætter sine studier af
den normative teoriudvikling inden for samfunds-
videnskaberne. Hun arbejder desuden med gene-
rel sociologisk teori.

Yvonne Due Billing arbejder med analyser af or-
ganisationskulturer, køn og arbejdsliv.

Charlotte Bloch arbejder med fænomenologi-
ske analyser af følelser i hverdagslivet samt med
kulturanalyser af samme. Hun arbejder desuden
på et projekt om kønsbarrierer i den akademiske
organisation.

Tom Broch arbejder med problemer inden for
området betydningsproduktionens logiske struk-
tur.

Peter Gundelach arbejder med studier af værdi-
er, frivillige organisationer og nyere former for
fællesskaber.

Margaretha Järvinen har fortsat sine under-
søgelser af marginalisering og marginelle grup-
per, herunder bl.a. forskning i hjemløshed, mis-
brug og behandling. Hun arbejder desuden med
kønsteoretiske problemstillinger. Endvidere har
hun, sammen med Margareta Bertilsson, redige-
ret en antologi om social konstruktivisme (under
udgivelse på Reitzels Forlag).

Svend Kreiner har fortsat sit arbejde med grafi-
ske modeller og item respons modeller. Han har
desuden arbejdet med forskningprojekter i relati-
on til arbejdsmiljø, børns kognitive udvikling;
sammenhængen mellem færdigheder, selvvurde-
ring, forældre- og lærervurdering blandt skoleele-
ver; demens og kognitiv dysfunktion hos ældre;
udvikling af læseprøver baseret på specifikke teori-
er for børns læseudvikling.

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.

Yvonne Mørck arbejder inden for områderne
etniske minoritetsunge i Danmark, kultur- og
kønsteorier samt kvalitative metoder.
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Sociologica, medredaktør af Sosiologisk Leksikon
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Henning Bech: Medlem af redaktionspanel for
tidsskrifterne Kvinder, køn og forskning; Zeit-
schrift für Sexualforschung; Sexualities.

Margareta Bertilsson: Referee Theory, Culture
and Society. Consulting Editor Acta Sociologica,
Associate Editor European Journal of Sociology.

Yvonne Due Billing: Editorial board member og
referee på tidsskriftet Gender, Work and Organi-
sation.
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Charlotte Bloch: Suppleant til bestyrelsen for
Forlaget Sociologi.

Tom Broch: Bestyrelsesmedlem, Forlaget Socio-
logi. Redaktør for Sociolog-Nyt.

Peter Gundelach: Medlem af redaktionspanelet
for Samfundsøkonomen. Gæsteredaktør på Politi-
ca, nr. 1 og Samfundsøkonomen, nr. 6.

Mararetha Järvinen: Referee for Acta Sociologi-
ca. Referee for Nordisk Alkohol & Narkotikaforsk-
ning.

Jørgen Elm Larsen: Medlem af redaktionspane-
let for tidsskriftet Dansk Sociologi.

Allan Madsen: Medlem af redaktionen af tids-
skriftet Dansk Sociologi.

Yvonne Mørck: Medredaktør af tidsskriftet Jor-
dens Folk.

Gæster ved instituttet:
Mats Alvesson, Lunds Universitet. Andrew Barry,
Goldsmiths College. Zygmunt Bauman og Janina
Bauman, University of Leeds. Hauke Brunkhorst,
Flensburg Universitet. James Der Derian, Univer-
sity of Massachusetts. Jürgen Habermas, Starnberg
Universität. Patti Lather, Ohio State University.
Konsulent Torben Lund-Jensen, Handelshøjsko-
len i København. David Silverman, University of
London. Göran Therborn, Göteborg Universitet.
Karin Widerberg, Oslo Universitet. 

Gæsteforelæsninger, kongresforedrag m.v.:
Peter Abrahamson: “Konvergens blandt de euro-
pæiske velfærdsstater?” opponentindlæg, seminar
arrangeret af SPRØK, Handelshøjskolen i Køben-
havn. “Den sociale dimension og velfærdsstaterne
i Europa”, Den Sociale Højskole og Seminariet i
Esbjerg. “EU og socialpolitik”, Den Sociale Høj-
skole i Aarhus. “Durkheim og det sociale”, sympo-
sium, præsentation af artikeludkast, Roskilde Uni-
versitetscenter. “Slovenian Annual Congress of So-
ciology”, Key-note address, Portoroz, Slovenien.
“Comparing Welfare Systems”, Session Chair, Ros-
kilde Universitetscenter. “Franco-Nordic Social se-
curity”, møde i den videnskabelige komite, Paris.
“Beyond the Welfare State”, an American Scandi-
navian Working Conference, Center for Alternativ
Social Analyse, København. “Amsterdamtraktaten
og socialpolitikken”, Esbjergkonferencen, Es-
bjerg. “Basic Values in a Changing world”, Plenary
Speech, International Council of Social Welfare,
European Region, Christiansborg, København.
“Socialpolitik och välfärd inom Norden.” Niels
Brock Handelsgynmasium, København. “Bistands-
loven”, Dansk Socialrådgiverforening, Den Socia-
le Højskole, Odense. “Amsterdamtraktaten og so-
cialpolitikken i EU”, Dansk Socialrådgiverfore-
ning, Aalborg. “Social kvalitet”, plenarforelæs-
ning, Socialministeriets konference om Udstødte

og truede grupper, Odense. “Franco-Nordic Soci-
al security”, møde i den videnskabelige komite,
Paris.

Bjarne Hjorth Andersen: Foredrag om etik i
samfundsforskningen, ph.d.-seminar, Institut for
Statskundskab, Københavns Universitet.

Heine Andersen: “Politiske holdninger og fagli-
ge overbevisninger blandt samfundsforskere i
Danmark” (Nordisk Sociologikongres); “Forsk-
ningsprocessen i Danmark” (Socialforskningsin-
stituttets konference, Magleås); “Talcott Parsons”
(Kritisk Profil, Åarhus Universitet), “Videnskabsfi-
losofi” (Tværfagligt Debatforum, Københavns
Universitet); “Klassisk Sociologi og Kritisk Teori”
(ph.d.-kursus, Handelshøjskolen i København).

Henning Bech: Konferencen “Verqueere Wis-
senschaft”, Zentrum für Kulturwissenschaften,
Humboldt Universität, Berlin; European Sociolo-
gy Conference, University of Essex; høring om
“Rechtliche Anerkennung lesbischer und schwu-
ler Lebensgemeinschaften”, arrangeret af Vertret-
ung der Niedersächsischen Landesregierung zu
Bonn; konferencen “Beyond Boundaries: Sexuali-
ty across Culture”, Amsterdams Universitet; konfe-
rencen “Lesbische und Schwule Identitäten”, ar-
rangeret af Verein lesbischer und schwuler Psy-
chologen in Deutschland, Mannheim; School for
International Training, Vermont, under ekskursi-
on til København.

Margareta Bertilsson: Koordinator for ISA’s Re-
gional Conference, København. Præsentation af
“European Sociology between Titmeyer and Bour-
dieu” ved Nordic Sociological Association, Køben-
havn. Præsentation af “Fra Aristotle til moderne
samfundsteori” ved FRN Konference om Det Hi-
storiska Argument, Stockholm. Præsentation af
“From Elite Education to Mass Higher Education
in the Nordic Countries” ved FRN’s Conference
med Chinese Academy of Social Science, Beijing,
Kina. Deltagelse i European Sociological Associati-
on, Essex. Deltagelse i FRN’s Konference, Vilnius,
Litauen.

Yvonne Due Billing: Foredrag på seminar arran-
geret af vänsterpartiet i Göteborg om kvinder og
arbejdsmarkedet: “hvorfor bliver kvindearbejds-
områder ofte lavtlønsområder?” Foredrag på Gö-
teborgs Universitet: “Køn og organisationer”. Pa-
per på Sociologkongressen i København. Leaders-
hip, feminine, masculine or something else. Fore-
drag på Mallorca på kursus arrangeret for konsu-
lenter og ledere: “Feminint/maskulint og organi-
sationsforandringer”. Bidragyder til nationalen-
cyclopediaen.

Charlotte Bloch: Netværksseminar i forskningsi-
nitiativet “Kønsbarriere i de højere uddannelser og
forskning”. Årskonference: Et nordisk perspektiv
på “Køn og akademia”. Nordisk Sociologkongres.
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Peter Gundelach: Socialministeriets seminar
om forskning i sociale forhold. Forskerseminar
om forebyggelse og bekæmpelse af social udstø-
delse. “Komparative analyser” på forskerkursus
om “Comparative alcohol research”.

Jørgen Elm Larsen: Gæsteforsker ved “Social Po-
licy Research Centre”, University of New South Wa-
les. Præsentation af paper på “European Seminar
on Social Integration and Differentiation”, Lund.
Præsentation af paper på Den 19. Nordiske Socio-
logkongres, arbejdsgruppe 21: “Social Differentie-
ring”, København. Præsentation af paper på ISA Re-
search Committee 19 Meeting. “Welfare State Chal-
lenge, Marginalisation and Poverty”, København.

Yvonne Mørck: Deltaget i konferencerne “Wo-
men, Policy and Politics”, University of London
med oplægget “Gender, Cultural Loyality and
Multiculturalism. Perspectives on Ethnic Minority
Youth in Denmark”, “Transformations. Thinking
through feminism”, University of Lancaster, “Be-
yond Boundaries. Sexuality Across Culture”, Am-
sterdam Universitet. Nordisk Sociologkongres,
København. “Structuring Diversity”, Borups Høj-
skole. Adjunktpædagogikum på Københavns Uni-
versitet (2 semestre). Studietur til Berlin med be-
søg på universiteternes forskellige kvindecentre
og afdelinger for kultursociologi samt indkreds-
ning af byens indvandrerområder. Oplæg i Socio-
logforeningen. Foredrag på Nyborg Strand for
studievejledere ved sygeplejeskeskolerne. Fore-
drag på Åbent Universitet ved Minoritetsstudier.
Arrangeret foredrag med Patti Lather fra Ohio
State University.

Udvalg og fonde:
Bjarne Hjorth Andersen: Medlem af BUPL’s og
SL’s Forsknings- og Udviklingsfond.

Margareta Bertilsson: Medlem af Forskningsmi-
nisteriets EU-Task Force; EU’s Programkommittee
(TSER); Medlem af Kommiteen om Forskning
vedr. Europa og Globale Processer (Forsknings-
rådsnämnden i Sverige); Medlem af bestyrelsen
for Rådet för Forskning om Högskolan och Uni-
versitet, (Utbildningsdepartementet, Sverige).

Heine Andersen: Medlem af bestyrelsen i Filo-
sofisk forum. Medlem af bestyrelsen i Dansk Soci-
ologforening.

Yvonne Due Billing: Bedømmelse af ansøgnin-
ger til Riksbankens Jubilæumsfond, Stockholm.

Charlotte Bloch: Projektleder sammen med lek-
tor Lis Højgård for forskergruppen “Køn i den
akademiske organisation”. Medlem af arbejds-
gruppen til udvikling af ny uddannelse af voksen-
undervisere.

Tom Broch: Medlem af styringsgrupperne for
Læreranstalternes fælles formidlingskursus. Med-
lem af bestyrelsen for Dansk Sociologforening.

Peter Gundelach: Næstformand og fra 1.8. for-
mand for Statens samfundsvidenskabelige Forsk-
ningsråd. Medlem af Arbejdsgruppen vedrørende
efterspørgsel efter ph.d.’ere på det samfundsvi-
denskabelige område. Medlem af Forskningsfo-
rum. Medlem af forskellige udvalg vedrørende ud-
dannelser i Folkesundhedsvidenskab. Medlem af
bestyrelsen og indtil 1.11. formand for Nordisk
Sociologforbund. Medlem af det offentlige forsk-
ningsudvalg om velfærdsforskning. Medlem af
forskningsudvalget for energi og samfund. For-
mand for Socialministeriets arbejdsgruppe om
forskning i socialt arbejde. Medlem af det rådgi-
vende forskningsudvalg for Dansk Sygehus Insti-
tut. Medlem af det rådgivende forskningsudvalg
for Danmarks Statistik. Medlem af Sociologforsk-
ningsinstituttets rådgivende forskningsudvalg.
Medlem af forskningsudvalget for Institut for
Idræt, KU. Medlem af Standing commitee for the
Social Sciences under European Science Founda-
tion.

Margaretha Järvinen: Medlem af bestyrelsen for
Dansk Sociologforening (indtil den 1.3.). Medlem
af arrangementsgruppen for den 19. Nordiske So-
ciologikongres. Medlem af bestyrelsen for PRO-li-
nien (social rådgivning for prostituerede). Arran-
gør af kontaktseminar om samarbejde på ph.d.-
området med lærere fra Sociologiska Institutio-
nen, Lunds Universitet. Medlem af Socialministe-
riets arbejdsgruppe for evaluering af schweizisk
forsøgsprojekt med heroinforskrivning. Sagkyn-
dig bedømmer af forskningsansøgniger til Sam-
hällsvetenskapliga Forskningsrådet (S) og Folk-
hälsoinstituttet (S).

Jørgen Elm Larsen: Deltager i to SSF-støttede
forskningprogrammer: “Nye strukturer og ændret
hverdagsliv” under Center for Social Integration
og Differentiering (CID) og “Køn, magt og poli-
tik” (GEP). Deltager i det EU-støttede forsknings-
projekt “Urban Redevelopment and Social Polari-
sation in the City” (under 4th Framework Pro-
gramme). Deltager i det europæiske forsknings-
netværk “Local Anti-Poverty Action” (LAPA).
Medlem af Dansk Sociologforenings bestyrelse.

Ph.d.-projekter:
Sølvi Karin Børresen: Etniske minoriteters bolig-
valg og bosætning.

Anders la Cour: Integration og differentiering –
en undersøgelse af Niklas Luhmanns teori om socia-
le systemer og dens anvendelse på ældreområdet.

Manni Christine Crone: Etik og politik i det 20.
årh.

Stine Gotved: Cybersociologi – om fællesskaber
på internet.

Susanne Kuehn: Livsstil, adfærd og energifor-
brug.
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Mads Lind: Konfliktprocesser i en sportskon-
tekst.

Nikolaj Lubanski: Internationaliseringen af byg-
ge- og anlægsbranchen – EU og den sociale di-
mension.

Mikkel Mailand: Den danske model – lokalt og
regionalt.

Steen E. Navrbjerg: Nye arbejdsorganiseringer,
decentralisering og fleksibilitet.

Bente Marianne Olsen: Skal fædre passe børn?
Leif Olsen: Viden og videnformidling på handi-

capområdet.
Mai Heide Ottosen: Børns opvækstvilkår i sam-

menbragte familier.
Inge Kryger Pedersen: Karriereforøb og foræl-

dreskab blandt elitesportsudøvere.
Lars Kjerulf Petersen: Miljøet i massekulture.
Lisbeth Rasmussen: Landbrugets værdigrund-

lag som basis for landbrugsregulering, -rådgivning
og – forskning.

Melan Salimi: Politisk kultur og tidsånd i eksil.
Christel Stormhøj: Individualisering, kønskon-

struktion og kulturel konsumption blandt unge.
Lone Friis Thing: Konfliktprocesser i en sports-

kontekst.
Tine Trærup: By- og boligområders sociale ud-

vikling.
Elsa Ørhede: Lønmodtagernes psykosociale ar-

bejdsmiljø.

Fondsansatte:
Eva Brendstrup cand.mag. et art., forskningsad-
junkt arbejder med projektet “Psykosomatiske li-
delser og alternative behandlingsmodeller.

Flemming Røgilds: Grænseland Europa: Di-
asporakulturer, racisme og ungdomskulturer: To-
årigt forskningsprojekt under Statens Samfundsvi-
denskabelige Forskningsråds program: Europæisk
og international udvikling. Formålet med projek-
tet er en undersøgelse af samspillet mellem det
globale og det lokale i de grænselande i to udvalg-
te europæiske metropoler, der er domineret af et-
niske minoriteter og de dermed transnationale
netværk, som de enten kan indgå i eller forhin-
dres i at indgå i på grund af forskellige former for
nationalisme og racisme, således at det bliver disse
forholds betydning for den europæiske integrati-
onsproces, der sættes i fokus. Projektet er baseret
på en blanding af deltagerobservation og kvalitati-
ve interviews i henholdsvis London og Berlin.
Flemming Røgilds har i foråret været Visiting Fel-
low ved CUCR (Centre for Urban and Community
Research), Goldsmiths College, University of Lon-
don og har i den forbindelse dels deltaget i en
række konferencer og seminarer og dels foretaget
egne interviews i forbindelse med sit feltarbejde.
Flemming Røgilds har desuden været på feltarbej-

de i Berlin i efteråret. Han er medlem af tidsskrif-
tet Social Kritiks redaktionspanel. 

Hanne Willert arbejder på et projekt, finansie-
ret af Statens Samfundsvidenskabelige forsknings-
råd, om Børns opvækstvilkår i hus- og landarbej-
derfamilier sidst i 1800-tallet. Projektet er et for-
søg på at føre den 25 år gamle diskussion om fa-
miliestrukturen i tidligere tiders danske landbo-
samfund ud over den blotte diskussion om 3-gene-
rationsfamilie kontra kernefamilie – altså videre
end til diskussionen om husholdenes sammensæt-
ning og dermed om de sociale relationer i hushol-
dene. Projektet vil undersøge de kulturelle relatio-
ner i husholdene og familierne, undersøge famili-
ens ‘indre klima’, samt forholdet mellem det so-
ciale og det kulturelle. Det vigtigste kildemateriale
til undersøgelsen er de erindringer, der i 1951-56
blev indsamlet under Nationalmuseets Industri-,
Håndværker- og Arbejderundersøgelser (NIHA).
Der ligger 2-3000 erindringer, fordelt på fag, og
det har vist sig, som et gennemsnit, at mellem 30
og 40 % af materialet handler om de skrivendes
barndom. Hanne Willert deltog i The Third Car-
leton Conference on the History of the Family i
Ottawa; præsenterede endvidere sit projekt på
Den 19. nordiske sociologkongres i København, i
arbejdsgruppen “Livsformer, familiemønstre og
levnedsforløb”. Har desuden deltaget i Den 7.
Årskonference for Kvinde- og Kønsforskning i
Århus, samt i seminaret Kønnet i historien i Svin-
kløv, hvor hun lagde nærværende projekt frem til
diskussion.

Center for Humanistisk Sundheds- og 
Ældreforskning
Centret er det organisatoriske centrum for fire
større råds- og fondsfinansierede forskningspro-
jekter. Projekterne er tværfaglige og er organise-
ret efter center-uden-mure-ideen med kernen pla-
ceret på Sociologisk Institut. Projekterne beskæfti-
ger sig med sygdom, sundhed, ældreliv og forsk-
ningssociologi. De medvirkende forskere befinder
sig på Sociologisk Institut, Institut for Antropolo-
gi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, De psyko-
logiske institutter og Institut for Folkloristik, alle
Københavns Universitet, samt desuden på Århus
Universitet, RUC samt Handelshøjskolen i Køben-
havn. 

Medarbejdere i Center for Humanistisk 
Sundheds- og Ældreforskning
Centerleder: Dr.phil. Bo Jacobsen.

Projektsekretærer: Mikkel Bo Madsen, BA og
Claude Vincent, BA.

Forskningsgruppen FAOS
Forskningsgruppen Arbejdsmarkedsorganistio-
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nernes Sociologi, FAOS, er en uafhængig forsk-
ningsgruppe ved Københavns Universitet, Sociolo-
gisk Institut. Formålet med FAOS er for det første
at udvikle sociologisk grundviden om arbejdsmar-
kedet og dets organisationer. For det andet at fore-
tage studier af organisations- og aftalesystemet på
arbejdsmarkedet i en dansk og europæisk sam-
menhæng, og for det tredje at formidle viden og
deltage i diskussioner om arbejdsmarkedet. 

Medarbejdere i FAOS
Forskningsleder, dr.phil. Jesper Due. Forsknings-
leder, dr.phil. Jørgen Steen Madsen. Seniorfor-
sker, mag.art. Carsten Strøby Jensen Videnskabe-
lig medarbejder. Ph.d.-studerende, mag.art. Steen
E. Navrbjerg. Videnskabelig medarbejder, ph.d.-
studerende, mag.art. Nikolaj Lubanski. Videnska-
belig medarbejder, mag.art. Søren Kaj Andersen.
Videnskabelig medarbejder, mag.art. Lise Lotte
Hansen. Videnskabelig medarbejder, ph.d.-stude-
rende, cand.scient Mikkel Mailand Simonsen. Stu-
dentermedhjælper, 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 in-
denfor kvinde- og kønsforskning. Koordinatoren
udgiver tidsskrift og nyhedsbrev, tager initiativ til
konferencer og seminarer, bistår ved formidling
af kvinde- og kønsforskning, arbejder på at frem-
me internationalisering af dansk kvinde- og køns-
forskning. Det er desuden koordinatorens opgave
at følge og initiere ligestillingsinitiativer på univer-
siteter og højere læreanstalter.

Koordinatoren har udover de administrative
forpligtelser også forskningsret. Disputatsprojekt:
Køn, religion, modernitet: KFUK i komparativt og
kulturanalytisk perspektiv. Køn og velfærdsstat i
mellemkrigstiden. Supervisor i NORFA projektet:
Womens Movements and Internationalization –
The Third Wave. Hilda Rømer Christensen har
deltaget i Shifting Bonds, Shiftings Bounds , 3rd
European Feminist Research Conference. Univer-
sity of Coimbra, Portugal: Oplæg: 1. The Peculiari-
ties of Women’s Studies in Denmark. 2. When the
YWCA entered the City. Modernity and Conserva-
tism in the YWCA from 1880 to 1940. 23. Nordiska
Historikermötet i Tammerfors: Oplæg: Med kvin-
derne til velfærdsstaten – kvindeorganisering i
Danmark 1920-1940. Marxismen, historien og de
intellektuelle. Roskilde Universitetscenter: Op-
læg: Kvindeforskningen og marxismen, plenum-
kommentar. Velstandens forskellige former, semi-
nar, Sociologisk Institut. Oplæg: Med kvinderne
til velfærdsstaten. Hilda Rømer Christensen er an-
svarshavende redaktør for Kvinder, Køn og Forsk-
ning 1-4 og er medlem af Styregruppen for Nor-
disk Institut for Kvinde- og Kønsforskning (i regi
af Nordisk Ministerråd). Medlem af den danske
komite i “The International Federation for Re-
search in Women´s History” tilknyttet The Inter-
national Commitee for Historical Sciences.

Peter Gundelach

Stab
VIP: 30,1 årsværk.
TAP: 6,5 årsværk.

VIP:
Abrahamson, P.; lektor.
Andersen, Bjarne Hjorth; lektor.
Andersen, Heine; lektor.
Andersen, Søren K.; forskningsstip.
Bech, Henning; lektor.
Bertilsson, Margareta; professor.
Bloch, Charlotte; lektor.
Billing, Yvonne Due; lektor.
Brendstrup, Eva; forskningsadj.
Broch, Tom Fredrik; lektor.
Børresen, Sølvi Karin; ph.d.- studerende.
Caleheden, Mikael; amanuensis.
Christensen, Hilda Rømer; forskningslektor.
Crone, Ida Christine; ph.d.- studerende.
Due, Jesper Jørgen; forskningsleder.
Elam, Mark; forskningsadj.
Gotved, Stine; ph.d.- studerende.
Gundelach, Peter; professor.
Hansen, Lise Lotte; forskningsass.
Hetmar, Tytte Merete; forskningsass./ekstern lek-

tor.
Hussain, Mustafa; videnskabelig medarb.
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Jacobsen, Bo; centerleder.
Jensen, Carsten Strøby; seniorforsker.
Järvinen, Margaretha Maria; lektor.
Kreiner, Svend; lektor.
Kuehn, Susanne; kand. stip.
la Cour, Anders; projektsekretær.
Larsen, Jørgen Elm; lektor.
Lind, Mads; ph.d.- studerende.
Lubanski, Johan N G; ph.d.- studerende.
Madsen, Allan Michael; lektor.
Madsen, Jørgen Steen; forskningsleder.
Madsen, Mikkel Bo; projektsekretær.
Mikkelsen, Flemming; ekstern lektor.
Mørck, Yvonne; adjunkt.
Navrbjerg, Steen Erik; ph.d.- studerende.
Olsen, Bente Marianne; ph.d.- studerende.
Olsen, Leif; ph.d.- studerende.
Ottosen, Mai Heide; ph.d.- studerende.
Pedersen, Inge Kryger; ph.d.- studerende.
Petersen, Kåre F. V.; forskningsass.
Petersen, Lars Kjerulf; ph.d.- studerende.
Rasmussen, Lisbeth Annette; ph.d.- studerende.
Røgilds, Flemming; forskningslektor.
Salimi, Melan; ph.d.- studerende.
Simonsen, Mikkel Mailand; kand. stip.
Stormhøj, Christel; kand. stip.
Thing, Lone Friis; ph.d.- studerende.
Trærup, Tine; ph.d.- studerende.
Vincent, Claude Alexandre; projektsekretær.
Willert, Hanne; forskningsadj.
Ørhede, Elsa; ph.d.- studerende.

TAP:
Christensen, Diana; overassistent.
Christensen, Jane; assistent.
Christiansen, Vita; kontorfuldmægtig.
Fogtdal, Susanne; kontorfuldmægtig.
Kirk, Hans Jakob; systemprogrammør.
Kristensen, Karen; assistent.
Rasmussen, Jesper Thor; systemprogrammør.
Steffensen, Vinni Lisa; overassistent.
Thorborg, Ulla Larsen; bibliotekar.

Ph.d.-afhandlinger:
Petersen, Lars Kjerulf: Miljøbevidsthed på MTV.

Om naturen i massekulturen.

Publikationer:
Abrahamson P.: The Scandinavian Social Service

State in Comparison. i: Social Care Services:
The Key to the Scandinavian Welfare Model,
Jorma Sipilä, s. 156-177, Aldershot 1997. 

Abrahamson P.: Combating Poverty and Social Ex-
clusion in Europe. i: The Social Quality of Euro-
pe, s. 127-155, Holland 1997. 

Abrahamson P.: Exclusión Social en Europa: Vino
Viejo en Odres Nuevos? i: Unión Europea Y Es-
tado Del Bienestar, Luis Moreno, s. 117-141, Ma-
drid 1997. 

Abrahamson P.: Buen gobierno y política social
en Escandinavia: La tutela de la Pobreza. i:
Buen gobierno y politica social, Ariel Ciencia
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Statskundskab

Institut for Statskundskab

Forskning:
Instituttets forskningsprofil koncentrerer sig om
studiet af politik og forvaltning på både nationalt
og internationalt niveau. I forskningsplanen pe-
ges på følgende tre koncentrationsområder: 1) in-
ternationalisering og europæisk integration, 2)
magt- og demokratiproblemer og 3) offentlig or-
ganisation og styring.

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 i 1997. CORE
modtog i 1993 en bevilling fra SSF på ca. 4 mio.
kr., fordelt over fire år. I 1996 bevilligede SSF et
nyt beløb af samme størrelse til fortsættelse af pro-
jektet frem til år 2000. Omkring 25 faste og del-
tidsansatte medarbejdere ved instituttet er knyttet
til projektet, som i alt har samlet ca. 40 deltagere.
De tilknyttede discipliner er jura, økonomi, antro-
pologi og teknologi (fra Københavns Universitet,
Odense Universitet, RUC og Handelshøjskolen i
København). CORE’s aktiviteter med udgangs-
punkt i fem forskningsområder er særdeles omfat-
tende. CORE ledes af en styringsgruppe beståen-
de af forskningsleder og Jean Monnet professor
Bertel Heurlin, lektor og Jean Monnet professor
Morten Kelstrup (formand), professor og Jean
Monnet professor Hjalte Rasmussen (jura, KU) og
lektor Finn Østrup (HHK).

Instituttet har fortsat modtaget støtte fra EU-
kommissionen til et Jean Monnet-professorat i eu-
ropæisk integration og sikkerhed, som indehaves
af Bertel Heurlin. I 1997 er yderligere tildelt et
Jean Monnet-professorat til Morten Kelstrup med
støtte fra EU-kommissionen.

Instituttet igangsatte i 1993 et projekt i forlæn-
gelse af forskningsplanens koncentrationsområde
“magt og demokrati”. Formålet var at fremme
såvel den teoretiske som den empiriske forskning i
det moderne samfunds demokratiproblemer,
både inden for allerede etablerede demokratier
og i forbindelse med demokratiseringsprocesser. I
1996 modtog en tværdisciplinær forskningsgrup-
pe under ledelse af lektor Lars Bille fra SSF en be-
villing på 7,6 mio. kr. til en videreførelse af “De-
mokratiProjektet” frem til år 2000. Forskere fra
Københavns Universitet, Roskilde Universitetscen-
ter, Aalborg Universitet, COS og Handelshøjsko-
len i København deltager i DemokratiProjektet

som ledes af en styringsgruppe bestående af lektor
Lars Bille (formand), professor Jørgen Goul An-
dersen, lektor Jens Hoff, lektor Uffe Jakobsen,
professor Torben Beck Jørgensen, professor Tim
Knudsen og professor Ove K. Pedersen. Demo-
kratiProjektet samarbejder bl.a. med LOS i Ber-
gen, SCORE i Stockholm og Whitehallprojektet i
UK.

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 1997 medvirkede lek-
tor Jens Hoff, professor Torben Beck Jørgensen
og lektor Hanne Nexø Jensen samt flere af insti-
tuttets ph.d.-studerende. COS gik i 1994 en for-
maliseret samarbejdsaftale om finansiering og sty-
ring. Institutleder Per Kongshøj Madsen repræ-
senterer instituttet i COS’s bestyrelse, medens lek-
tor Jens Hoff i 1997 har været centerleder for
COS.

Siden 1990 har instituttet medvirket i et tværdis-
ciplinært center vedr. dansk forvaltningshistorie,
finansieret af Statens humanistiske Forskningsråd.
Hovedformålet med projektet er at frembringe
den første samlede fremstilling af dansk forvalt-
ningshistorie fra de ældste tider til nutiden. Hidtil
er udgivet en række monografier og artikler. Pro-
fessor Tim Knudsen er medlem af ledelsen og re-
digerer et af værkets bind.

I 1996 fik en tværdisciplinær forskningsgruppe
på fem forskere under ledelse af lektor Lis Høj-
gaard, Institut for Statskundskab og lektor Char-
lotte Bloch, Sociologisk Institut, en bevilling på
5,6 mio. kr. til gennemførelse af et fem-årigt pro-
jekt om “Køn i den akademiske organisation”. Pro-
jektet analyserer baggrunden for kønsskævheden i
uddannelse og forskning. Bevillingen er placeret
på Institut for Statskundskab og fra Instituttet del-
tager desuden lektor Hanne Nexø Jensen.

Den betydelige vækst i omfanget af den ekster-
ne forskningsfinansiering har betydet at instituttet
i 1996 har ansat en akademisk forskningsadmini-
strator, som bistår de store eksterne projekter og
desuden forbereder instituttets planlagte 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 har fun-
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geret som studieleder frem til medio november
1997, hvor han afløstes af lektor Uffe Jakobsen. In-
stituttets uddannelser er p.t. under evaluering i
forbindelse med den landsdækkende evaluering
af uddannelserne i statskundskab, forvaltning/ad-
ministration og samfundsfag, der gennemføres af
Evalueringscenteret på opdrag af Samfundsud-
dannelsesrådet. Evalueringen forventes afsluttet i
1998.

Instituttet oprettede i 1993 en ny forskeruddan-
nelse. Der er i 1997 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, ét
for forvaltningsstudier og ét 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 70-80 studerende ud. For
de ca. 50 udenlandske studerende ved instituttet
er der etableret et engelsksproget undervisnings-
program med fra 6-8 engelsksprogede udbud pr.
semester. Endvidere medvirker instituttet i
NORDPLUS- og TEMPUS- programmerne. Insti-
tuttet varetager et særligt introduktionsforløb for
udenlandske studerende. Docent Tom Bryder og
lektor Uffe Jakobsen var i 1997 ansvarlige for de
internationale programmer.

Instituttet deltager endvidere i undervisnings-
samarbejdsprojektet “Baltic University Program-
me”, som lektor Uffe Jakobsen er ansvarlig for.

Informationsvirksomhed:
Instituttets medarbejdere driver det ikke-kommer-
cielle forlag “Politiske Studier”, som primært pub-
licere instituttets forskning. Docent Ib Damgaard
Petersen er ansvarlig for forlaget. Instituttet udgi-
ver desuden det interne informationsorgan
“Forsknings- og Institutnyt”, en årlig “Forsknings-
plan” samt følgende skriftserier: Arbejdspapirserie
(AP, gul serie), Undervisningsserie (US, rosa se-
rie), Licentiatserie (LS, lilla serie) og en Speciale-
serie (SS, lysegrøn serie). Der arbejdes løbende
med udviklingen af disse serier. I 1997 er således
sket en markant forbedring af licentiatserien, såle-
des at ph.d.-afhandlingerne nu fremtræder i bog-
form. Studienævnet udgiver informations- og de-
batbladet “Statskundskab Kontakt”, der udkom-
mer en gang om måneden. Publikationerne kan
fås ved henvendelse i instituttets reception (Kvik-
skranken).

I efteråret 1997 publiceredes instituttets en-
gelsksprogede hjemmeside på Internettet (www.

polsci.ku.dk). Her findes information om institut-
tets forsknings- og uddannelsesaktiviteter og prak-
tiske oplysninger til brug for danske og udenland-
ske forskere og studerende. Hjemmesiden tænkes
i de kommende år udbygget til et centralt redskab
for instituttets interne og eksterne kommunikati-
on. 

Andet:
Instituttet har opnået mulighed for at opslå tre
nye professorater samt en række adjunkt/lektor-
stillinger som led i universitetets plan for forsk-
ningsgenopretning på det samfundsvidenskabeli-
ge område. I denne forbindelse blev i 1997 to nye
professorater i henholdsvis Statskundskab og For-
valtning besat med Ove Kaj Pedersen og Tim
Knudsen. Det tredje professorat (i international
politik) er under besættelse. Også for de øvrige
personalekategorier, herunder for TAP-persona-
let, skete der i 1997 en udvidelse.

Instituttets presserende lokaleproblemer blev i
foråret 1997 løst gennem overtagelse af en byg-
ning i Landemærket 9, hvor der indrettedes sup-
plerende kontor- og undervisningslokaler. Insti-
tuttet har desuden tilkendegivet interesse i en
samlet udflytning i forbindelse med Universitetets
eventuelle overtagelse af Kommunehospitalet, så-
ledes at der på sigt atter kan ske en samling af in-
stituttets aktiviteter på én adresse.

Den 20. december 1997 døde instituttets man-
geårige professor i international politik, dr.phil.
Ole Karup Pedersen. En nekrolog findes andet-
steds i årbogen. 

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).

“Democracy and Professionalism at the Univer-
sities” (Tom Bryder).
”Demokrati fra neden”. Teoretisk og empirisk
forskning til forståelse af relationerne mellem so-
ciale fællesskaber, politiske fællesskaber og politi-
ske institutioner (Bolette Møller Christensen).
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“Demokrati fra neden”. Gennemførelse af kom-
munestudier (Skanderborg og Indre Nørrebro)
og af landsdækkende survey (Jens Hoff).

“Government and Democracy in the Informati-
on Age”, GADIA (Jens Hoff).

Projekt om “Kommunalvalg på Internettet”. Le-
delse af forskningsprojektet “Politisk begrebsfor-
andring og demokratisk udvikling i Danmark”
(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-
kommunistiske lande og debatten i Danmark (Uf-
fe Jakobsen).

Demokratisering og udenrigspolitik (Uffe Ja-
kobsen).

Projekt om topembedsmænds kvalifikationer og
rekrutteringsbaggrund – i samarbejde med Tim
Knudsen (Hanne Nexø Jensen).

Folketinget og dets samspil med centraladmini-
strationen (Henrik Jensen).

Udarbejdelse af ph.d.-afhandling om begrebshi-
storie som teoretisk-metodisk grundlag for en ana-
lyse af politikbegrebets forandring efter 1945 (Ti-
na Lahogue).

Demokrati-projektet “Demokrati og Institutio-
nel udvikling. Delprojekt: Europæisering af den
danske administration” (Ove K. Pedersen). 

1.2 Politisk teori, partier, parlamentarisk politik
og politisk adfærd
Political Parties in Democratic Societies (Lars Bil-
le).

Party Responses to the Erosion of Voter Loyaliti-
es (Lars Bille).

Dansk partipolitik 1988-98 (Lars Bille).
“Recruitment patterns to the European Parlia-

ment” (Tom Bryder).
Folketingets partigrupper (Henrik Jensen).
Udarbejdelse af ph.d.-afhandling om unge og

demokratiet set i et generationsperspektiv (Ulla
Højmark Jensen).

Politisk terrorisme (Willy Johannsen).
Sammenfattende analyse af vælgernes opbak-

ning bag politikerne og partierne (Hans Jørgen
Nielsen).

Deltagelse i Rockwool Fondens projekt om
“Borgerne og Loven”(Hans Jørgen Nielsen).

Fortsat arbejde på ph.d.-afhandling med over-
skriften “En kortlægning af magtstrukturer i det
danske folketing” (Henriette Bjørn Nielsen).

“USA-Scandinavia Institutionalist Conference”
(Ove K. Pedersen).

“Institutionalist Comparative Project: Neo-Libe-

ral Strategies in Europe, USA and Latin America”
(Ove K. Pedersen).

“Udvikling i politisk journalistik i Danmark”
(Ove K. Pedersen i samarbejde med Erik Meier
Carlsen).
Et projekt om “Party Government under Social
Changes” (Gunnar Sjöblom).

“Notes on Concepts of ‘Institution” (Gunnar
Sjöblom).

“Familie, identitet og medborgerskab” (Kirsten
Thomsen).

Politisk massekommunikation (Steen Sauer-
berg).

1.3 Interesseorganisationer og politik
Arbejdsliv og politik i et lønmodtagerperspektiv.
Surveyundersøgelser (Tage Bild).

1.4 Sociale forholds historie, kultur og politik 
“Kulturradikalisme i Tyskland i mellemkrigstiden”
(Tom Bryder). 

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
Analyse af diskursen om og udviklingen af praksis
for forsknings-evaluering i Danmark (Hanne Foss
Hansen i samarbejde med Finn Borum på Han-
delshøjskolen i København).

Analyse af forandring i universitetssektoren i et
historisk institutionelt perspektiv (Hanne Foss
Hansen).

Forberedelse af europæisk komparativt projekt
vedr. relevansprioriteringers institutionalisering
og betydning i forskningspolitikken (Hanne Foss
Hansen i samarbejde med forskere i Holland, UK
og Sverige).

“Informationsteknologi i Grønlandsk forvalt-
ning (Jens Hoff).

Landsdækkende undersøgelse af forholdet mel-
lem politik og forvaltning i den almennyttige bo-
ligsektor i samarbejde med Statens byggeforsk-
ning og Boligministeriet (Lotte Jensen).

Arbejde på ph.d.-afhandling vedr. “Cross-bor-
der Cooperation and the Challenge of Accounta-
bilities” (Birte Holst Jørgensen).

Teoretisk og begrebsmæssigt arbejde vedrøren-
de offentlig organisationsteori, herunder analyser

Statskundskab 127



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).

Undersøgelse af offentlige værdier og offentlig
organisering (Torben Beck Jørgensen).

Leder af delprojekt 4 om forvaltningens institu-
tionelle udvikling under DemokratiProjektet
(Torben Beck Jørgensen).

Projekt om regering og centraladministration
(Tim Knudsen).

Komparativt projekt om “departemental secre-
taries” i 6 lande (Lotte Jensen og Tim Knudsen).

“Organisatoriske forandringer i de centrale for-
valtninger i Sverige, Norge og Danmark 1975-95”.
Projekt under Nordisk Forskningsråd (Ove K. Pe-
dersen).

“Organisatoriske forandringer i de centrale for-
valtninger i Sverige, Norge og Danmark som kon-
sekvens af europæisk integration”. Projekt under
Nordisk Forskningsråd (Ove K. Pedersen).

2.2 Forvaltningshistorie
Organisationstænkning i dansk centraladministra-
tion i historisk belysning (Hanne Foss Hansen).

Den danske centraladministration 1848-1953
(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).

Teoretisk videreudvikling om køns betydning for
forandringer i organisationer i forbindelse med
projektet KARLA, Køn, Arbejde, Ressourcer, Loka-
litet og Arbejdsmarked (Hanne Nexø Jensen).

3. International politik

3.1 Koncentrationsområdet: Internationalise-
ring europæisk integration
Projekt om europæisk statsdannelse og det inter-
nationale system (Birthe Hansen).

Udarbejdelse af ph.d.-afhandling om “Euro-
pean welfare projects in a post-sovereign era. A
constructivist interpretation” (Helle Johansen).

Teorier om Europæisk integration (Morten Kel-
strup).

Demokrati og EU (Morten Kelstrup).
EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (Hen-

rik Larsen).

“Europæisk integration: Miljøregulering” (Ove
K. Pedersen).

“Europæisk integration: Teknisk standardise-
ring” (Ove K. Pedersen).

“Europæisk integration: Sociale Dimension”
(Ove K. Pedersen).

Forskningsprojekt om EU som aktør i det inter-
nationale system (Ib Damgaard Petersen).

Udarbejdelse af ph.d.-afhandling om transfor-
mationen af de europæiske sikkerhedsstrukturer
efter Anden Verdenskrig og den Kolde Krig (Mik-
kel Vedby Rasmussen).

Etniske minoriteter i Skandinavien (Steen Sau-
erberg).

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
Forskning i teori om unipolaritet (Birthe Han-
sen).

Projekt om statsdannelse og det internationale
system (Birthe Hansen).

FN’s rolle i international politik (Peter Viggo Ja-
kobsen). 

Tyskland og EU (Morten Kelstrup).
Teorier vedrørende analyse af udenrigspolitik

(Henrik Larsen).
Teorier vedrørende den internationale politi-

ske økonomi (Ole Karup Pedersen).
Udviklingstendenser i det globale system (Ib

Damgaard Petersen).
Udarbejdelse af ph.d.-afhandling om “The

Change of the Northern Tier: From the military
involvement to the economic cooperation and the
formation of collective hegemonic system within a
complex area” (Ali Rahigh-Aghsan).

3.3 Sikkerhedspolitik og internationale 
konflikter
The changing role of UN security resolutions
1984 – 1997 (Tom Bryder).

Analyse af sikkerhedspolitikken i Mellemøsten.
(Birthe Hansen).

FNs fredsoperationer (Peter Viggo Jakobsen).
The Nordic Approaches to UN Peace Operati-

ons after the Cold War (Peter Viggo Jakobsen).
Western Use of Coercive Diplomacy af the Cold

War (Peter Viggo Jakobsen).
Western Military Intervention after the Cold

War (Peter Viggo Jakobsen).
Use of Force in Peace Operations: A Recipe for

Failure or a Necessary Condition for Success? (Pe-
ter Viggo Jakobsen).
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The development of military doctrine for peace
support operations (Peter Viggo Jakobsen).

Dayton fredsplanens fremtid (Peter Viggo Ja-
kobsen).

Deltagelse i internationalt forsknings- og kilde-
udgivelsesprojekt om “The Socialist International
during the First World War” (Uffe Jakobsen).

Europæisk sikkerhed (Morten Kelstrup).
Det europæiske samarbejdes sikkerhedspoliti-

ske dimension (Henrik Larsen).
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).

Udviklingen i dansk sikkerhedspolitik siden
1989 (Peter Viggo Jakobsen).

Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik (Morten
Kelstrup).

Danmarks Europapolitik efter 1945 (Morten
Kelstrup, Hans Branner).

Dansk og britisk udenrigspolitik (Henrik Lar-
sen).

Den danske udenrigspolitiske debat siden 1970
(Ole Karup Pedersen).

4. Økonomi og økonomisk politik
Komparative studier i de politiske, organisatoriske
og økonomiske betingelser for og effekter af ar-
bejdsmarkedspolitiske reformer (Per Kongshøj
Madsen).

En undersøgelse af dansk udenrigshandelspoli-
tik 1924 – 1950. Hvilken betydning har valutakurs-
politikken haft for dansk konkurrenceevne (Niels-
Henrik Topp).

5. Sociologi og sociale forhold.
Køn og viden. Delprojekt under Det tværdiscipli-
nære forskningsprojekt: Køn i den akademiske or-
ganisation. En undersøgelse af baggrunden for
kønsskævheden i uddannelse og forskning (Lis
Højgaard).

Familien under forandring (Kirsten Thomsen).

6. 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” og “Party
Politics” samt fagkonsulent på Den Store Danske
Encyklopædi, Danmarks Nationalleksikon. Tom
Bryder er medlem af redaktionen for “Politics &
Individual”, reviewer for “Political Psychology”,
“Statsvetenskabelig Tidsskrift” og boganmelder på
“Res Publica”. Hanne Foss Hansen er medlem af
Editorial Board og referee for Science Studies
samt referee for Økonomistyring og Informatik.
Uffe Jakobsen er Corresponding Editor for “Socia-
lism and Democracy” og medlem af redaktionspa-
nelet for “Arbejderhistorie” samt referee for
“Scandinavian Political Studies”. Lotte Jensen er
redaktionsmedlem på “Samfundsøkonomen” og
referee på “Public Administration”. Torben Beck
Jørgensen er referee for “European Journal for
Political Research”, “Public Administration”, “Or-
ganization Studies” og “Scandinavian Political Stu-
dies”. Morten Kelstrup er medlem af redaktions-
komiteen for “Cooperation and Conflict” og re-
daktionspanelet for “Politica”. Tim Knudsen er re-
feree for “Public Administration” og “Politica”, re-
daktør af Dansk Forvaltningshistorie samt med-
lem af komité vedr. udgivelse af et skrift i anled-
ning af Grundlovsjubilæet 1999. Per Kongshøj
Madsen er medlem af redaktionspanelet for “Sam-
fundsøkonomen”. Hans Jørgen Nielsen er med-
lem af redaktionsudvalget for Økonomi og Politik
og referee ved Scandinavian Political Studies. Ib
Damsgaard Petersen er redaktør af “Politiske Stu-
dier”. Steen Sauerberg er referee for Journal of
Communication, Scandinavian Political Studies
og Norsk Medietidsskrift. Gunnar Sjöblom er refe-
rent for “Scandinavian Political Studies”, “Euro-
pean Journal of Political Research” og “Journal of
Theoretical Politics”. 

Længerevarende rejser:
Tom Bryder har arbejdet som faglig konsulent for
EU-kommissionen i Bruxelles. Jens Hoff har været
gæstelektor ved Ilisimatusarfik, Grønlands Univer-
sitet. Birte Holst Jørgensen har været på forsk-
ningsophold på Stanford University, USA. Torben
Beck Jørgensen har indtil 1.6.97 opholdt sig ved
University of Georgia, Athens, USA, som visiting
professor. Hans Jørgen Nielsen har været valgob-
servatør ved valgene i Bosnien-Herzegovina (Re-
publika Srpska). Gunnar Sjöblom har deltaget i
IPSA’s verdenskonference i Seoul.

Gæsteforelæsere udefra:
Instituttet har i 1997 været besøgt af et stort antal
gæsteforelæsere fra ind- og udland. Pladsen tilla-
der ikke en oplistning.

Gæsteforelæsninger:
Tage Bild: Ingeniørforeningen, HK/Danmark,
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Bibliotekarforbundet. Tom Bryder: Institut för
Statsvetenskap, Lunds Universitet. Birthe Hansen:
Forsvarsakademiet, Hærens specialskole. Hanne
Foss Hansen: Socialforskningsinstituttet, Nordisk
samarbejdsnævn for samfundsforskning, Økono-
mistyrelsens nordiske netværk (RAKO), Det hu-
manistiske Fakultets institutlederkreds, Statens
Humanistiske Forskningsråd. Lene Hansen: Uni-
versity of Southern Maine, USA. Jens Hoff: LPF,
Handelshøjskolen i København, Grønlands Uni-
versitet. Lis Højgaard: FIU, LO. Uffe Jakobsen:
Folkeuniversitetet. Peter Viggo Jakobsen: Aarhus
Universitet, IPSA Seoul, University of Leeds. Han-
ne Nexø Jensen: RUC, Gefion, Århus Universitet,
AF’s ligestillingskonsulenter. Birte Holst Jør-
gensen: University of California, USA. Torben
Beck Jørgensen: The University of Georgia, Geor-
gia Institute of Technology, USA. Morten Kel-
strup: RUC, Stockholms Universitet. Tim Knud-
sen: Nuffield-kollegiet, Oxford University, LOS-in-
stituttet i Bergen, Dansk friskoleforening, Uden-
rigsministeriet, Retsvidenskabeligt Institut, Kø-
benhavns Universitet, Nordisk Administrativt For-
bund, MPA-uddanelsen på Handelshøjskolen,
RUC, AUC, Folkeuniversitetet i Malmø, Folkeuni-
versitetet i København. Henrik Larsen: Forsvarsa-
kademiet. Per Kongshøj Madsen: EU’s Employ-
ment Observatory (Stockholm), Rådet för Arbets-
livsforskning (Stockholm), Hans Böckler Founda-
tion (Düsseldorf), Folkeuniversitetet. Hans Jør-
gen Nielsen: Teknologirådet. Ove Kaj Pedersen:
Forsvarsakademiet, LO, Dansk Arbejdsgiverfore-
ning, Århus Universitet, FTF, Miljøministeriet.
Steen Sauerberg: Institut for Fremtidsforskning.

Anden formidlende virksomhed:
Tage Bild har kommenteret fagforeningsforhold i
presse og radio. Lars Bille har ofte holdt foredrag
og kommenteret den politiske udvikling i tv, radio
og presse. Tom Bryder har kommenteret de dan-
ske kommunalvalg i Sveriges TV2. Bolette Møller
Christensen har kommenteret omkring lokalpoli-
tik i radio, tv og pressen. Birthe Hansen har kom-
menteret i radio, tv og pressen. Jens Hoff har kom-
menteret forhold vedr. forvaltning og informati-
onsteknologi i tv, radio og pressen. Han har un-
dervist og vejledt MPA-studerende. Lis Højgaard
har kommenteret lønforskelle mellem kønnene i
radio og presse. Peter Viggo Jakobsen har kom-
menteret i radio og tv. Hanne Nexø Jensen har
kommenteret i pressen, radio og tv om de få kvin-
delige forskere. Lotte Jensen har afholdt foredrag
i en række boligselskaber og byggeforeninger og
kommuner. Torben Beck Jørgensen har kommen-
teret i pressen og i radio og holdt foredrag i
Gladsakse Kommune. Tim Knudsen har løbende
kommenteret i tv, radio og dagblade. Henrik Lar-

sen har kommenteret i pressen. Hans Jørgen Niel-
sen har løbende kommenteret i Berlingske Tiden-
de samt radio og tv. Kate Pepke Pedersen har fore-
læst på Folkeuniversitetet. Ove Kaj Pedersen har
kommenteret i radio og presse. Ib Damgaard Pe-
tersen har kommenteret i tv. Ali Rahigh-Aghsan
har kommenteret i pressen og undervist på
Hærens Specialskole. Steen Sauerberg har holdt
forelæsninger for udenlandske journalister og
kommenteret partier og medier i radio og pres-
sen. Niels-Henrik Topp har forelæst på Folkeuni-
versitetet. Karsten Vrangbæk har kommenteret 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), af repræsentantskabet for
Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) og af For-
svarskommissionen af 1997. Hanne Foss Hansen
er medlem af Statens Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd, styregruppen for evalueringen af
høgskolereformen under Norges Forskningsråd,
medlem af referencegruppen for NIFU’s program
for studier af Norges Forskningsråds virkemidler
samt medlem af evalueringsgruppen vedr. evalue-
ringen af Middelaldercentret ved Oslo Universi-
tet. Jens Hoff er centerleder på Center for Offent-
lig Organisation og Styring (COS) og medlem af
styregruppen for EU’s COST Action 14A “Govern-
ment and Democracy in the Information Age”. Lis
Højgaard sidder i referencegruppen til Nordisk
Ministerråds projekt: “Kjønn og Universitet i Nor-
den”, i rådgivende gruppe for NIKK (Nordisk In-
stitut for Kvinne- og kjønsforskning, Oslo) pro-
jekt: “Likestilling ved universiteter og høgskoler i
Norden” og er eksternt medlem af Skolerådet på
Kunstakademiets Arkiteksskole. Peter Viggo Ja-
kobsen er medlem af DUPIs FN-gruppe, som for-
bereder en udredning om FNs fremtidige rolle.
Uffe Jakobsen er repræsentant for forsknings-
gruppen “Industrial Relations Research Unit” og
medlem af styregruppen for nordisk begrebshisto-
risk netværk. Hanne Nexø Jensen er suppleant i
Ligestillingsrådet for Kvindeforskere i Danmark.
Lotte Jensen har opstartet “Forum for boligdebat”
og har afholdt seminar heri. Torben Beck Jør-
gensen er medlem af hovedbestyrelsen for Nor-
disk Administrativt Forbund, medlem af bestyrel-
sen for forlaget Politiske Studier og af forsknings-
ledelsen for Magtudredningen og af The Interna-
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tional Comittee in American Society of Public Ad-
ministration. Morten Kelstrup er medlem af Sta-
tens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd,
medlem af Dansk Udenrigspolitisk Instituts re-
præsentantskab, medlem af bestyrelsen for Dansk
Selskab for Europaforskning, samt medlem af sty-
ringskomitéen for ECPR’s “Standing Group on In-
ternational Relations”. Per Kongshøj Madsen er
personligt udpeget medlem af Socialforskningsin-
stituttets Forskningsudvalg og af det offentlige
forskningsudvalg om velfærdsforskning, videnska-
belig sekretær for Arbejdsministeriets forsknings-
udvalg og medlem af styringsgruppen for et pro-
jekt om “Rules for the Single Market” under EU’s
COST-Program. Ove Kaj Pedersen er bl.a. medlem
af LOS komitéen under Norges Forskningsråd,
medlem af SCORE, Stockholm Universitet, leder
af forskningsprojekt på Danmarks Journalisthøj-
skole og medlem af styringsgruppen for Demo-
kratiprojektet. Ib Damgaard Petersen er formand
for bestyrelsen for forlaget “Politiske Studier”.
Steen Sauerberg er medlem af Governing Council
for International Society of Political Psychology og
formand for Dansk Selskab for Statskundskab
samt med i styret for Nordisk Selskab for Stats-
kundskab. Gunnar Sjöblom er instituttets “official
representant” i European Consortium of Political
Research (ECPR) og medlem af International Po-
litical Science Association’s Executive Committee
og programkomité. Kirsten Thomsen er medlem
af bestyrelsen for forlaget “Politiske Studier”.
Niels-Henrik Topp er prodekan.

Per Kongshøj Madsen

Stab
VIP: 36 årsværk.
TAP: 13,1 årsværk.

VIP:
Bild, Tage Nørrelund; lektor.
Bille, Lars Christian; lektor.
Branner, Hans; seniorforsker.
Bryder, Tom; lektor.
Bundgaard-Pedersen, Torben; ph.d.- studerende.
Christensen, Bolette Møller; lektor.
Christensen, Jacob; lektorvikar.
Frandsen, Dorte; ph.d.- studerende.
Hansen, Allan Dreyer; forskningsadj.
Hansen, Birthe; lektor.
Hansen, Hanne Foss; lektor.
Hansen, Lene; ph.d.- studerende.
Hoff, Jens Villiam; lektor.
Højgaard, Lis; lektor.
Jakobsen, Peter Viggo; adjunkt.
Jakobsen, Uffe; lektor.
Jensen, Carsten; forskningsass.
Jensen, Hanne Nexø; lektor.

Jensen, Henrik Skildal; lektor.
Jensen, Liselotte Skovgaard; adjunkt.
Jensen, Ulla Højmark; ph.d.- studerende.
Johannsen, Willy; lektor.
Johansen, Helle; kand. stip.
Jørgensen, Birte Holst; kand. stip.
Jørgensen, Torben Beck; professor.
Kelstrup, Morten; lektor.
Knudsen, Tim Frydshou; professor.
Kurrild-Klitgaard, Peter; forskningsadj.
Lahouge, Tina; ph.d.- studerende.
Larsen, Henrik; adjunkt.
Madsen, Morten; kand. stip.
Madsen, Per Henrik Kongshøj; lektor.
Nielsen, Hans Jørgen; lektor.
Nielsen, Henriette Bjørn; ph.d.- studerende.
Pedersen, Anders Ole Karup; professor.
Pedersen, Kate Pepke; kand. stip.
Pedersen, Ove Kaj; professor.
Petersen, Damgaard Ib; lektor.
Poulsen, Jørgen Staun; ph.d.- studerende.
Rasmussen, Mikkel Vedby; ph.d.- studerende.
Sauerberg, Steen; lektor.
Sjøblom, Bengt Gunnar Olof; professor.
Thomsen, Agnes Kirsten; lektor.
Topp, Niels-Henrik; lektor.
Vrangbæk, Karsten; kand. stip.
Williams, Michael Charles; forskningsadj.
Wind, Marlene; forskningsadj.
Wivel, Anders; ph.d.- studerende.

TAP:
Allingham, Kirsten; kontorassistent.
Berg, Thomas; fuldmægtig.
Elleby, Gitte; assistent.
Hansen, Pia Bjørn; bibliotekar.
Hersom, Annette M.; assistent.
Jensen, Jette Inger; bibliotekar.
Johansen, Yvonne Irene; assistent.
Kure, Bente Elisabeth; overassistent.
Larsen, Vivi; overassistent.
Ludvigsen, Jens; bibliotekar.
Madsen, Karin Høg; assistent.
Munzert, Inge Lise; assistent.
Møller, Merete Rishøj; overassistent.
Pernø, Bente; assistent.
Petersen, Annelise; overassistent.
Petersen, Lene Bjørg; overassistent.
Sørensen, Lillian; overassistent.
Sørensen, Susanne Bruun; kontorassistent.
Widell, Pia; edb-medarbejder.

Ph.d.-afhandlinger:
Friis, Lykke: Når Europa forhandler. Fra Europa-

aftaler til Østudvidelse.
Greve, Carsten: Styring og demokratisk kontrol af

statslige aktieselskaber.
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Jensen, Carsten: Politik og stat. Evaluering af den
britiske neogram-scianisme.

Jensen, Liselotte Skovgaard: Demokratiforestillin-
ger i den almennyttige boligsektor.

Kurrild-Klitgaard, Peter: Rational choice, Collecti-
ve Action and the Paradox of Rebellion.

Wæver, Ole: Concepts of Security.

Specialer:
Andersen, Henrik Stenhøj: Sikkerhed i Den fælles

Udenrigs- og Sikkerhedspolitik – en analyse af
FUSP’s sikkerhedsbegreb og dets grad af målop-
fyldelse.

Andersen, Peter: Lange linier i den statslige regu-
lering af kommunerne.

Andersen, Tina Tabitha: Konsolidering af demo-
krati i Latinamerika og Afrika syd for Sahara.

Anthony, Susanne: Statens Uddannelsesstøtte – 
et effektivt uddannelsespolitisk styringsinstru-
ment?

Berneke, Inge Kirstine: Det fransk-tyske sikker-
hedssamarbejde efter ophøret af Den Kolde
Krig.

Bitsch, Helle: Forvaltningskulturen i EU-kommis-
sionen set med danske øjne – et kvalitativt stu-
die af EU-kommissionen.

Bjerborg, Marie Thiellesen: Humanitær interven-
tion – ny norm under dannelse?

Cawthra, Helle Christiansen: Konsolidering af de-
mokrati i Latinamerika og Afrika syd for Sahara.

Christensen, Per: Nyinstitutionalisme og forvalt-
ningspolitik. Konstruktion af et nyinstitutionelt
perspektiv til analyse af gennemførelsen af for-
valtningspolitiske tiltag i den offentlige sektor
efterfulgt af en empirisk analyse af kontraktsty-
ring.

Christoffersen, Claus Jørgen B: Partiernes interna-
tionale forbindelser.

D’Auchamp, Paul Francois Louis: Review and
Analysis of Spanish Foreign Policy after The Se-
cond World War, with Special Focus on the Post-
Franco Democratic Period.

Elbrus, Jan Anphin: Statens Uddannelsesstøtte –
et effektivt uddannelsespolitisk styringsinstru-
ment?

Enemark, Rasmus: Den politiske styring af den
danske telesektor 1854-1996 – en institutionel
rationalistisk analyse.

Er, Ugur: Tyrkiets medlemskab af EU; udfordrin-
ger og perspektiver.

Fridberg, Anders Viggo: FN’s fredsbevarende ope-
rationer – anden generationer?

Frost, Peter Erik Haugaard: Forandring i dansk
udenrigspolitik?

Fugl, Hanne: The Securitization of Migration: A
Case Study of the Swedish Presentation of Mi-
grants 1970-1995.

Gad, Kari Boe: Den universalistiske velfærdsstats be-
gyndelse – alderdomsforsørgelsesloven af 1891.

Gertz, Mia: Sygehuse og service i 1990’erne. En
analyse af forestillinger om lighed, frihed og ef-
fektivitet bag to sygehuspolitiske tiltag.

Green, Marie-Louise Winther: Europæisk integra-
tion og subnational internationalisering – en
analyse af den subnationale internationalise-
ringsproces som følge af den europæiske inte-
gration.

Groth, Teit: Kvalitet og styring af akademiske ud-
dannelser.

Grum-Schwensen, Thomas: Ukraine – etnisk kon-
flikt? En ny statsdannelse i et multi-etnisk sam-
fund.

Hansen, Annmari: EU som sikkerhedspolitisk ak-
tør i Jugoslavien – belyst i et neorealistisk og
neoliberalistisk perspektiv.

Hansen, Eydun Mohr: Kontraktstyring og legitimi-
tet – en sammenlignende analyse af kontraktsty-
ringsforsøget i Nationalmuseet og Patentdi-rek-
toratet i lyset af institutionel organisationsteori.

Henningsen, Klaus: Nyinstitutionalisme og forvalt-
ningspolitik. Konstruktion af et nyinstitutionelt
perspektiv til analyse af gennemførelsen af for-
valtningspolitiske tiltag i den offentlige sektor ef-
terfulgt af en empirisk analyse af kontraktstyring.

Jacoby, Kasper: Iran og det udenrigspolitiske sam-
arbejde i Europa.

Jensen, Anders Panum: Realismens etik. Morgen-
thau, Bull og Waltz om moralens plads i inter-
national politik.

Jensen, Dennis Greger: Russia and NATO. A Rea-
list Analysis of Post-Soviet Security Dilemmas.
With specific emphasis on the thesis that NATO
enlargement will lead to a revitalization of the
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129 s. Publikationsart diverse. 
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Antropologi

Institut for Antropologi

Generelt:
Instituttet beskæftiger sig med 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
ph.d.-projekter, der er knyttet til instituttet. Fra
tidligere at have fokuseret primært på ekstra-euro-
pæiske samfund, er den antropologiske grund-
forskning nu i lige så høj grad baseret på materia-
le fra Danmark og det øvrige Europa.

Forskning:
Instituttets forskere arbejder både med udviklin-
gen af teoretisk antropologi og med etablering af
et udgangspunkt for en anvendt antropologi. I in-
stituttets langtidsplan indgår fire prioritetsområ-
der, som nyder særlig bevågenhed i såvel forsk-
ning som undervisning.

Instituttets forskning bliver præsenteret ved in-
ternationale konferencer og seminarer. Men insti-
tuttet lægger også vægt på, at der skabes et leven-
de forskningsmiljø, hvor den enkelte forskers ar-
bejde bliver fremlagt og diskuteret ved interne se-
minarer. Der blev i januar afholdt en 2-dages kon-
ference for alle lærere og forskere ved instituttet.
Konferencen havde tre hovedemner: “multikultu-
ralisme”, “natur og kultur” og “modellers relevans
for antropologien”. Der blev afholdt 10 forsk-
ningsseminarer hvert semester, hovedsagelig med
oplæg fra lærere og forskere fra instituttet. 

Instituttet var også i 1997 hjemsted for 3 større
forskningsprogrammer: The Tororo Community
Health Project i Uganda, et ENRECA samarbejde
støttet af DANIDA, under ledelse af Susan Rey-
nolds Whyte; “Structuring Diversity – Danish Re-
sponses to Emerging Multiculturalism”, støttet af
Det samfundsvidenskabelige Forskningsråd, un-
der ledelse af Peter Hervik; “Nordiske Komparati-
ve Studier om Midlertidigt Ophold for Bosniske
Flygtninge i et Repatrieringsperspektiv”, støttet af
Indenrigsministeriet, under ledelse af Jonathan
Schwartz.

“Børneantropologisk Netværk” blev etableret
ved instituttet i 1997 og arrangerede med støtte
fra Humanistisk Forskningsråd følgende works-
hops: “Den forskningsmæssige interesse for
børn”; “Sociologisk barndomsforskning og antro-
pologisk børneforskning”; Children’s participati-
on and empowerment in applied research and so-

cial work – cases from Nepal”; Participatory action
research with urban children”; “Learning proces-
ses: Exchanges between anthropology and psycho-
logy” (i samarbejde med Danmarks Pædagogiske
Institut); “Children in situations of instability.
Family, livelihood and mobility in third world
countries” (i samarbejde med Center for Udvik-
lingsforskning).

Personale:
I 1997 blev Vibeke Steffen ansat som lektor med
særligt henblik på medicinsk antropologi; Inger
Sjørslev blev ansat som lektor med særligt henblik
på Latin Amerika; Hanne Veber, Ole Bruun og
Birgitte Refslund Sørensen blev ansat som lektor-
vikarer. Lektor Ida Nicolaisen fratrådte sin stilling.
Docent dr.phil. Niels Fock tog sin afsked på grund
af alder efter 30 års ansættelse på instituttet. Han
holdt den 9. oktober 1997 afskedsforelæsning
over emnet “En antropologs tanker om grænsen
mellem det offentlige og det private”. Asta Olesen
havde fortsat orlov for at varetage en stilling som
Programme Manager på Flygtningehjælpens DA-
CAAR-projekt i Pakistan. Lektor Jonathan
Schwartz modtog Harald Prisen, universitetets
pris for årets bedste underviser.

Andet:
Instituttet var vært for den 4. årlige Summer
School in Social Anthropology (april-juni), med
bidrag fra gæstelærere fra 9 europæiske universie-
ter.

Der blev i årets løb oprettet en hjemmeside på
internettet: http://www.anthro.ku.dk/

Forskning:

Det interkulturelle samfund
Den moderne verden er præget af komplekse kul-
turprocesser, der sker dels i forbindelse med be-
folkningsbevægelser, f.eks. migration eller flugt,
dels i sammenhæng med de mangeartede kultu-
relle påvirkninger, der tilflyder det enkelte men-
neske, f.eks. via medier. Verden består således af
dynamiske sociale felter, hvor forskellige former
for erfaring og begrebsliggørelse stadigt konfron-
teres gennem handlende, interagerende og fortol-
kende sociale aktører. Dette studeres særligt gen-
nem kvalitative undersøgelser af disse sociale ak-
tørers positionering og identitetsdannelse i relati-
on til disse komplekse forhold.

Projekter:
“Statsmagt og geomantik (fengshui) i Kina” (Ole
Bruun).

“Indian Art Worlds in Contention – A Study of
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the Contended Fields of Specific Indian Art
Worlds” (Helle Bundgaard).

“Muslim, Woman and Intellectual. Women’s
Islamic Activism in Fes, Morocco” (Connie Carøe
Christiansen).

“Daglige praksisser i eksil. Om bosniske flygt-
ninges identitetsdannelse i eksil i Danmark under
påvirkning af særlovene” (Gitte Engholm).

“Teoretisk projekt om kaos-teoriens applicering
på sociale forhold” (Niels Fock).

“The Transition from War to Peace in Teso,
Eastern Uganda” (Peter Henriques).

“Structuring Diversity – Danish Responses to
Emerging Multiculturalism” (Peter Hervik).

“A Market out of Place? Remaking Economic,
Social and Symbolic Boundaries in Post-Commu-
nist Lithuania” (Pernille Hohnen).

“Sophiehaveprojektet: Udviklings- og forsk-
ningsprojekt om samspillet mellem beboere i et
socialt boligområde og den kommunale forvalt-
ning (Heidi Jensen).

“Det tilslørede selv: Selvopfattelse og samfunds-
deltagelse blandt islamiske unge kvinder i Tyrkiet
og Danmark” (Lotte Bøggild Mortensen).

“En etnografisk undersøgelse af globale vestin-
diske familienetværker på baggrund af livshistori-
einterviews”, “Kulturelle konstruktioner af histo-
risk bevidsthed og identitet på St. Jan, Vestindien”
(Karen Fog Olwig).

“Viden, magt og integration”, “Videofilm, di-
aspora og kulturel kompleksitet” (Ann-Belinda S.
Preis).

“Civil Wars and Indian Identities in El Salvador”
(Henrik Rønsbo).

“Nordiske komparative studier om midlertidigt
ophold for bosniske flygtninge i et Repatrierings-
perspektiv”, “Ethnic Conflict and Civil Society in
the Republic of Macedonia” (Jonathan Schwartz).

“Talens magt og afmagt. Politisk repræsentation
blandt Guaraní i Brasilien” (Dorthe Nyland Sø-
rensen).

“Chiefly Practices. The Social Organization of
Ashéninka Activism in the Upper Amazon” (Han-
ne Veber).

“Kontinuitet og forandring i den materielle kul-
tur på Nias i Indonesien set i lyset af tværkulturel
kontakt” (Bente Wolff).

Lokal og global udvikling
Den stadigt ulige fordeling af ressourcer mellem
Nord og Syd udgør et af verdens mest presserende
problemer. Inden for antropologien har lokal og
global udvikling i nord-syd-perspektiv længe ud-
gjort et centralt forskningsområde. Der foretages
kritiske studier af de begreber og antagelser, der
ligger i de udviklingsmodeller, der er skabt hoved-
sagelig i Nord, og selve dikotomien Nord-Syd,

også en Nord-konstruktion, problematiseres lige-
ledes. “Syd” udgør et komplekst og differentieret
socialt, økonomisk og politisk felt, der ikke kan
subsummeres under én samlet, udifferentieret ka-
tegori.

Projekter:
“Social Reproduction, Structures and Practices in
an Egyptian Village” (Kirsten Bach).

“Edifying Islamism. The Case of Morocco”
(Connie Carøe Christiansen).

“Coping with Complexity: Aspects of Owambo
Identity in Namibia” (Dorte Ulrik Petersen).

“Tradition and Change: Gender, Land Tenure
and Inheritance Rights among the Baganda”
(Abby Sebina-Zziwa).

“Food Trade in Transition – A Case Study from
Busoga, Uganda” (Pernille Sørensen).

“Ulandsforskningens etiske problemstillinger”
(George Ulrich).

“Uddannelsesforhold blandt urbane squatter-fa-
milier i Kathmandu – en analyse af den kulturelle
og sociale betydning af formel skoling i Nepal”
(Karen Valentin).

“Begravelsesdokumenter som basis for landsby-
styret demografi i Tororo District, Uganda” (med
Jackson Pabire Higenyi, Makerere University),
“Kulturel viden og lokal praksis i traditionel fjer-
kræbrug i Tanzania og Nicaragua” (med Grete
Brorholt og Per Odgaard) (Michael Whyte).

Sundhed og medicinsk praksis
Sundhedsforhold globale såvel som lokale er i dag
mere komplicerede og sammensatte end nogen-
sinde, bl.a. på grund af de massive påvirkninger,
der foregår i den moderne, globaliserede verden.
De vestlige landes famaceutika og biomedicinske
behandlingsformer har således fået voksende be-
tydning i den tredje og fjerde verden. Samtidig er
alternative behandlingsformer, ofte med rod i
ikke-vestlig kultur, blevet mere og mere udbredt i
den vestlige verden. Stærkt inspireret af humani-
stiske tilgange er antropologien i en god position
til at undersøge disse ændringsprocesser som so-
ciale såvel som kulturelle fænomener.

Projekter:
“Surgical Intervention and Reproductive Health
in Brazil” (Anne Line Dalsgaard).

“Youth, Sexuality and Social Change in a Viet-
namese City” (Tine Gammeltoft).

“Den psykologiske, sociale og kulturelle forstå-
else af angst, depression og smerte i befolkning og
sundhedsvæsen”, delprojekt: “Kommunikation og
kultur” (Hanne Jessen Busch).

“Maternal Education and Child Health in Sam-
ia Bugwe” (Anne R. Katahoire).
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“Sundhedskommunikation blandt iteso børn i
Uganda” (Lotte Meinert). 

“Børnesundhed blandt Jop’Adholaerne i det
sydøstlige Uganda. Fortolkning af symptomer og
brug af biomedicin i en lokal kontekst” (Hanne
Overgaard Mogensen).

“Children and Health Communication in a
Community in Western Kenya” (Onyango Ouma).

“Local Discourses on Health and Illness in a De-
velopment Context. A Study of Local Perceptions
of Illness Transmission among Bissa in Burkina
Faso” (Helle Samuelsen).

“Alkoholisme: En sammenligning af behand-
lingsmetoder og afhængighedsbegreber i dansk
misbrugsbehandling”, “Den psykologiske, sociale
og kulturelle forståelse af angst, depression og
smerte i befolkning og sundhedsvæsen” (Vibeke
Steffen).

“Community and Health System in Uganda: A
Longitudinal Study of Interaction and Change”,
“Materia Medica: Cultural Perspectives” (Susan
Whyte).

Social erfaring og kulturel viden
Centralt for dette felt er spørgsmålet om, hvordan
perception er forbundet med handlen: Hvordan
mennesker opfatter verden, handler i den, og
gennem deres handlen medvirker til at ændre
både verden og deres erfaring af den. Dette sats-
ningsområde undersøger således forholdet mel-
lem sprog, bevidsthed og kultur og forholdet mel-
lem implicit viden og ubevidste motiver til hand-
len – herunder den implicitte erkendelse af magt-
forhold. Feltet, som grundlæggende handler om
en teori om viden, rejser fundamentale metodiske
og teoretiske problemstillinger.

Projekter:
“Børn, idræt og identitet på et hjørne af Vester-
bro” (Sally Anderson).

“At blive sig selv. En antropologisk analyse af
adopteredes og barnløse mødres fortællinger om
slægtskab” (Ing-Britt Christiansen).

“Cañar-indianernes omverdensopfattelse: Be-
tydningen af kunstvanding som model for den
fremherskende dualistiske klassifikation” (Niels
Fock).

“Barndom og børnedomme – En antropologisk
analyse af forholdet mellem kulturelle opvækstbe-
tingelser og kognitiv udvikling” (Eva Gulløv).

“Staging the Invisible. The Construction of
Loma Religious Knowledge and Political Culture”
(Christian K. Højbjerg).

“Den religiøse interesse. Et antropologisk forsk-
ningsprojekt om folkereligiøsitet i Danmark” (Ce-
cilie Rubow).

“Grønlandsk identitet og identitetspolitik med

særlig fokus på fænomenet ‘halve grønlændere”;
“Materiel kultur med særlig fokus på de forskelli-
ge kultur- og identitetsopfattelser der udtrykkes i
debatten om den grønlandske nationaldragt”,
“Vold mod kvinder i Grønland med særlig fokus
på lokale forståelser af vold og disses betydning
for den voldelige praksis” (Bo Wagner Sørensen).

“Ashéninkaiite Paayeeni Queshiqui – Ashénin-
ka, Gran Pajonal” (i samarbejde med mag.scient.
Søren Hvalkof) (Hanne Veber).

“Ethnography of Culture and Practice in
Eastern Uganda” (Susan Whyte). 

Miljø og samfund
De globale miljøforholds påtrængende karakter
har medført et ønske om at skabe en større forsk-
ningsindsats inden for dette felt. Gennem regio-
nalt baserede og komparative studier undersøges
samspillet mellem naturopfattelser og de måder,
hvorpå omgivelsernes fysiske ressourcer udnyttes
lokalt, regionalt og endda globalt. Målet er at ska-
be større forståelse for miljøaspekter ikke blot i
forhold til udviklingsproblematikken, men også
som et bærende element i den sociale og politiske
diskurs i den moderne verden.

Projekter:
“Solid Waste as a Contended Political Field in Ur-
ban Madras” (Helle Bundgaard).

“Naturopfattelse og naturbevarelse i tomasam-
fundet: En undersøgelse af miljøbeskyttende po-
tentialer i et vestafrikansk lokalsamfunds klassifi-
kation og udnyttelse af de naturlige ressourcer”
(Christian K. Højbjerg).

Totemistisk praksis på Rossel Island, Papua New
Guinea” (John Liep).

“Natur, kultur og nation. Natursyn og nationa-
lisme i Litauen” (Åke Norborg).

“En komparativ undersøgelse af nationalparker
og familiejord med henblik på at afdække betyd-
ningen af ‘commons’ i moderne samfund” (Karen
Fog Olwig).

“Fødevaresikkerhed i Tororo District, Uganda”
(Michael Whyte).

Andet

Projekter:
“Teatrets Antropologi – et studium af Shakespea-
re’s teater, med særligt henblik på en forståelse af
forholdet mellem sprog, handling og motivation”
(Kirsten Hastrup).

“Realistisk antropologi. En undersøgelse af me-
taforiseringen af naturelementer i det danske ud-
vandrersamfund i Argentina med henblik på at
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sondere ikke-konventionelle, objektive forholds
indvirken på de kulturelle konstruktioner” (Finn
Kjær Jensen).

“Udveksling, social og kulturel reproduktion i
Melanesien – delprojekt vedrørende Bird’s Head
og Sepikregionerne” (John Liep).

“Slægtskab og forplantningsteknologi i Dan-
mark. En antropologisk undersøgelse af de indivi-
duelle, sociale og kulturelle implikationer af den
ny forplantningsteknologi” (Tine Tjørnhøj-Thom-
sen).

Kongresser:
Hanne Jessen Busch: “Smerte: Erfaring og kom-
munikation”, Natur og kultur (København); “Me-
taphor as a Tool in Doctor-Patient Dialogues on
Diagnosis and Disease” (Göteborg).

Connie Carøe Christiansen: “Worlds and Visi-
ons. Perspectives on the Middle East Today”, The
Network of Middle Eastern Research in Denmark,
(Aarhus Universitet); “Applying Islam Objectifica-
tion and Self in Women’s Islamic Activism,” Edu-
cating the Muslim Woman (Århus).

Ing-Britt Christiansen: “I Wish I Look Like
Mum”, Den 3. Nordiska forskarkonferensen om
adoption, (Åbo); “Metaphors in Adoptive Kin-
ship. How Physical or Mental Resemblances Con-
struct Notions of Adoptive Kinship,” Family
Workshop (Institut for Antropologi, København).

Anne Line Dalsgaard: “O Modelo Europeu e a
Fala das Mulheres”; “Parto Humanizado” 1. Semi-
nário Estadual (Recife, Pernambuco).

Niels Fock: “Landscape and Mindscape Borders
of Ecuadorian Canaris”; Den 49. Internationale
Amerikanistkongres (Quito).

Tine Gammeltoft: “Faithful, Heroic, Resource-
ful. Changing Images of Women in Vietnam”; The
3rd Euroviet Conference: Vietnamese Society in
Transition: Continuity or Change? (University of
Amsterdam); “Human Rights in Vietnam: Explo-
ring Tensions and Ambiguities” med Rolf Hernø;
Workshop on Human Rights and Asian Values
(Det Danske Center for Menneskerettigheder);
“Grænser for etik i praksis. Om politik, etik og epi-
stemologi i studier af befolkningskontrol i Viet-
nam”, Dansk Etnografisk Forenings Årsmøde. Na-
tionalmuseet (København).

Cathrine Hasse: “The Tacit Curriculum –
Learning to be a Natural Scientist through Self-Si-
milarity in Local Spaces of Knowledge”; Meeting
of the Society of Social Studies of Science (4S)
(Tucson, Arizona); “Learning to Pattern Scientific
Ideals: Male and Female Dissimilarities”; Justifica-
tion and Enrolment Problems in Education Invol-
ving Mathematics og Physics (IMFUFA, RUC);
“Kampen om computeren. Idealer, køn og krop-
serfaring i et praksisfællesskab”, Et nordisk per-

spektiv på køn og akademi (København), “An-
thropology and Learning Processes: Past Experi-
ence, Present Learning”, Learning Processes: Ex-
change in the Meeting between Anthropology
and Psychology (DPI København).

Kirsten Hastrup: “All the World’s a Stage’. An-
thropology and Theatres of Action”, Performing
Spaces (Sussex, England); “Multiple Agency. The
Emplotment of Life Histories”, Structuring Diver-
sity. European Responses to Emerging Multicultu-
ralism (København).

Peter Hervik: “Narrations of Shifting Maya
Identities” og “Dilemmas in Reasoning about
Multicultural Diversity in Danish Schools” (paper
med Louise V. Johansen), American Anthropolo-
gical Association, 96th Annual Meeting (Was-
hington); On the Limits of Tolerance of Danish
News Paper, Structuring Diversity (København);
Closing Conference of the Year Against Racism
(Luxembourg).

Pernille Hohnen: “Why is Market Trading
Shameful? A Discussion of Changing Economic
and Social Boundaries in Post-Communist Lithua-
nia”, The Second Nordic Conference on the An-
thropology of Post Communism (Bergen).

Christian Kordt Højbjerg: “Religion and Deve-
lopment”, Center for Development Research (Kø-
benhavn); “Old Wine on New Bottles? The Resur-
genence, Revitalization, and Recrudescence of
Religion”; “Religion and Politics in Africa and the
Islamic World”; “Loma Political Culture: The Co-
Presence of Centrifugal and Centripetal Forces”
(Tune Landboskole).

Heidi Jensen: “Delivering Empowerment? Para-
doxes and Possibilities of Development Research
in a Danish Context”, Anvendt antropologi (Kø-
benhavn).

Anne R. Katahoire: “Communication in Prima-
ry Clinical Care: Problems and Prospects in
Eastern Uganda”, Meeting of Social Science and
Medicine (Zimbabwe, Afrika).

John Liep: “Connubia in the Making: A Compa-
rative View on the Kain Timur Complex”, Perspec-
tives on the Bird’s Head of Irian Jaya, (Leiden, the
Neatherlands).

Hanne Overgaard Mogensen: “False Teeth and
Real Suffering: Child Care and Child Survival in
Eastern Uganda”, Nordic Network in Health An-
thropology.

Karen Fog Olwig: “The Social Construction of
Childhood and Family: West Indian Perspectives”,
Advanced Seminars on Childhood and Social
Theory (Keele University, England); “Narratives
of Belonging: Life Stories in Caribbean Family
Networks”, International Workshop on Narrating
Mobility, Boundaries and Citizenship (Magleås,
Danmark); “Nation, Color and Community in
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Family Networks of West Indian Background”, In-
ternational Seminar on Personal Identity and Na-
tional Identity: Time and Space (Oslo).

Onyango Ouma: “Health Workers for Change:
The Kenyan Country Study”, World Health Orga-
nization Meeting on Health Workers for Change
(Johannesburg, South Africa).

Cecilie Rubow: “Den religiøse interesse”, Mo-
dern Times. Modern Rituals? (Aarhus); “Ways of
Believing”, IAHR Regional Symposium. Methodo-
logy of the Study of Religion (Turku, Finland).

Henrik Rønsbo: “What Movement – What Be-
ing? An Analysis of a Narrative from the Salvador-
ean Civil War”, International Workshop on Nar-
rating Mobility, Boundary and Citizenship – New
Conceptual and Methodological Approaches
(Magleås, Danmark).

Jonathan Schwartz: “Ethnic Conflict and Civil
Society in the Republic of Macedonia”, The An-
thropology of East Europe: Post – Communist So-
cieties (Bergen); “Temporary Protection of Refu-
gees” (Sussex); “Det Bosniske Projekt” (Køben-
havn); “Det Bosniske Projekt. On the Project’s
Conclusions” (Stockholm).

Abby Sebina-Zziwa: “The Implications of Fune-
ral Rites for Women’s Rights to Land in Central
Uganda”, African Studies Association Annual
Meeting (Columbus, Ohio).

Vibeke Steffen: “Life Stories and Shared Experi-
ence”, Nordisk Workshop i Hälsoantropologi
(Göteborg).

Bo Wagner Sørensen: “Between Two Cultures?
Notes on ‘Halfies’, Culture and Identity”, Con-
structing Identities: Socio-Cultural Dynamics in
Circumpolar Cultures (Leiden, The Nether-
lands); “Explanations and Interventions: The Poli-
tics of Confronting Male Violence”, Analysing
Gender Culture and Gender Division of Power in
European Regions (Dublin, Ireland); “Violence
and Gender Identity: Anthropological Perspecti-
ves”, Second Inderdisciplinary Meeting of the
European Network on Family Conflict and Dom-
estic Violence (Loccum, Germany).

Birgitte Refslund Sørensen: “Internally Displa-
ced Persons”, Self Help Groups among Internally
Displaced Persons (Oslo); “Peace Security and
Health”, Responding to Women’s and Children’s
Health in Conflict and Post-Conflict Situations
(Göteborg).

Tine Tjørnhøj-Thomsen: “Slægtskab og for-
plantningsteknologi i Danmark”, Etnografisk For-
enings Årsmøde, Grænser for Etik (København);
“Is the Donor a Person? Ambivalences in Thin-
king about Kinship”, Family Workshop (Institut
for Antropologi, København); Beyond Boundari-
es. Sexuality Across Culture (Amsterdam).

George Ulrich: “Research Ethics in the Context

of Developing Countries”, Faculty Conference,
Makerere University (Kampala, Uganda).

Hanne Veber: “Perceptions of Contemporary
Amazonian Leadership: Will the ‘Real’ Indian
Please stand Up!”, The 96th AAA Annual Meeting
(Washington).

Michael Whyte: “Writing Mourners”, African
Studies Association Annual Meeting (Columbus,
Ohio).

Susan Whyte: “Going Home? Belonging and
Burial in the Era of AIDS”, African Studies Associ-
ation Annual Meeting (Columbus, Ohio); “The
Business of Medicines and the Politics of Know-
ledge”, American Anthropological Association
Annual Meeting (Washington); “The Social Life
of Pharmaceuticals in Uganda”, Workshop i Häls-
oantropologi (Göteborg).

Ansattes gæsteforelæsninger uden for IA:
Sally Anderson, Ålborg Universitet.

Connie Carøe Christiansen, The Nordic Society
for Middle Eastern Studies (Lund).

Anne Line Dalsgaard, Universidade Federal de
Pernambuco.

Tine Gammeltoft, Institut for Folkesundhedsvi-
denskab, KU; Amsterdam; Læreranstalternes Fæl-
les Ulandskursus, KU.

Cathrine Hasse, Niels Bohr Institutet, KU; Sand-
bjerg; Moesgaard, Aarhus Universitet.

Kirsten Hastrup, University of Sussex.
Peter Hervik, University of North Carolina.
Pernille Hohnen, Københavns Pædagogiske Se-

minarium.
Anne R. Katahoire, Aarhus Universitet.
Åke Norborg, Vilnius, Litauen.
Karen Fog Olwig, Stockholm Universitet.
Henrik Rønsbo, Forsvarets Center For Leder-

skab, Afdelingen for Statskundskab, Svanemøllens
Kaserne.

Jonathan Schwartz, Umeå; Moesgård, Aarhus
Universitet.

Pernille Sørensen, Handelshøjskolen.
Tine Tjørnhøj-Thomsen, Sociologisk Institut,

Københavns Universitet; Musikvidenskabeligt In-
stitut.

George Ulrich, Rhode Island College; Makerere
University; RUC.

Susan Whyte, Anthropological/Sociological
Centre, University of Amsterdam.

Bente Wolff, University of North Sumatra (Me-
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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: 2 årsværk.
TAP: 5,1 årsværk.

VIP:
Trabjerg, Jeppe; lektor.
Warnich-Hansen, Torben; lektor.

TAP:
Andersen, Åge; systemprogrammør.
Danscher, Morten; systemprogrammør.
Facius, Arne; systemprogrammør.
Jensen, Poul H.; systemprogrammør.
Krogh, Peter; systemprogrammør.
Lauritsen, Jesper Linnemann; systemprogram-

mør.
Lind-Madsen, Hans Erik; edb-medarbejder.
Wismann, Erik; systemkonsulent.
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Dekanens årsberetning

En af de største udfordringer i de kommende årti-
er bliver at sikre et fornuftigt generationsskift
blandt fakultetets forskere/lærere. Det øgede an-
tal studenter i de sidste år har givet – og giver sta-
dig – den økonomiske tilvækst som muliggør en
kombination af udvikling af nye områder og en
begyndende rekruttering af “næste generation”.
Generationsskiftet og nyrekruttering af yngre for-
skere har også haft så høj prioritet, at besparelser
og standardforringelser er set andre steder på fa-
kultetet. Udviklingen på længere sigt er mere usik-
ker, eftersom finansieringen af fællesområdet og
bygningsdriften fremover stadig er uklare, sam-
menlagt med at en ny studieplan for lægestudiet
godt kan blive ressourcekrævende.

Forskning og satsningsområderne:
Universitetets tre satsningsområder – Bioteknolo-
gi, Miljø og Nord/Syd – kan genkendes også i fa-
kultetets prioriteringer. Her besattes i løbet af året
et professorat og et lektorat i molekylær farmako-
logi samt et professorat i cellulær fysiologi. Et pro-
fessorat i molekylær genkendelse er opslået i slut-
ningen af året, og et professorat i molekylær pato-
logi planlægges at blive opslået i begyndelsen af
1998. Endvidere er professorater i miljømedicin
og international sundhed under besættelse. Gen-
nem den uddannelses- og forskningsmæssige ud-
bygning og styrkelsen af samfundsmedicinen blev
det tidligere Institut for Almen Medicin, Biostati-
stik, Medicinsk Videnskabsteori og Social Medicin
omorganiseret, og fra 1. januar 1997 oprettet som
Institut for Folkesundhedsvidenskab. Professora-
terne i miljømedicin og international sundhed
bliver knyttet til dette institut. Herudover er ved
dette institut besat et professorat i sundhedskom-
munikation og forebyggelse og professorater i epi-
demiologi og biostatistik og miljømedicin er un-
der besættelse.

Den kliniske sektor:
Fakultetet, Hovedstadens Sygehusfællesskab
(H:S) og Københavns Amts Sygehusvæsen (KAS)
samarbejder i et Samordningsudvalg, der danner
rammen omkring et konstruktivt arbejde for at
løse fælles problemer såvel på uddannelses- som
på forskningsområdet. I løbet af året er 3 kliniske
professorater besat, hvoraf 2 er eksternt finansie-
rede. Herudover er 17 kliniske professorater nu
under besættelse, hvoraf 9 er eksternt finansiere-
de. Det er glædeligt, at fakultetet kan tiltrække
ekstern finansiering på dette niveau.

Men et dominerende tema for den kliniske sek-
tor er manglen på substantielle øremærkede stats-
lige bidrag til universitetshospitalerne i Danmark.

Den kliniske forskning og den “akademiske medi-
cin” er blevet hårdt ramt af besparelser og struktu-
rændringer. Dette gælder nationalt, selvom de ak-
tuelle økonomiske problemer på Rigshospitalet,
bidrager til at sætte fokus netop på det problem i
dag. I den sammenhæng skal der henvises til en
særdeles grundig gennemgang af forskningen i
verdens ledende lande i en artikel i Science fra fe-
bruar 1997. Den viser, at Danmark stadig står
stærkt inden for rigtig mange biomedicinske om-
råder. Kvaliteten af publicerede artikler og kvanti-
teten i relation til befolkningstal og bevillingsram-
mer står højt i Danmark. Men desværre fremstår
Danmark næsten også som det eneste land, der er
sakket bagud i den seneste 10-års periode! Resul-
taterne viser sig først mange år efter selve gen-
nemførslen af forskningsprojekterne, så det er
muligt at tilbagegangen er langt mere fremskre-
den i dag. Her kræves en analyse og indsats!

På denne baggrund er det naturligt, at arbejdet
med en generel stillingsbeskrivelse for kliniske
professorer blev hedt debatteret i efteråret. En af
de vigtigste opgaver nu er at få beskrevet konkrete
individuelle stillingsbeskrivelser for alle kliniske
professorer. Det er dekanatets forhåbning, at et
konstruktivt samarbejde mellem fakultet og hospi-
talsadministrationerne kan danne basis for en
bedre fremtid.

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 Pub-
lich Health-uddannelse, der påbegyndtes i 1996,
samt en række planlagte uddannelser såsom en
bachelor-/kandidatuddannelse inden for Folke-
sundhedsvidenskab, der vil blive påbegyndt i 1998
i samarbejde mellem flere fakulteter ved Køben-
havns Universitet, en tværfaglig kandidatuddan-
nelse i sundheds-/helsefag for sygeplejersker, er-
goterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre,
samt en etårig masteruddannelse i international
sundhed. En gennemgang af fakultetets fysiske
rammer viser klart, at gennemførelsen af “folke-
sundhedsinitiativet”, med etablering af nye ud-
dannelser og en tilsvarende forskningsdækning,
kræver betydeligt flere lokaler end dem, der er til
rådighed på Panum Instituttet, og dette er nu
fuldt ud anerkendt af Undervisningsministeriets
Byggedirektorat.

Det er fakultetets forhåbning, at arealbehovet
delvis skal dækkes ved at Københavns Universitet
overtager Kommunehospitalets bygninger, når
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Hovedstadens Sygehusfællesskab forlader disse –
men udsigterne for dette er usikkert efter kom-
munevalget i efteråret 1997! Andre muligheder,
der tales om, er overdragelse af arealer i Sygeple-
jehøjskolen ved Nørre Alle og en “færdiggørelse”
af de oprindelige planer for Panum Instituttet.

Arbejdet med den reviderede studieplan for det
lægevidenskabelige studium er blevet videreført i
løbet af året – men ikke uden svære problemer.
Evalueringen af lægestudiet blev offentliggjort i ja-
nuar 1997. Kritikken og anbefalingerne svarede i
høj grad til konklusionerne fra fakultetets “selv-
evalueringsrapport” og retningslinierne i vores
eget arbejde med en revideret studieplan. Selvom
der kunne anføres betydeligt metodologisk kritik
af dele af undersøgelsen, kunne fakultetets ledelse
således bakke op bag evalueringsanbefalingerne.

Da Sundhedsuddannelsesrådet og Undervis-
ningsministeriet herefter fulgte op på sagen, i
løbet af sommeren og efteråret, kunne vi med for-
bavselse konstatere, at man udover rapportens
indhold tager fat på to nye temaer: En ny bache-
lor-kandidatsturktur og en studietidsforkortelse
fra de nuværende 61/2 år til 6 år. Dette på trods af
rekommandationen om indførelse af et nyt specia-
lelignende undervisningsmoment. Det har med-
ført en skarp reaktion fra de tre sundhedsviden-
skabelige fakulteter såvel skriftligt som mundtligt
ved et møde i Undervisningsministeriet. De ind-
holdsmæssige rekommandationer som evalue-
ringsrapporten lægger op til (f.eks. den longitudi-
elle integration af teori og klinik gennem studiet)
er uforenelige med de strukturelle ændringer, en
bachelor-kandidatordning vil medføre.

Situationen var ved årsskiftet stadig uafklaret,
men signalforvirringen for ministeriets side har
været ødelæggende for en god afslutning af fakul-
tetets arbejde med en nye studieplan.

I 1997 optoges 475 studenter til medicinstudiet,
92 til tandlægestudiet, 26 til Humanbiologistudiet
og 24 til den nye Master of Public Health uddan-
nelse. Fakultetet har i det forløbne år færdigud-
dannet 177 medicinske kandidater, 41 odontologi-
ske kandidater og 16 humanbiologiske kandida-
ter.

Ph.d.-grader og doktorgrader:
Ph.d.-uddannelsen har kvalitativt været en succes

med ca. 476 ph.d.-studerende i slutningen af
1997. Omregnet til aktive heltidsstudenter udgør
antallet ca. 382 årsværk.

Men den offentlige omtale af ph.d.-uddannel-
sen har været gennemgående kritisk. Kritikken
fremføres oftest på et meget spinkelt eller direkte
forkert grundlag. Ikke desto mindre må vi tage af-
fære, hvor der er problemer. I løbet af året gen-
nemførtes, på Undervisningsministeriets foran-
ledning, en gennemgang af hele ordningen i For-
skerakademiets regi sammen med landets tre
sundhedsvidenskabelige fakulteter. Rapporten vil
foreligge i begyndelsen af 1998 og vil danne basis
for en saglig drøftelse. Internt ved fakultetet hav-
de ph.d.-studienævnet arrangeret et heldagssemi-
nar i marts for at afdække problemer og lægge en
strategi for fremtiden.

I løbet af året er der blevet enighed om et sam-
arbejde om bioteknologisk forskeruddannelse i
Hovedstadsområdet, og der er opnået støtte fra
Forskerakademiet til en ph.d.-forskerskole inden
for international sundhed. Der er i det forløbne år
ved fakultetet tildelt 125 ph.d.-grader samt 38 dok-
torgrader.

Fællesområdets decentralisering:
1. april 1997 bød vi ca. 100 medarbejdere fra tek-
nisk service, intern service og rengøring velkom-
men under fakultetets paraply. Her trådte nemlig
decentraliseringen af Fællesområde 3 i kraft.
Nærhedsprincippet vil forhåbentlig medføre bed-
re og mere effektivt arbejde. Men vi skal ikke
glemme, at decentraliseringsinitiativet delvis er
udsprunget af et kraftigt besparelseskrav på det
centrale fællesområde. Dette krav vil nu belaste fa-
kultetets budget, for at opretholde det samme ser-
viceniveau som tidligere. Det var økonomiske res-
sourcer, der var tænkt som en langt kraftigere gen-
oprettelse, end hvad der nu bliver muligt, af VIP-
og TAP-siden i takt med det øgede studenterop-
tag.

Hans Hultborn, Dekan

Besvarelse af universitetets prisspørgsmål i
sundhedsvidenskab for 1996
Sølvmedalje: Helge-Lockert Hansen, “Forholdet
mellem hjerne og bevidsthed”.
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Anatomi

Medicinsk-Anatomisk Institut

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.

Undervisningsafdelingen:
Undervisningsafdelingen ledes af institutleder,
professor, dr.med. Jørgen Rostgaard, kontorfuld-
mægtig Vibeke Lund, overassistent Lillian Legind
og laboratoriebetjentformand 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 1997 er
udvalget således sammensat: Institutleder, profes-
sor, dr.med. J. Rostgaard, lektor, dr.med. Ole Wil-
liam Petersen (formand), lektor, cand.odont. Har-
ry Jessen, docent, dr.med. Svend Kirkeby (repr.
for Tandlægeskolen), lektor, dr.med. Carsten
Röpke, adjunkt, dr.med. Cathrine Ørskov og Vibe-
ke Lund.

MEDICINSK-ANATOMISK INSTITUT – 
SEKTION A

Forskningsvirksomhed:

1. Cellulær Immunologi

1.1. Signaltransduktion i T og B lymfocytter
Lymfocytter kan aktiveres til celledeling, cytokin-

produktion samt til at undergå såkaldt aktiverings-
induceret celledød. Aktiveringen foregår udover
via T og B celle receptoren for antigen (TCR og
BCR) også gennem såkaldte costimulerende over-
flademolekyler. Et af disse er vævstype klasse I mo-
lekylet (MHC-I), hvis signaltransducerende egen-
skaber vores gruppe i disse år karakteriserer på
funktionelt, biokemisk og molekylært niveau
(M.H. Claesson, S. Skov, S. Bregenholt, T.R. Peter-
sen, A.E. Pedersen).

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 Kræftens Bekæmpelse (M.H.
Claesson, T.R. Petersen, B. Johansen, S. Bregen-
holt).

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 laboratorier
i Tyskland, England, Sverige og Norge (M.H.
Claesson, S. Bregenholt, J. Brimnes).

1.4. Immunologiske undersøgelser af 
brystkræftpatienter
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, 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). Arbejdet er fort-
sat med undersøgelser af molekyler på epithelcel-
ler og T-celle forstadier af betydning for program-
meret celledød (apoptose) i T-celle forstadier (C.
Röpke, M.H. Nissen, A. Jørgensen og C. Eksten, i
samarbejde med N. Ødum, IMMI, Panum Institut-
tet).
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1.6. Virkningsmekanismer i thymus af 
interleukin(IL)-15
Vi har i det forløbne år undersøgt effekter af dette
cytokin, som delvist benytter samme receptor som
IL-2. Det har vist sig at IL-15 er en effektiv vækst-
faktor for thymocytter med selektiv effekt på be-
stemte subpopulationer af thymocytter (C. Röpke,
M.H. Nissen og S. Thulesen, i samarbejde med N.
Ødum, IMMI, Panum Instituttet).

1.7. 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, C.
Eksten, Y. Liang, A. Wiencke, N. Ødum, J.U. Prau-
se, E. Scherfig, M. la Cour).

1.8. Den patogenetiske proces ved 
autoimmun uveitis 
Uveitis udgør en væsentligt årsag til blindhed.
Uveitis er i en række tilfælde betinget af immunsy-
stemets autoreaktion på øjets egne antigener. Vi
ønsker derfor i et eksperimentelt murint system at
karakterisere nogle af de faktorer der er af betyd-
ning for udviklingen af autoimmun uveitis induce-
ret ved interfotoreceptorretinolbindende protein
(IRBP) såsom cytokinprofil, selektiner og integri-
ner. Arbejdet er et fællesprojekt mellem Øjenafde-
ling E, Rigshospitalet, Øjenpatologisk Institut, og
Medicinsk-Anatomisk Institut, Københavns Uni-
versitet (M.H. Nissen, C. Röpke, J.U. Prause).

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
(Bo van Deurs, F. von Bülow, M. Stahlhut og P. Ni-
coziani, i samarbejde med Kirsten Sandvig, Inst. f.
Kræftforskning, Radiumhospitalet, Oslo).

2.2. Molekylærbiologiske undersøgelser af 
caveolae og clathrin-uafhængig endocytose
For at belyse om caveolae er basolaterale og/eller
apikale strukturer i polariserede epitheler, og om
caveolae er involverede i clathrin-uafhængig en-
docytose, har vi transfekteret Caco-2 celler med
caveolin. Disse cellekloner undersøges nu ved
hjælp af biokemiske og morfologiske metoder for
at detektere caveolin og caveolae. Endvidere har
vi indkørt biokemiske assays med henblik på må-
ling af forskellige former for endocytoseaktivitet i
disse celler (Ulla Vogel, M. Stahlhut, Bo van Deurs
og Kirsten Sandvig).

2.3. Endocytose af urokinase receptoren (uPAR) 
uPAR er et GPI-forankret membranprotein, der
efter binding af ligand (uPA) og inhibitor (PAI)
internaliseres vha. low density lipoprotein-related
protein (LRP). LRP har i sin cytoplasmatiske hale
et typisk internaliseringssignal og endocyteres ved
en clathrin-afhængig mekanisme. Endvidere 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 mærkning på ul-
tracryosnit og biokemiske metoder ønsker vi at
følge optagelsen af uPAR i detaljer samt at afgøre,
i hvilket omfang internaliseret uPAR recykleres el-
ler nedbrydes i lysosomer (ph.d.-stud. Fr. Vilhardt
og Bo van Deurs, i samarbejde med Kirsten Sand-
vig).

2.4. Endocytose af vævsfaktor 
Vævsfaktor eksponeret på celleoverflader er recep-
tor for koaguleringsfaktor VII og centralt placeret i
koagulationskaskaden. Endvidere udtrykkes vævs-
faktor i forbindelse med neovaskularisering af tu-
morer. Der er holdepunkter for, at vævsfaktor kan
nedreguleres/internaliseres, men processen er
ikke analyseret. Det er muligt, at caveolae er involve-
ret. Alternativt kunne LRP være af betydning. Vævs-
faktor er et integralt membranprotein med en me-
get lille cytoplasmatisk hale uden noget kendt inter-
naliseringssignal, hvilket kunne tyde på clathrin-
uafhængig endocytose eller ligand-induceret inter-
aktion med et integralt protein med et sådant inter-
naliseringssignal. Disse aspekter studeres ved hjælp
af forskellige biokemiske og immuncytokemiske
metoder (ph.d.- stud. Carsten Borgund Hansen og
Bo van Deurs, i samarbejde med Novo Nordisk). 
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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
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 fluorescence ratio må-
ling (ph.d.-stud. Peter Thomsen og Bo van Deurs,
i samarbejde med Lars Kayser og Bodil Norrild).

2.6. Differentiering i den humane mammakirtel
og i mammacancer
Der arbejdes fortsat med udvikling af avancerede
dyrkningsmodelsystemer, som tillader studie af
såvel normal mammakirtel som neoplastiske for-
andringer (flerårigt projekt, Ole William Peter-
sen).

Desuden arbejdes der med karakterisering og
isolering af differential udtrykte gener i aktivere-
de – versus ikke-aktiverede fibroblaster (flerårigt
projekt, Lone Rønnov-Jessen, August Krogh Insti-
tutet, og Ole William Petersen).

Et nyt projekt sigter mod at forstå betydningen
af myoepitel celler som potentielle tumor-suppres-
sorceller og for opretholdelse af normal differen-
tiering (Thorarinn Gudjonsson og Ole William
Petersen).

Endelig undersøges sammenhængen mellem
integrinekspression og morfogenese af normalt
og malignt mammaepitel (Ole William Petersen).

3. Histokemisk arbejdsgruppe

3.1. YKL-40 i human brusk
Proteinet YKL-40 er ved at blive lokaliseret i brusk
og synovialis membran. 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. Arteritis temporalis
Immunocytokemiske undersøgelser over kar fra
patienter med arteritis temporalis fortsættes (C.
Garbarsch, I. Lorenzen, M. Stoltenberg, M. Han-
sen, J.S. Johansen).

3.3. Tandudvikling
Immuncytokemiske studier på humane tænder
fortsættes (M.E. Matthiessen, C. Garbarsch, S.
Hellstrøm, A. Engstrøm-Laurent). 

3.4. Collagen
Der udføres biokemiske og histokemiske studier
over collagen, bl.a. undersøges farvemekanismen
med visse farvestoffer og collagen glykosylering
(L. Feldskov, C. Garbarsch, D. Moe, S. Kirkeby). 

3.5. 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 (Sv. Kirkeby og C. Gar-
barsch).

3.6. Indvirkning af vækstfaktorer, cytokiner og
farmaka på dyrkede humane thyreocytter 
På baggrund af vores karakterisering af pH regu-
lerende mekanismer i epithelceller fra den huma-
ne skjoldbruskkirtel fortsættes studierne med un-
dersøgelse af cellernes pH, calciumkoncentration
og lysosomale enzymers aktiviteter efter påvirk-
ning med vækstfaktorer, cytokiner og farmaka (L.
Kayser, P.E. Høyer, H. Perrild, J. Thomsen, V. Bal-
le, K. Bendtzen).

3.7. Regulation af vækst og differentiering 
under organogenesen
Aldersbetingede forandringer i glykosyleringen i
skeletmuskulatur undersøges ved hjælp af kvanti-
tativ lektinhistokemi (S. Kirkeby, P.E. Høyer). 

3.8. 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
meiosen, c) at lokalisere MAS producerende cel-
ler i gonaderne, d) at undersøge den endokrine
og parakrine regulation af meiose og MAS og e) at
studere effekten af MAS på in vitro modning og
befrugtning af oocyter (A.G. Byskov, M. Baltsen,
M. Strömstedt, P.E. Høyer og N. Tommerup).

3.9. Interaktion mellem kimceller og 
somatiske celler
Immuncytokemiske og elektronmikroskopiske un-
dersøgelser af kimcellernes interaktion med de so-
matiske celler i kønskirtler under fosterudvikling
(Y. Balslev, A.G. Byskov og P.E. Høyer).

4. Medicinsk Embryologi og Neuroanatomi

4.1. 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
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blodbanen. Ved jernmangel ændres ekspressio-
nen af en række jern-regulatoriske proteiner.
Samspillet mellem jern og jern-regulatoriske pro-
teiner ved jernmangel er kun sparsomt undersøgt
i hjernen. På forsøgsdyrhjernens ekspression af
jern-regulatoriske proteiner ved jernmangel. 

Endvidere undersøges hjernens udvikling ved
jernmangel med særlig vægt på påvisning af per-
manente cellulære udviklingsdefekter.

Forskellige dyreeksperimentelle opstillinger an-
vendes til at vurdere ekspressionen af jernregula-
toriske proteiner i hjernen ved jern-intoksikation;
der fokuseres især på påvisning af neuroner i sub-
stantia nigra (T. Moos, T.M. Hansen, i samarbejde
med Professor E.H. Morgan, Department of Physi-
ology, University of Western Australia, Australia,
og afdelingsleder, cand.scient. N. Bernth, Dansk
Teknologisk Institut, Taastrup).

4.2. Zink-bindende proteiner i CNS
Kainat virker i centralnervesystemet på samme
måde som den eksitatoriske aminosyre, glutamat. 

Injektion med kainat simulerer epileptiske an-
fald ved en kraftig aktivering af post-synaptiske
neuroner i hippocampus og det limbiske system.
Dette medfører en lokal frigivelse af zink (Zn) fra
neuroner til extracellulærrummet i disse dele af
hjernen. Den frigivne Zn neutraliseres muligvis af
metallothionein, der syntetiseres i astrocytter.
Gennem anvendelse af immunhistokemisk påvis-
ning af expressionen af cellespecifikke markør-
proteiner undersøges non-neuronale celler under
eksperimentelt fremkaldt epilepsi. Der lægges
særlig vægt på at undersøge astrocytters expres-
sion af metallothionein. Metallothioneins fore-
komst undersøges endvidere i forbindelse med
udviklingen af CNS (T. Moos, M. Penkowa, i sam-
arbejde med Dr. J. Hidalgo, University of Bar-
celona, Spain, og afdelingsleder, cand.scient. N.
Bernth, Dansk Teknologisk Institut, Taastrup).

Særlige hverv:
F. von Bülow er sikkerhedsleder ved område 2, Pa-
num Instituttet, samt fællestillidsmand for med-
lemmer af Dansk Magisterforening ved fakultet og
dermed medlem af fakultetets samarbejdsudvalg.

Bo 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 grundforskning.
Medlem af studienævnets semesterudvalg for 1.-2.
semester. 

M.H. Nissen deltager som repræsentant ved 1.-
2. semester udvalg til ny studieordning som ud-
valgsformand for udvalget i basal human biologi. 

Ole W. Petersen er kursusleder for 1.- og 2. se-
mesters makroskopiundervisning, formand for
MAIs undervisningsudvalg, og medlem af studie-
nævnets udvalg for 4.-6. semester og af koordinati-
onsgruppen, og har været ekstern bedømmer for
det Hollandske Kræftens Bekæmpelse.

C. Röpke er kursusleder for 5.-6. semesters ana-
tomiundervisning og medlem af studienævnets se-
mesterudvalg for 4.-6. semester, samt bestyrelses-
medlem i Købmand i Odense, Johann og Hanne
Weimann f. Seedorffs Legat.

C. Garbarsch er sektionsleder ved Medicinsk-
Anatomisk Institut, sektion A. Har medvirket ved
en adjunktindstilling og en ph.d.-bedømmelse ved
Århus Universitet, og en ph.d.-bedømmelse ved
Københavns Universitet.

M.H. Claesson er medlem af SVF’s forsknings-
udvalg og har været opponent ved et ph.d.-forsvar
ved SVF i København. 

M.H. Nissen officiel opponent ved en disputats
til erhvervelse af den medicinske doktorgrad ved
Københavns Universitet. 

Redaktionsvirksomhed:
M.H. Nissen er National Editor for APMIS (immu-
nologiske sektion).

Ole W. Petersen er medlem af Editorial Board
på The Breast Journal og Pathobiology.

Bo van Deurs er medlem af Editorial Board på
Journal af Submicroscopical Cytology and Patho-
logy.

Gæster, ph.d.-studerende, specialestuderende etc.:
Ye Liang er gæsteforsker hos C. Röpke og M. H.
Nissen.

Specialestuderende: Charlotte Eksten og Stina
Thulesen hos C. Röpke.

Annette Jørgensen: Ph.d.-studerende hos M.H.
Nissen og C. Röpke. 

S. Skov er ph.d.-studerende støttet af SSFR (ind-
til 31.12.1997).

S. Bregenholt, T.R. Petersen og J. Brimnes er
ph.d.-studerende støttet af SVFR. Cand.scient.
A.N. Sørensen og cand.scient. Britta Johansen
støttes med løn og drift af Kræftens Bekæmpelse,
alle hos M.H. Claesson.

Alexander Mironov og Paolo Nicoziani har ar-
bejdet i Bo van Deurs’ gruppe i forbindelse med
et EU TMR program.

Cand.scient.,ph.d. Ulla Vogel har været forsk-
ningsadjunkt hos Bo van Deurs. Ph.d.-. Dipl.Bio-
chem. Martin Stahlhut er forskningsadjunkt i Bo
van Deurs’ gruppe. Frederik Vilhardt, Peter
Thomsen og Carsten Hansen er ph.d.-studerende
hos Bo van Deurs.

Ph.d. Lilli Sander Jensen er forskningsadjunkt
hos Ole W. Petersen.
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Stud. med. Helga Lind Nielsen og stud. scient.
hum. Thorarinn Gudjonsson har været scholarsti-
pendiater hos Ole W. Petersen.

Birgitte Volck er ph.d.-studerende hos C. Gar-
barsch.

Tina Hansen: Specialestuderende.
Milena Penkowa, Christian Bjørn Poulsen og Bi-

lal Mirza: Studenterforskere, hos T. Moos.

Disputatser: 
Lone Rønnov-Jessen er blevet dr.scient. for sin dis-
putats med titlen: “Stromal Reaction to Invasive
Cancer: The cellular origin of the myofibroblast
and Implications for Tumor Development”. 

Foredrag, rejser og kongresdeltagelse:
C. Röpke har deltaget i “The joint european re-
search meeting in ophthalmology and vision”,
Montpellier, Frankrig og i Keystone symposiet
“Apoptosis and programmed cell death”, Colora-
do, USA.

M.H. Claesson har været inviteret foredragshol-
der ved: Old Herborn University Seminar, Tysk-
land; CNRS, C.H.U. de Purpan, Toulouse, Frank-
rig; Domus Medica, “Læger og alternativ medi-
cin”.

Ole William Petersen har været inviteret fore-
dragsholder i Selskabet for Anvendt og Teoretisk
Medicin, og har deltaget i Nobel Konference i
Stockholm om Fremtidens Lægeuddannelse samt
i London Royal Society’s møde om “Epithelial Bio-
logy”.

T. Moos har været på et månedlangt forsknings-
ophold ved Department of Physiology, University
of Western Australia, Perth, Australien.

MEDICINSK-ANATOMISK INSTITUT –
SEKTION B

Forskningsvirksomhed:

1. Lys- og elektronmikroskopiske undersøgelser
1.1. Den endolymfatiske sæk, et hormonproduce-
rende organ? En mulig årsag til Meniere’s sygdom
kan bero på en fejlregulering af peri- og endolym-
fe. Elektronmikroskopiske undersøgelser af den
endolymfatiske sæk har vist, at dens struktur og
indhold er forenelig med, at der her sker en pro-
duktion af et hormonlignende stof. Indsprøjtes
ekstrakter af den lymfatiske sæk fra rotter på en le-
vende rotte har vi vist, at rotten responderer med
en øget urin- og saltudskillelse. Hvis dette hor-
mon, som vi har valgt at benævne saccin, har en
lignende effekt på det indre øre, er det muligt, at
vi kan give en forklaring på, hvorledes Meniere’s

sygdom opstår og endvidere, at der på lang sigt
kan udvikles en rationel behandling mod denne
lidelse. Der er i det forløbne år arbejdet med for-
søg på biokemisk oprensning af saccin (K. Qvor-
trup og J. Rostgaard, i samarbejde med N.-H. Hol-
stein Rathlou, Carolyn Deacon, Jens Juul Holst,
MFI og Anders Johnsen, KK 3013, RH).

1.2. Opløsningsmidler kan give høreskade. Når
man samtidig udsættes for støj og opløsningsmid-
ler, får man en stærkt øget risiko for høretab. Op-
løsningsmidler som toluen og xylen kan skade
hørelsen på rotter. Efter eksponering for opløs-
ningsmidler +/- støj vurderes skaderne ved scan-
ningelektronmikroskopiske undersøgelser af hø-
recellerne (Corti’s organ) på rotter (K. Qvortrup
og J. Rostgaard, i samarbejde med S.P. Lund, Ar-
bejdsmiljøinstituttet).

1.3. “Epithelial spheroids”, en ny model for ion
transporteksperimenter. Udfra luftvejsepitel fra
raske og patienter med cystisk fibrose er det lykke-
des at udvikle en ny cellekultur præparation. I ste-
det for at dyrke cellerne på et fast underlag, tvin-
ges cellerne under dyrkningsprocessen til at finde
sammen i små aggregater, hvorfra de danner frit
svømmende, væskefyldte, een-lagede og polarise-
rede epitelbolde. Boldene kan tænkes at danne
model for fysiologiske salt- og vandtransport studi-
er og kan endvidere anvendes i udforskningen af
sygdommen cystisk fibrose. De morfologiske studi-
er drejer sig om transmission- og scanning elek-
tronmikroskopiske undersøgelser samt ved freeze-
fracture analyser, at vurdere epitelcellernes junc-
tions (K. Qvortrup og J. Rostgaard, i samarbejde
med P.S. Pedersen 4062, RH; N.H. Holstlein Rath-
lou og O. Frederiksen, MFI).

1.4. Betydningen af arteria bronkialis for udvik-
lingen af pleurale adhærancer og “graft survival” i
lungetransplantationsmodel på grise. Arteria
bronkialis er et nutritivt kar for bronkierne. Ved
lungetransplantationer foretages revaskularise-
ring af a. bronkialis kun i få centre. I en dyreek-
sperimentel model er det formålet af undersøge
betydningen af bronkial revaskularisering for
graft funktion og opståen af obliterativ bronkioli-
tis og stenose af bronkie-anastomosen. De morfo-
logiske studier drejer sig om scanning elektronmi-
kroskopiske undersøgelser af bronkiernes cilier
(K. Qvortrup og J. Rostgaard, i samarbejde med
P.S. Olsen, U.G. Svendsen og J. Gade, Afd. RT,
RH).

2. Neuroanatomisk arbejdsgruppe
Gruppen foretager undersøgelser over døgnryt-
megenererende centres struktur og funktion, spe-
cielt med henblik på lokalisation af neuropepti-
der, neuropeptidreceptorer, og “second messen-
gers” i disse områder. Desuden undersøges hypo-
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thalamus’ integration af føde og væskeindtagelse.
Følgende projekter foregår:

2.1. Neuropeptidet PACAP er tilstede i de nerve-
celler, der projicerer fra nethinden til den suprachi-
asmatiske kærne (SCN, “hjernens indre ur”). PA-
CAP har også vist sig at kunne faseforskyde den elek-
triske aktivitet i den suprachiasmatiske kærnes cel-
ler. Vi undersøger nu, ved hjælp af immunhistoke-
mi, de PACAPerge nerveterminalers synapsefor-
hold i SCN, og hvilke andre neurotransmittere PA-
CAP er colokaliseret med, specielt neurotransmit-
teren glutamat (M. Møller, i samarbejde med J. Fah-
renkrug og Jens Hannibal, Bispebjerg Hospital).

2.2. PACAP er også tilstede i nerveterminaler,
der innerverer koglekirtlen. Vi undersøger nu,
hvorvidt der findes døgnrytmeændringer i kon-
centrationen af PACAP i corpus pineale, samt
hvor perikarya ligger, som sender trådene til kirt-
len. Preliminære studier viser, at disse ligger i tri-
geminalgangliet (M. Møller, J. Fahrenkrug og J.
Hannibal).

2.3. Vi har ved hjælp af fusionsproteiner rejst
polyklonale antistoffer mod de fem subtyper af so-
matostatinreceptorer. Vi kortlægger nu på lys- og
elektronmikroskopisk niveau lokalisationen af dis-
se receptorer i centralnervesystemet, specielt i
den humane hypofyse (Lone Helboe, M. Møller,
C. Stidsen (Novo Nordisk A/S) og Henning Laur-
sen, Neuropat. Inst., RH).

2.4. Neuroendokrinologiske studier af nervecel-
lekredsløb med betydning for appetitregulation
og fødeindtagelse:

Ved at kombinere funktionelt anatomiske tek-
nikker med endokrinologiske analyser og ad-
færdsstudier har vi undersøgt en række centrale
neuropeptiders betydning for pattedyrs appetitre-
gulation. Studier på såvel primater som gnavere
samspillet mellem stimulatoriske neuropeptide Y-
holdige neuroner og inhibitoriske neuroner, der
som transmitter benytter glucagon-lignende pep-
tid-1 (GLP-1). Studier af GLP-1 induceret aktive-
ring af gen-regulatoriske transkriptionsfaktorer
har påvist, at målområdet for GLP-1’s appe-
tithæmmende virkning er hypothalamiske neuro-
ner, deriblandt en række fænotypisk velkarakteri-
serede neuroendokrine nerveceller. Vi har kombi-
neret neuroanatomiske tracing teknikker med
funktionel karakterisering af neuroner, der er ak-
tive under bestemte metaboliske belastningsmøn-
stre (P.J. Larsen, i samarbejde med M. Tang-Chris-
tensen, J.L. Cameron, D.S. Jessop, M. Carrasco Vi-
nuela, C. Ørskov, J.J. Holst, N. Vrang).

3. Morfologiske forandringer af hjerne- 
og rygmarv samt muskelvæv ved Werdnig 
Hoffmanns sygdom og Weawer-syndromet
Undersøgelse er fortsat ved anvendelse af model-

dyr. Sideløbende undersøgt modeldyrs kromo-
somale forhold og DNA struktur (K.M. Hansen).

4. Receptorer. Den fysiologiske betydning af nye
produkter af glukagon genet og beslægtede 
peptider fra sekretin/glukagon familien
4.1. Lokalisationen af glucagon-lignende peptid-1
og-2 receptorer undersøges ved autoradiografisk
undersøgelse in vitro og in vivo. Lokalisationen af
dipeptidyl peptidase-IV, et enzym, der nedbryder
de glukagon-lignende peptider in vivo undersøges
ved hjælp af specifikke antistoffer (C. Ørskov, i
samarbejde med S.S. Poulsen og J.J. Holst).

4.2. Mekanismen bag fødebestanddeles stimule-
rende effekt på glukagon-lignende peptid-1-sekreti-
onen fra tarmen undersøges i egnede organmodel-
ler, samt ved hjælp af antistoffer rettet mod forskelli-
ge glukosetransportører (C. Ørskov, i samarbejde
med J.J. Holst, Medicinsk-Fysiologisk Institut).

4.3. Udvikling af receptorvisualiseringssystemer
og receptorkvantiteringssystemer ved hjælp af spe-
cifikke receptorantistoffer og “flag” sekvenser ind-
sat i receptorsekvenser (C. Ørskov, i samarbejde
med Siv Hjorth, Farmakologisk Institut).

4.4. Forholdet mellem tilstedeværelse af glucose
transporter-2 på tumorceller og behandlingseffekt
med streptozotocin i patienter med neuroendok-
rine tumorer undersøges ved hjælp af specifickke
antistoffer og prober for glukose transporter-2 (C.
Ørskov, i samarbejde med Flemming Stadil, RH).

Andre aktiviteter og hverv:
J. Rostgaard er institutleder for Medicinsk-Anato-
misk Institut, samt sektionsleder for forsknings-
sektion B. 

J. Rostgaard og K. Qvortrup har været kursusle-
dere af ph.d.-kurset “Lysmikroskopi og billedopta-
gelse” 18. – 22. august 1997. J. Rostgaard har været
co-organizer af Royal Microscopical Society “Sum-
mer School in Light Microscopy”, 13. – 18. juli
1997, University of Leeds, England.

Morten Møller har i forbindelse med “Hjer-
neåret” bidraget til ”Eksperimentariets udstilling
om hjernen”, samt holdt 2 offentlige forelæsnin-
ger om hjernens “indre ur”, og medvirket i film af
instruktør Dola Bonfils om “Hjerneforskning”, vist
i DR2 d. 23.11.97.

Redaktionsvirksomhed: 
Morten Møller er co-editor på J. Pineal Research.

Gæster samt ph.d.-studerende:
Dr. Vaclav Pelisek, Academy of Sciences of Czech
Republic, har som gæsteforsker arbejdet med
“Identification of cultured suprachiasmatic neu-
rons by use of immunohistochemistry” under vej-
ledning af Morten Møller.
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Dr. Corin Badiu, “C. Davila” University of Medi-
cine, Bucharest, har arbejdet med “Vasopressin
and vasotocin innervation of the bovine and ovine
pineal gland” under vejledning af Morten Møller.

Rejser:
P.J. Larsen har været på tre måneders studietur til
Oregon Primate Research Center, USA.

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-
kring kernelegemerne (se årbøger 1995-96) (L.
Andersen, i samarbejde med L. Kayser, sektion A,
og N. Keiding, Statistisk Forskningsenhed).

2. Biomekanik og funktionel anatomi

2.1. Strækrefleksens betydning under gang 
og løb
Ved måling af Hoffmann (H) refleksen under-
søges det, hvorledes excitabiliteten af strækreflek-
sen moduleres under naturlige bevægelsesmøn-
stre (Erik B. Simonsen og Poul Dyhre-Poulsen).

2.2. Refleksstivhed
Under hurtige udspændinger af voluntært aktive-
rede plantarfleksor muskler måles, hvorvidt ud-
løsningen af en strækrefleks påvirker muskelstiv-
hed (Erik B. Simonsen og Poul Dyhre-Poulsen).

2.3. Computer-simulation af bevægelsesmønstre
Ph.d.-projekt ved cand.scient. Henrik Sørensen.
Det er hensigten med dette projekt at indføre
computersimulation af bevægelser ved Anatomisk
Institut. I det konkrete projekt simuleres længde-
spring. Afsætsbenet er i computeren udstyret med
8 muskler, som igen er tillagt fysiologiske egenska-
ber. Computeren søger at aktivere musklerne ef-
ter et optimalt mønster, som omsættes til simule-
ret bevægelse. Forsøgsresultater fra virkelige be-
vægelser anvendes til at validere simulationerne
(ph.d.-projekt ved cand.scient. Henrik Sørensen.
Der samarbejdes i projektet med University of Cal-
gary, Canada, hvor Henrik Sørensen har opholdt
sig et år).

2.4. Makroskopiske forskelle på sorte og hvide i
relation til columna vertebralis
Dissektioner udført i USA på unge sorte og hvide
personer har hidtil i dette projekt vist signifikante
forskelle på den sorte og hvide race vedrørende
vinklingen af os sacrum, forløbet af lign. iliolum-
bale, processi transversi i lænderyggen samt liga-
mentøse strukturer i forbindelse med anulus fi-
brosus i discus intervertebralis. Projektet omfatter
endvidere computerbaseret rekonstruktion af
bækkenet på levende mennesker udfra MR-scan-
ninger samt undersøgelser af materialeegenska-
ber i ligamenter fra sorte og hvide (ph.d.-projekt
(Lunds Universitet) ved stud.med. Patrick Han-
son).

2.5. Dynamisk ganganalyse i 3 dimensioner
Det undersøges hvilke kræfter (drejningsmomen-
ter), der optræder omkring leddene i undereks-
tremiteterne under gang hos normale personer.
Kræfterne beregnes omkring anatomiske akser
for f.eks. flexion, extension, abduktion/addukti-
on og indad/udad rotation. Hensigten med pro-
jektet er bl.a. at opbygge et relativt stort materiale
for normal gangfunktion (Erik B. Simonsen, Tina
Alkjær og Poul Dyhre-Poulsen).

2.6. Klinisk ganganalyse af patienter med 
overrevet forreste korsbånd
En stor del af dette projekt udføres som et ph.d.-
projekt af Tina Alkjær. Der samarbejdes med
Bispebjerg Hospital (overlæge Michael Kjæer) og
Gentofte Amtssygehus (overlæge Uffe Jørgensen).
Patienternes gangfunktion undersøges før og ef-
ter rekonstruktion af forreste korsbånd. Desuden
undersøges en gruppe patienter, som klarer sig til-
fredsstillende uden rekonstruktion (Tine Alkjær,
Erik B. Simonsen, Poul Dyhre-Poulsen, Finn Boj-
sen-Møller).

2.7. Knæskader hos kvindelige håndboldspillere
Sammenhængen mellem belastning af forreste
korsbånd og gulvtype samt opbremsninger og ret-
ningsskift undersøges (Finn Bojsen-Møller, Jeanet-
te Frost Ebstrup, Peter Magnusson, Erik B. Simon-
sen).

2.8. Stress-relaxation i den hyaline collum 
femoris hos nyfødte grise
Det undersøges om mekanisk belastning af collum
femoris afklemmer de vasculære kanaler i brusken
(Finn Bojsen-Møller, Hans Henrik Strange-Vogn-
sen).

2.9. MRI studie af skulderens muskler
På baggrund af scanninger bestemmes muskler-
nes volumen, tværsnitsareal og kraftarm in vivo.
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Projektet er en del af to ph.d.-projekter ved Lunds
Universitet (Finn Bojsen-Møller, Birgit Juul-Kri-
stensen, Joachim Ericksson).

3. Effekten af sojaprotein på lipoprotein(a)
(Lp(a))
Sojaprotein i kosten har gunstige virkninger på
det aterogene LDL og det anti-aterogene HDL. Vi
har overraskende fundet, at sojaprotein også har
en markant øgende effekt på det stærkt aterogene
Lp(a). Ved at sammenligne effekten af sojaprote-
in, før og efter alkoholekstraktion, med kasein hos
normale kvinder og mænd, har vi fundet at den
alkoholekstraherede sojaprotein havde samme
Lp(a)-sænkende effekt som kasein, hvorimod ube-
handlet sojaprotein øgede Lp(a) markant. Den al-
koholekstraherbare komponent i sojaproteinet til-
hører muligvis soja-isoflavonerne, non-steroide bi-
fenoler med østrogene og anti-østrogene effekter
(K. Nilausen, i samarbejde med H. Meinertz, Rigs-
hospitalet).

4. Elektronmikroskopiske undersøgelser af 
caveolae i et udvalg af celler
I fortsættelse af tidligere undersøgelser (se årbø-
gerne 1986-96) har vi i indeværende år fortsat ka-
rakteriseringen af fedtcellemembraner ved hjælp
af immunoguldmærkning for forskellige mem-
branproteiner, bl.a. clathrin, caveolin 1 og 3 og et
nyt caveolaspecifikt protein, som er under nærme-
re karakterisering. Sideløbende søges de samme
proteiner lokaliseret ved immunmærkning på lav-
temperatur-metacrylatinindlejret muskel-, kar- og
gliavæv (J. Tranum-Jensen, i samarbejde med M.
Voldstedlund og J. Vinten, Medicinsk-Fysiologisk
Institut).

5. Den lytiske mekanisme for komplement og 
visse bakterietoksiner
I fortsættelse af tidligere undersøgelser (se årbø-
gerne 1977-87, ’91-’95) har vi i indeværende år op-
daget og undersøgt en hæmmende effekt af mode-
rat høj ionstyrke og af deuteriumoxid på komple-
mentlysen. Vi har desuden afsluttet en elektronmi-
kroskopisk karakterisering af strukturen af et pore-
dannende hæmolysin, produceret af visse stammer
af V. cholerae (J. Tranum-Jensen, i samarbejde
med S. Bhakdi, Inst. für Med. Mikrobiologie, Ju-
stus Liebig Universität, Giessen, Tyskland).

6. Det cellulære grundlag for motorikkens regu-
lering i fordøjelseskanalen, med specielt henblik
på struktur og funktion af det interstitielle væv

6.1. Studier af mave-tarmkanalens pacemaker-
celler 
(Cajal’s interstitialceller), herunder det struktu-

relle grundlag for elektrisk kobling mellem syste-
mets komponenter. Som et alternativ til kobling
via gap junctions undersøges kobling via peg-and-
socket junctions (sammen med Berj Bardakjian,
Univ. Toronto) hos normale mus og hos to muse-
mutanter (white spotted, hhv. steel) der dels
mangler tyndtarmens pacemakerceller, dels
mangler slow waves (L. Thuneberg, H.B. Mikkel-
sen og J.J. Rumessen, i samarbejde med Jan
Huizinga, IDRU, McMaster Univ., Canada).

6.2. Videreførte undersøgelser af tarmmuskula-
turens interstitielle væv
Protein tyrosin kinae-receptoren Kit er lokaliseret
immunhistokemisk i tyndtarmens pacemakercel-
ler (ICC) hos normale mus, men har ligesom ICC
ikke kunnet påvises hos musemutanterne white
spotted (W/W) og steel (Sl/Sl). Disse studier er
udvidet med registreringer af fordelingen af ICC i
ventrikel, tynd- og tyktarm hos normale samt W-
og Sl-mus (H.B. Mikkelsen og L. Thuneberg, i
samarbejde med Jan Huizinga, McMaster Univ.,
Canada). Kit receptorens lokalisation i normal hu-
man tarm er undersøgt (P. Rømert og H.B. Mik-
kelsen). 

6.3. Cellebiologiske undersøgelser af muscularis
externa i human tynd- og tyktarm ved mave-
tarmsygdomme
På baggrund af undersøgelser af pacemakerceller
(Cajal’s interstitialceller), glat muskulatur og ma-
krofager i muscularis externa i normal human
tyndtarm og tyktarm (Universitetets årbøger 1989-
95, disp.: J.J. Rumessen: Dan Med Bull. 1994, 41:
275-293), undersøges tilsvarende forhold ved
mave-tarmsygdomme, (inflammatorisk tarmsyg-
dom, mb. Crohn, colitis ulcerosa, Hirschsprungs
sygdom, intestinal pseudoobstruktion og diverti-
kulose), i sammenhæng med immunhistokemiske
udviklingsstudier (J.J. Rumessen, i samarbejde
med L. Thuneberg, samt mag.scient. P. Prentø,
Patol.inst., Hvidovre Hospital, og dr. J-M. Vander-
winden, Université Libre, Bruxelles). 

6.4. Undersøgelser af tarmepithelcellers 
eliminering
Intraepitheliale, cytotoksiske lymfocytter og sube-
pitheliale makrofager synes at være involveret i
tarmepithelcellers apoptotiske forandringer og
eliminering. Betydelige artsforskelle gør sig gæl-
dende vedrørende den endelige eliminering af
epithelcellerne i villustoppene. Dette forsøges be-
lyst ved morfologiske (lys- og elektronmikroskopi)
og enzymhistokemiske undersøgelser (H. Jessen).
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Særlige hverv:
Karin Nilausen er sektionsleder for sektion C.

F. Bojsen-Møller har været medlem af bedøm-
melseskomite i forbindelse med doktordisputatser
fra cand.med. J.-E. Beck Jensen, forskningsfysio-
terapeut Peter Magnusson (Team Danmark og
BBH) og cand.med. Jesper Nørregård, Fr.berg.
Hospital, samt af bedømmelseskomite i forbindel-
se med ph.d.-afhandling af forskningsfysiotera-
peut Hans Lund, KAS Herlev. F. Bojsen-Møller er
endvidere bestyrelsesmedlem for Universitetskol-
legiet Studentergården, for Nordisk Nettværk for
Forskeruttdanning i Fysioterapi, Oslo, samt for
Rødkilde Højskole, Møn. F. Bojsen-Møller har
været vejleder for flg. ph.d.-studerende: Cand.
med. Henrik Aagaard, cand.scient. Henrik Søren-
sen, cand.scient. Per Aagaard (MFI), og forsk-
ningsfysioterapeut Birgit Juul-Kristensen (Lunds
Univ.).

Erik B. Simonsen har været vejleder for flg. spe-
cialstuderende: Stud.scient. Tina Alkjær, stud.
scient. Morten Havkrog og stud.scient. Klaus Am-
toft.

Lars Thuneberg er formand for instituttets sik-
kerhedsudvalg.

Redaktionsvirksomhed:
Finn Bojsen-Møller er Section editor for Acta Ana-
tomica, Basel, og Scandinavian Journal of Medici-
ne and Science in Sports, København, og har her-
under bedømt 22 artikler.

Jørgen Tranum-Jensen er medlem af Konsistori-
ums bladudvalg.

Gæster og ph.d.-studerende:
Medicinstuderende Patrick Hanson (Lunds
Univ.), samt flg. ph.d.-studerende: Cand.med.
Henrik Aagaard, cand.scient. Henrik Sørensen,
cand.scient. Per Aagaard (MFI), samt forskn.fysio-
terapeut Birgit Juul-Kristensen.

Specialestuderende:
Stud.scient. Tine Alkjær, stud.scient. Morten Hav-
krog og stud.scient. Klaus Amtoft.

Foredrag, rejser og kongresdeltagelse:
Lars Andersen har deltaget med foredrag i 5th

European Society for Analytical Cellular Patholo-
gy Congress, Oslo, 25. – 29. maj.

J. Rostgaard, I

Stab
VIP: 28,7 årsværk.
TAP: 41,1 årsværk.

MEDICINSK-ANATOMISK INSTITUT, 
SEKTION A

VIP:
Andersen, Peter Sejer; forskningsadj.
Bylow, Fritz Albert Von; lektor.
Claesson, Mogens Helweg; lektor.
Deurs, Bo Gregers Van; professor.
Garbarsch, Charly; lektor.
Høyer, Poul Erik; lektor.
Jensen, Lilli Sander; forskningsadj.
Johansen, Britta; forskningsass.
Jørgensen, Annette; ph.d.-studerende.
Moos, Torben; forskningsadj.
Nicoziani, Paolo; forskningsass.
Nissen, Mogens Holst; lektor.
Petersen, Ole William; lektor.
Røpke, Carsten; lektor.
Skov-Petersen, Søren; ph.d.-studerende.
Stahlhut, Martin; forskningsadj.
Sørensen, Anja Nørbæk; forskningsstip.
Vilhardt, Frederik; ph.d.-studerende.
Vogel, Ulla B.; forskningsadj.

TAP:
Algreen-Ussing, Hanne Kirsten; laborant.
Balslev, Yael Messodie; ledende laborant.
Carlsen, Thomas Anker; programmør.
Forchhammer, Sussi Ellen Juel; laborant.
Frølund, Nina; praktikant.
Hadberg, Hanne; ledende laborant.
Hjortenberg, Ulla; histolaborant.
Jensen, Poul; ingeniørassistent.
Jeppesen, Mette Hvalsøe; laborant.
Jørgensen, Christina Hedegård; praktikant.
Lund, Tove Marianne Taulo; laboratoriefuldm.
Mikkelsen, Berit; laborant.
Mortensen, Lone Malte; hospitalslaborant.
Mørk, Lise Wittrup; assistent.
Ohlsen, Annemette; laboratorietekniker.
Olsen, Birgitte Engelbrecht; histolaborant.
Ottosen, Keld Bo; fotograf.
Pedersen, Kirsten Gemynte; ledende laborant.
Rulykke, Ane-Marie; laboratorietekniker.
Schmidt, Maria; laborant.
Stokkendahl, Teia Makholm; praktikant.
Sørensen, Birgit; rengøringsassistent.
Thomsen, Anna Maria; praktikant.
Thomsen, Pernille Sjølin; laborant.

MEDICINSK-ANATOMISK INSTITUT, 
SEKTION B

VIP:
Hansen, Knud Mogens; lektor.
Larsen, Philip J.; adjunkt.
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Møller, Morten; professor.
Poulsen, Steen Seier; lektor.
Qvortrup, Klaus; adjunkt.
Rostgaard, Jørgen; professor.
Ørskov, Cathrine; adjunkt.

TAP:
Adrian, Nina; rengøringsassistent.
Bakhøj, Lotte C. Elmer; histolaborant.
Gleie, Mary-Ann; histolaborant.
Grainger, Sigrid; histolaborant.
Hahn, Maria Grazyna; fotograf.
Hansen, Else Margrethe; hospitalslaborant.
Kørner, Jeanne; overassistent.
Rentzmann, Ursula; ledende laborant.
Schousboe, Jette; histolaborant.

MEDICINSK-ANATOMISK INSTITUT, 
SEKTION C

VIP:
Aagaard, Henrik; forskningsass.
Andersen, Lars Erik; lektor.
Bojsen-Møller, Finn; lektor.
Jessen, Harry; lektor.
Mikkelsen, Hanne Birte; lektor.
Nilausen, Karin Johanne; lektor.
Rømert, Paul; lektor.
Simonsen, Erik Bruun; lektor.
Sørensen, Per Henrik; ph.d.-studerende.
Thuneberg, Lars; lektor.
Tranum-Jensen, Jørgen; lektor.
Voldstedlund, Marianne; amanuensis.

TAP:
Andersen, Bent Georg; ingeniørassistent.
Christensen, Marianne Juhl; hospitalslaborant.
Falk, Keld; laboratoriebetjent.
Hadberg, Hanne; ledende laborant.
Heidemann, Vibeke; histolaborant.
Peters, Susan; histolaborant.
Petersen, Ninna Buch; hospitalslaborant.
Risto, Birgit Ingrid; fotograf.
Sharwany, Lis; overassistent.
Stub-Christensen, Kjeld; fotograf.
Thomsen, Anna Maria; praktikant.
Thomsen, Pernille Sjølin; laborant.

UNDERVISNINGSAFDELING

VIP:
Fleckenstein, Peter; ekstern lektor.

TAP:
Brunsholm, Kjeld; laboratoriebetjent.

Grandt, Flemming; laboratoriebetjent.
Grandt, Johnny; laboratoriebetjent.
Hjortenberg, Ulla; histolaborant.
Houlind, Bianca Antoinetta; hospitalslaborant.
Legind, Lillian; overassistent.
Lund, Vibeke; kontorfuldmægtig.
Nielsen, Lars-Bo; betjent.
Nielsen, Per; håndværker.
Nikolajsen, Malene; assistent.
Nygaard-Pedersen, Kristian; kontorassistent.
Stensballe, Mikkel A.; fotograf. 

Ph.d.-afhandlinger:
Balslev, Yael Messodie: Synaptogenesis and func-

tional structures that may comprise an astrolo-
gical barrier in the developing neocortex of the
rat.

Hald, Jesper: Cellular Immunological Investiga-
tions in Squamous Cell Carcinomas of the Head
and Neck.

Specialer:
Nørregaard, Lene: Antisense experiments in cell
lines expressing the NPY Y4 receptor. 

Fondsstøtte:

Medicinsk-Anatomisk Institut, Sektion A
Agnes og Poul Friis’ Fond:
– Essentielle metaller og hjerneudvikling (Tor-

ben Moos)   kr. 120.000.

Det Danske Pasteur-Selskab:
– Rejse (Mogens Holst Nissen)   kr. 18.478.

EU:
– The Immunopathology of T Cell-induced Chro-

nic Inflammatory Bowel Disease (Mogens Hel-
weg Claësson)   kr. 1.356.657.

EU TMN-bevilling:
– Endocytose og lysosomer (Bo van Deurs)   

kr. 400.000.

Frølund Nielsens Fond:
– Bindevævsforskning og studierejse (Charly Gar-

barsch)   kr. 26.000.

Henny og Helge Holgersens Legat:
– Bindevævsstudier (Charly Garbarsch)   

kr. 10.000.

Human Frontier Science Programme:
– Clathrin-independent endocytosis (Bo van

Deurs)   kr. 400.000.
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Kræftens Bekæmpelse:
– Kræftforskning (Mogens Helweg Claësson)   

kr. 509.000.
– Tumorcelle-fibroblastinteraktion (Ole W. Peter-

sen)   kr. 419.328.
– Endocytose (Bo vaan Deurs)   kr. 659.000.

Lily Benthine Lund/Friis m.fl.:
– Hjerneudvikling (Torben Moos)    kr. 10.000.

Nordisk Forskningskomité/Novo Nordisk Fonden:
– Endocytose (Bo van Deurs)   kr. 50.000.

Novo Nordisk Fonden:
– Den patogenetiske proces ved uveitis (Mogens

Holst Nissen)   kr. 30.000.
– Endocytose (Bo van Deurs)   kr. 75.000.
– Endocytose... (Bo van Deurs)   kr. 60.000.
– Forskning af metaller og hjerneudvikling (Tor-

ben Moos)   kr. 30.000.
– Thymocyt-epithelcelle interaktion i den huma-

ne thymus (Carsten Röpke)   kr. 50.000.
– Vævstype klasse I induceret intracellulær signa-

lering i T celler (Søren Skov)   kr. 67.632.
– Genekspression og morfogenese (Ole William

Petersen)   kr. 50.000.
– Undersøgelser af medullær og ekstramedullær

myelpoiese (Mogens Helweg Claësson)   
kr. 40.000.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Endocytose, introcellulær membrantrafik og

proteolyse (Bo van Deurs)   kr. 240.000.
– Fysiologiske og biokemiske undersøgelser af ak-

tiveringsprocesser i T celler (Mogens Helweg
Claësson/Søren Skov)   kr. 369.275.

– Interaktion mellem cytokiner og adhæsionsmo-
lekyler i regulationen (Carsten Röpke)   
kr. 240.000.

The John and Birthe Meyer Foundation:
– Tumorcelle-fibroblast interaktion i human

brystkræft (Ole William Petersen)   
kr. 1.447.885.

Værn om Synet:
– Uveitis: patogenese, diagnose, behandling (Mo-

gens Holst Nissen)   kr. 264.410.

Øjenfonden:
– Transplantation af retinalt pigmentepithel (Mo-

gens Holst Nissen)   kr. 120.000.

Medicinsk-Anatomisk Institut, Sektion B
Den Alm. Danske Lægeforening:
– Neuroanatomiske studier af inflamations (Phi-

lip Just Larsen)   kr. 7.500.

Diabetesforeningen:
– (Philip Just Larsen)   kr. 50.000.

Eva og Robert Voss Hansens Fond:
– GLP’-I’s effekter på væskehomomeostasen

(Mads Tang Christensen/Morten Møller)   
kr. 25.000.

Fonden til Lægevidenskabens Fremme:
– Glp-1 (Philip Just Larsen)   kr. 28.000.

Illum Fondet/Else og Aage Haensch/Novo m.fl.:
– Epidermal Growth /ph.d.-projekt (Jesper Thu-

lesen)   kr. 70.000.

Kong Christian den X’s Fond:
– EGF & diabetes mellitus (Jesper Thulesen)   

kr. 10.000.

Novo Nordisk Fonden:
– (Philip Just Larsen)   kr. 25.000.

Ruth König-Petersens Fond:
– Glp-1 (Mads Tang Christensen/Morten Møller)

kr. 7.500.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Receptorer i neuroendokrine områder i cen-

tralnervesystemet (Morten Møller)   
kr. 582.000.

Medicinsk-Anatomisk Institut, Sektion C
Beckett Fonden, Alfred Møller m.fl.:
– Menisktransplantation (Henrik Aagaard/Finn

Bojsen-Møller)   kr. 40.769.

Bionix Inc., USA:
– Pig study (Henrik Aagaard/Finn Bojsen-Møl-

ler)   kr. 23.565.

Eli Lilly’s Gastroenterit. Forskningsfond:
– Mavetarmskanalens pacemakerceller (Lars

Thuneberg)   kr. 25.000.

Hjortenbergs fond:
– Blodplade morfogenese (publikation post mor-

tem) (O. Behnke)   kr. 29.595.

Idrættens Forskningsråd/Team Danmark:
– Overbelastningsskader (Erik B. Simonsen)   

kr. 200.000.

Leo Nielsen Fonden:
– Interleukin-6 i centralnervesystemet (Milena

Penkowa/ Jørgen Rostgaard)   
kr. 30.000.
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Lægeforeningens Forskningsfond:
– Menisktransplantation (Finn Bojsen-Møller/H.

Aagaard)   kr. 4.596.

Løvens Kemiske Fabrik:
– Egen løn til færdiggørelse af ph.d. afhandling

(Henrik Aagaard)   kr. 46.000.

Novo Nordisk Fonden:
– Interleukin-6 i centralnervesystemet (Milena

Penkowa/Jørgen Rostgaard)   kr. 30.000.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Menisktransplantation (Finn Bojsen-Møller/ H.

Aagaard)   kr. 35.000.

Team Danmark:
– 3-dimensionel analyse af håndboldtkast (Jesper

Bencke)   kr. 20.000.
– Biomekanisk analyse af genoptræning af kors-

bånds-opererede patienter (Henrik Næsborg
Olsen)   kr. 236.

– Knæskader (Jeanette Frost Andersen)   
kr. 1.883.

– Sparketeknik (Henrik Sørensen)   kr. 1.898.

Vera og  Carl Johan Michaelsens Legat:
– Cellulært grundlag for motorikkens regulering

i fordøjelseskanalen (Lars Thuneberg)   
kr. 75.900.

Warwara Larsens Fond:
– Interleukin -6 i centralnervesystemet (Milena

Penkowa/Jørgen Rostgaard)   kr. 30.000 DK
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Fysiologi

Medicinsk Fysiologisk Institut

Historie:
Peter Ludvig Panum (1820 – 1885) forlod Kiel i
1864 efter Danmarks nederlag til Prøjsen for at
overtage det københavnske professorat i Fysiologi
og Sammenlignende Anatomi efter Daniel Frede-
rik Eschricht (1798 – 1863). Han betingede sig
dog tidssvarende arbejdsforhold, og efter tegnin-
ger af arkitekt Christian Hansen opførtes 1866 –
67 i 3 etager Universitetets Fysiologiske Laborato-
rium i gården bag Kirurgisk Akademi (Bredgade
62, indgang fra porten i Fredericiagade). Christi-
an Bohr (1855 – 1911) var laboratoriets leder fra
Panums død i 1885 til 1911, da professoratet over-
toges af Valdemar Henriques (1864 – 1936). På
initiativ af dyrefysiologen og Nobelpristageren Au-
gust Krogh (1874 – 1949; elev af Christian Bohr)
lod Rockefeller Foundation opføre en ny labora-
toriebygning på Juliane Mariesvej 28 – 32, hvor
Medicinsk-fysiologisk Institut i 1928 fik lokaler
side om side med de zoofysiologiske laboratorier.
Einar Lundsgaard (1899 – 1968) overtog ledelsen
af Medicinsk-fysiologiske institut i 1934. I 1967
overtog Christian Crone (1926 – 1990) professora-
tet efter Lundsgaard. Ved oprettelse af Institut B
tilføjedes et A til instituttets navn.

Medicinsk-fysiologisk Institut B
Oprettedes 1. august 1964. Staben bestod af pro-
fessor Poul Kruhøffer (f. 1914, fratrådt 1984) og 2
videnskabelige assistenter, som i juni 1965 fik til-
delt midlertidige og egne lokaler i Juliane Maries-
vej 26, 1. sal (villaen) og i oktober 1965 perma-
nente lokaler i Juliane Mariesvej 30, stue og kæl-
der.

Medicinsk-fysiologisk Institut C
Oprettedes 1. september 1967 under ledelse af
professor Niels Anker Thorn (f. 1924, fratrådt
1994). I februar 1968 flyttede instituttet fra mid-
lertidige lokaler i Juliane Mariesvej 28 til Råd-
mandsgade-komplekset.

Neurofysiologisk Institut
Oprettedes 1. april 1946 med Fritz Buchthal som
direktør. Forskningsfeltet neurofysiologi var siden
1933 vokset frem omkring Buchthal med tilknyt-
ning til Universitetets Gymnastikteoretiske Labo-
ratorium og Rigshospitalets neuromedicinske af-
deling. Fagets selvstændige status anerkendtes of-

ficielt med oprettelsen af instituttet i 1946. Fra
spredte lokaler udlånt af Gymnastikteoretisk La-
boratorium og Medicinsk-fysiologisk Institut sam-
ledes instituttets aktivitet i 1952 på Michaelsen In-
stituttet opført med støtte fra Michaelsen Fonden,
Carlsbergfondet og The Rockefeller Foundation. I
1955 blev Fritz Buchthal udnævnt til professor, og
i 1969 oprettedes et ekstraordinært professorat i
adfærdsfysiologi til Arne Mosfeldt Laursen (f.
1928, fratrådt 1993). I 1980 udnævntes Hans Hult-
born (f. 1943) til professor Buchthals efterfølger.

Lokalemæssig genforening af de fysiologiske 
institutter på Panum Instituttet
I efteråret 1976 flyttede Medicinsk-fysiologisk In-
stitut A og C ind på Panum Instituttet på Bleg-
damsvej, hhv. i bygning 12, etage 4 og 5 og byg-
ning 12, etage 2 og 3. Neurofysiologisk Institut
flyttede 2. januar 1980 ind i bygning 16, etage 5 og
Institut B flyttede 1. februar 1980 til bygning 18,
etage 5 og 6.

Institut for Biofysik
Et professorat i biofysik blev i 1965 besat med Ove
Sten-Knudsen (f. 1919, fratrådt 1989), som samti-
dig pålagdes opgaven at planlægge indretningen af
Institut for Biofysik i de lokaler på 2. salen af Rocke-
fellerinstituttets sydfløj (Juliane Mariesvej 28), der
blev tilgængelige ved nedlæggelsen af gæsteværel-
ser og en embedsbolig. I december 1976 overflytte-
des Institut for Biofysik til Panum Instituttets byg-
ning 12, etage 6 og bygning 10, etage 5.

Instituttet oprettedes i februar 1967, hvor en
endnu ikke fuldtallig stab under ledelse af profes-
sor Ove Sten-Knudsen værksatte instituttets forsk-
ningsopgaver og forberedte den kommende stu-
denterundervisning – herunder en omfattende
opbygning af øvelsesapparatur. Ved studenterun-
dervisningens begyndelse i september 1969 var
staben næsten fuldtallig. Faget biofysik etablere-
des som led i opbygningen af studieplanen af
1967. Ved denne omlægning og fornyelse af fysio-
logiundervisningen pålagdes det instituttet at til-
rettelægge og varetage et biofysisk orienteret kur-
sus i almen cellefysiologi som introduktion til den
efterfølgende mere organ- og organisme-oriente-
rede fysiologiundervisning. 

Første sammenlægning
Som følge af pålagte besparelser og stabsind-
skrænkninger samt øget videnskabeligt samarbej-
de anbefaledes en sammenlægning mellem nabo-
institutterne Medicinsk-fysiologisk Institut A og
Institut for Biofysik, hvilket blev vedtaget af Un-
dervisningsministeriet med brev af 11.7.86. Fra ja-
nuar 1987 blev det sammenlagte instituts navn In-
stitut for almen Fysiologi og Biofysik.
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Institut for eksperimentel Medicin
Oprettedes 25. april 1957 under ledelse af direk-
tør Jens Bing (1906 – 1980). Det første laboratori-
um for eksperimentel medicin blev oprettet af
professor Carl Julius Salomonsen (1847 – 1924) i
begyndelsen af dette århundrede og blev i 1910 vi-
dereført som en mindre afdeling for patologisk fy-
siologi ved indflytningen i Institut for almindelig
Patologi på Juliane Mariesvej. I 1955 donerede
Forsikringsselskabernes Fond af 1952 bygningen
Institut for eksperimentel Medicin og Kirurgi,
Nørre Allé 71, som rent forskningsinstitut til Kø-
benhavns Universitet, som til gengæld forpligtede
sig til at drive instituttet. Som instituttets første le-
der i perioden 1955-77 skabte Jens Bing skole og
en tradition indenfor den basale udforskning af
reninsystemet og den eksperimentelle hypertensi-
on, og udforskningen af årsagerne til og følgerne
af forhøjet blodtryk har været instituttets hoved-
formål. I 1987 flyttede instituttet ind i Panum In-
stituttets bygning 10, etage 5, som var blevet fri-
gjort ved sammenlægningen af Medicinsk-fysiolo-
gisk Institut A og Institut for Biofysik samme år.

Anden sammenlægning – Fusionen
Omkring 1980 besluttede fakultetet at samle sine
institutter i faggrupper. I denne forbindelse blev
den fysiologiske faggruppe oprettet og sammensat
af følgende 6 institutter: Medicinsk-fysiologisk In-
stitut A, B og C, Institut for Biofysik, Neurofysiolo-
gisk Institut og Institut for eksperimentel Medicin.
De to sidstnævnte institutter havde hidtil været
rene forskningsinstitutter, men blev nu også ind-
draget i undervisningen. Herved blev den fysiolo-
giske faggruppe meget stor i forhold til fakultetets
øvrige faggrupper. Dette forhold foranledigede i
1991 fakultetsrådet til at gennemføre en selektiv
nedskæring af den videnskabelige stab – uanset
faggruppens forskningsmæssige standard i for-
hold til fakultetets øvrige faggrupper.

I slutningen af 80erne blev der lagt politisk pres
på fakultetet for at danne større institutenheder
en bedre ressourceudnyttelse og en mere decen-
tral administration. I forbindelse med en arealre-
duktion og deraf afledte personalemæssige roka-
der besluttede de 5 fysiologiske institutter (Insti-
tut for almen Fysiologi og Biofysik, Medicinsk-fysi-
ologisk Institut B, Medicinsk-fysiologisk Institut C,
Neurofysiologisk Institut og Institut for eksperi-
mentel Medicin) at fusionere til ét institut.

Den 1. september 1992 oprettedes et nyt institut
under navnet Medicinsk fysiologisk Institut – rin-
gen er sluttet. Instituttets første leder blev Jørgen
Funder (f. 1919, fratrådt 1993), der i 1993 blev ef-
terfulgt af Jørgen Warberg (f. 1941).

Instituttet varetager undervisningen i fysiologi,
biofysik og fysik for læge- og tandlægestuderende

samt deltager i undervisning ved humanbiologi-
uddannelsen. Et professorat i patofysiologi blev i
1989 oprettet i forbindelse med indførelsen af en
ny studieplan for den lægevidenskabelige uddan-
nelse og oprettelsen af den humanbiologiske ud-
dannelse. Professoratet, der er placeret i den fysio-
logiske faggruppe blev i 1989 besat med Jørn Gie-
se (f. 1930, fratrådt 1993).

Forskningsmæssigt er Medicinsk fysiologisk In-
stitut grupperet i fem afdelinger: Afdelingen for
Cellulær Fysiologi (professor Søren-Peter Olesen;
f. 1955, tiltrådte1. januar 1998), Afdelingen for
Endokrinologi og Metabolisme (professor Jens
Juul Holst; f. 1945, tiltrådt 1996), Afdelingen for
Neurofysiologi (professor Hans Hultborn; f. 1943,
tiltrådt 1980), Afdelingen for Nyre og Kredsløb
(forskningsprofessor Niels-Henrik von Holstein-
Rathlou; f. 1956), Afdelingen for Patofysiologi
(professor Henrik Galbo; f. 1946, tiltrådt 1995).

Institutbestyrelse:
Institutleder, formand for bestyrelsen: J. Warberg

VIP: J.J. Holst (stedfortrædende institutleder),
H. Schmalbruch, P. Bie, T. Zeuthen.

TAP: B. Knudsen, S. Lohmann.

Forskningsvirksomhed:

AFDELINGEN FOR CELLULÆR FYSIOLOGI

1 Cellulær signaltransduktion

1.1 Signaltrandduktion i insulinfølsomme celler

Identifikation og karakterisering af plasmamem-
braninvaginationer i adipocytter
Immun-elektronmikroskopi af adipocyt plasma-
membraner, ekspressionskloning og sekventering
anvendes til udforskning af membranfunktioner i
adipocytter (J. Vinten & M. Voldstedlund; K. Chri-
stiansen & J. Carlsen, Inst. f. Med. Biokemi og Ge-
netik; J. Tranum-Jensen, Med. Anatomisk Inst.). 

Måltidsinducerede ændringer i fedt- og glyko-
gensyntese i leverceller
Ved subtraktionskloning identificeres proteiner i
hepatocytter, som styrer fordelingen af glucosede-
ponering mellem fedt og glykogen afhængigt af
energibalancen (J. Vinten; J. Carlsen & K. Christi-
ansen, Inst. f. 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-

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet172



ling af sygdommen (R. Støving, Odense Universi-
tets Hospital (OUH); J. Vinten, Aa. Handberg).
Endvidere undersøges Leptin niveauer hos mo-
nozygote tvillinger, diskordante for NIDDM (A.
Handberg, J. Vinten, A. Vaag).

Opsætning af assays til måling af insulinsigna-
lering på små mængder human skeletmuskel
Ved brug af mikrobrønde og Eu-mærkede detekti-
onsantistoffer har vi opsat 4 eller 5-lags-immuno-
metoder til måling af insulin receptorbinding og
kinase aktivitet. Opsætning af tilsvarende metode
til kvantitering af IRS1 og IRS2 mængde og fosfor-
yleringsgrad er under udarbejdelse (Aa. Hand-
berg, J. Vinten).

Dyrkning, morfologisk og biokemisk 
karakterisering af primære kulturer 
af humane muskelceller
En metode til dyrkning af muskelcellekulturer fra
små mængder human skeletmuskelbiopsi er op-
sat, og kulturen grundigt karakteriseret under for-
skellige betingelser. Kulturens glucosemetabolis-
mekarateristika undersøges (Aa. Handberg; M.
Gaster, Henning Beck Nielsen og Henrik Daa
Schrøder, OUH).

1.2 Undersøgelser af neurotransmitter-aktiverede
intracellulære signaler i celler fra eksokrint væv
Vi studerer hvorledes neurotransmittere aktiverer
cellulære signaler i eksokrint væv til dannelsen af
et salt-, vand- og proteinholdigt sekret. Vi har tidli-
gere fundet, at dannelsen af inositolfosfater, som
frigiver calcium ioner fra specielle intracellulære
depoter, som igen aktiverer salt- og vandtransport,
sker gennem bl.a. aktivering af muskarinerge re-
ceptorer samt receptorer aktiveret af substans P.
Yderligere moduleres disse receptorers aktivitet
gennem samtidig aktivering af ATP ioner på de
purinerge receptorer. Vi studerer nu en anden sig-
nalvej til frigivelse af intracellulært calcium. Den-
ne signalvej bygger på syntesen af cyclisk ADP-ri-
bose ud fra NAD+. Vi har i acini fra rottens gl. par-
otis og lacrimalis indentificeret et enzym, ADP-ri-
bosyl cyclase, som katalyserer denne omdannelse.
Det dannede produkt, cyclisk ADP-ribose, formo-
des at frigive calcium ioner fra intracellulære de-
poter gennem stimulation ved bl.a. nor-adrenalin
(S. Dissing, D.K. Looms, K. Tritsaris, T.D. Jør-
gensen; B. Nauntofte, Kbh. Tandlægeskole). 

2. Stoftransport over cellemembranen

2.1 Transport af ioner, nonelektrolytter og vand
over cellemembraner
Undersøgelser af klorid-bikarbonatudveksling

over erythrocytters (RBC) membran indgår i ka-
rakterisering af kuldioxydtransport fra væv til lun-
ger i alligatorer, hvis RBC-hæmoglobin er specielt
ved at kunne binde det meste af det intracellulært
dannede bikarbonat, hvorved anionudvekslingen
næsten kan undværes. Den er imidlertid lige så
udtalt som i mennesket-RBC. Vandpermeabilite-
ten aftager med 30%, når oxygenerede alligator-
RBC deoxygeneres (J. Brahm; F. B. Jensen & T.
Wang, Odense Univ.; D. Jones, Univ. British Co-
lumbia, Canada).

Urinstof- og thiourinstofpermeabiliteten i men-
neske-RBC udviser mætningskinetik under selvud-
veksling og unidirektionel influx, men minder om
simpel diffusion under unidirektionel efflux. Vor
hypotese omfatter en poremodel med et ydre,
regulerende bindingssted for (thio)urinstof (J.
Brahm, F. Wibrand).

2.2 Karakterisering af CD38s ADP-ribosyl-
cyclase-aktivitet i erythrocytter
CD38, et membranbundet bifunktionelt ectoen-
zym, kan nu undersøges in situ i RBC-membra-
nen, idet vi har kombineret brug af helt hæmoglo-
binfrie (hvide) “ghosts” med fluorescensmåling af
omdannelsen af den NAD+-analoge NGD+ til det
fluorescerende produkt cyklisk GDP-ribose (F. Wi-
brand, S. Dissing)

2.3 Na+/glucose cotransportproteinets evne til at
transportere vand
Vi har udtrykt både den humane såvel som kani-
nens Na+/glucose cotransportør i Xenopus oocyt-
ter. Ved at følge oocyttens volumenændringer har
vi kunnet sammenholde proteinets evne til at
transportere Na+ og glucose med dets transport af
vand. Vi finder, at der er et fast forhold mellem
Na+- og vandtransporten: I det humane protein
210 vandmolekyler per 2 Na+ ioner, i kaninen 390
vandmolekyler per 2 Na+ vandmolekyler. Disse
transporter er uafhængige af ydre parametre,
såsom externe osmolariteter (vandkoncentratio-
ner), hvorfor proteinerne kan siges at opføre sig
som molekylære vandpumper, som får deres ener-
gi fra Na+ gradienterne. I den humane tyndtarm
anslåes mekanismen at kunne forklare ca. halvde-
len af reabsorptionen (S. Meinild, D. Klærke, T.
Zeuthen).

2.4 Passiv vandtransport gennem vandkanaler
Vi har udtrykt de fire vandkanaler: Aquaporin 0,
1, 2, og 5 i ovennævnte oocyt system. Ved at måle
den osmotiske effektivitet af osmolytter af forskel-
lig størrelse har vi fundet, at kun vand kan gå igen-
nem AQP 1, 2 og 5. Dette viser, at vand passerer
disse kanaler i række (single file). AQP 0 har en
større diameter, idet Formamid (3.9 Ångstrøm)
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kan gå igennem. Vi har endvidere bestemt forde-
lingen af aquaporinerne 0 til 5 i det humane øje
(S. Meinild, S. Hamann, D. Klærke, T. Zeuthen).

2.5 Transplantation af retinal pigmentepitel
Aldersrelatereret maculadegeneration (AMD) er
den væsentligste årsag til svagtsynethed og blind-
hed i den industrialiserede del af verden. AMD
forårsages af aldersforandringer i det retinale pig-
mentepitel (RPE). Muligheden for transplantati-
on af dyrkede RPE-celler undersøges i en dyre-
eksperimentel model, hvor grisen anvendes som
recipient. Sideløbende undersøges de dyrkede
RPE-celler mht. morfologi, transportfysiologiske
og immunologiske egenskaber (T. Zeuthen, M.
Bundgaard, S. Hamann; M. la Cour, A.K. Wien-
cke, J.F. Kiilgaard, J. Nicolini, J.U. Prause, E.
Scherfig, Øjenafd. Rigshospitalet; C. Röpke, M.H.
Nissen, Anatomisk Inst.). 

2.6 Elektrolyt- og vandtransport i kirtelceller 
(J. Hedemark Poulsen).

3. Epitelial transport

3.1 Regulering af Na,K,2Cl cotransport
Den absorptive form af den bumetanid-følsomme
natrium/klorid cotransportører, BSC1/ NKCC2,
er klonet i 1994. Cotransportøren findes kun i
ascenderende ben af Henles slynge i fire splice va-
rianter, A, B, F, AF. Vi har karakteriseret rubidium
influx i BSC1-F udtrykt i oocytter. Bumetanid
hæmmer med Ki omkr. 60 – 70 nM. Desuden er re-
guleringen af BSC1-F ved aktiveret protein kinase
(PK) A, C og G blevet undersøgt. Kun PKC styrer
BSC1-F i oocytter, idet funktionen hæmmes med
phorbol-12-myristate-13-acetate, Ki 6 nM. En ny
PKC synes at være involveret (A. Bækgaard, N.
Bindslev). 

Et samarbejde med lægerne Anette M. Nielsen,
Mark B. Hansen, Rune Larsen og Erik Buchwall,
KAS Glostrup, om måling af transportegenskaber
i ventrikel- og duodenal-biopsier fra mennesker er
sat i gang.

3.2 Molekylær karakteristik af ion-kanaler fra
nyrens ydre medulla og distale colon epitel 
Ionkanaler i Na+-absorberende epitel spiller en af-
gørende rolle i regulationen af den transepiteliale
ion-transport, og vi har efter indbygning i lipid bi-
lag på enkelt kanal niveau karakteriseret regulati-
onen af Ca2+-aktiverede K+ kanaler fra tykke ascen-
derende del af Henle’s slynge i nyren og overflade
cellerne fra distale colon epitel. For at bestemme
kanalernes præcise antal og lokalisering i vævene
anvender vi et særdeles specifikt, radioaktivt mær-

ket skorpiontoxin, Iberiotoxin, i bindingsstudier
og histokemiske undersøgelser. For at opklare
struktur/funktions-sammenhænge for Ca2+-aktive-
rede K+ kanaler, udfører vi site-directed mutagene-
se på klonede kanaler. De muterede kanalers
egenskaber karakteriseres dernæst efter ekspres-
sion i Xenopus laevis oocytter (D.A. Klærke, C.
Solander, M. Grunnet, T. Zeuthen; H. Wiener,
Univ. Wien; H.G. Knaus, Univ. Innsbruck; M. Wall-
ner, UCLA, Los Angeles).

3.3 Intestinal transport af aminosyrer
I samarbejde med L.K. Munck (KAS Herlev) har
jeg fortsat undersøgelserne af transporten af
aspartat og glutamat i kaninens tyndtarm. De her-
henhørende forsøg er ved at være afsluttede. Det-
te gælder også for undersøgelserne af aminosyre-
transporten i grisens tyndtarm, der er udført på
Landbohøjskolen (KVL) i samarbejde med E.
Skadhauge og M.L. Grøndahl. Vi vil herefter un-
dersøge, om – som antydet af foreløbige resultater
– transporten af disse aminosyrer foregår anderle-
des hos rotte og marsvin (B.G. Munck).

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. 

Barriereforholdene hos repræsentanter for dis-
se dyregrupper undersøges med elektronmikro-
skopiske teknikker. Foreløbige resultater tyder på,
at havmus, lungefisk og bikirer har en endothelial
barriere (M. Bundgaard).

4. Molekylære virkningsmekanismer ved trans-
membran signalering og transport 

Karakterisering af G protein koblede receptorers
molekylære aktiveringsmekanisme 
G protein koblede receptorer udgør den største
familie af receptorer i organismen og omfatter re-
ceptorerne for stort set alle typer af signalmoleky-
ler fra de klassiske monoamin transmittere over
prostaglandiner/leukotriener til neuropeptider,
chemokiner og glycoprotein hormoner. Formålet
med vores studier er ved integreret anvendelse af
molekylærbiologiske, biokemiske og biofysiske
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teknikker at karakterisere molekylære virknings-
mekanismer involveret i aktivering og inhibering
af disse receptorer. Vi fokuserer især på anvendel-
sen af fluorescence spektroskopiske analyser til
identificering og kortlægning af agonist-inducere-
de konformationsændringer i receptormolekylet.
Vores metode er baseret på anvendelse af polari-
tetssensitive, sulfhydryl-reaktive fluorescerende
prober som molekylære reporterer. Mutanter af
den beta-2 adrenerge receptor med cysteiner i se-
lekterede positioner udtrykkes i Sf9 insektceller,
oprenses og mærkes med den fluorescerende pro-
be IANBD. Ved integrering af vores spektroskopi-
ske data med avancerede computersimuleringer
har vi opstillet en model for G protein koblede re-
ceptorers aktiveringmekanisme (A.D. Jensen,
Søren Rasmussen, Pejman Ghanouni, U. Gether).

Molekylære virkningsmekanismer ved trans-
membran transport af monoaminer
Monoamin transporterne omfatter noradrenalin,
dopamin og serotonin transporterne, som alle til-
hører familien af Na+/Cl- afhængige transporte-
re. Transporterne medierer ‘re-uptake’ af monoa-
minerne til den presynaptiske nerveterminal og
spiller herved en afgørende rolle for regulering af
monoaminernes fysiologiske effekter. Samtidig er
transporterne angrebsmål for en lang række læge-
midler incl. bl.a. antidepressiva samt nyudviklede
Parkinsonmidler. Formålet med dette projekt er
at afklare monoamin transporternes molekylære
virkningsmekanismer. Dette involverer identifice-
ring af ligand bindingsdomæner, kortlægning af
topologi samt karakterisering af konformations-
ændringer, som er afgørende for transporternes
og receptorernes molekylære funktion. Vi søger at
opnå dette ved anvendelse af en lang række mole-
kylærbiologiske og biokemiske teknikker herun-
der bl.a. mutagenese, zinc-site engineering, samt
intramolekylær krydsbinding (L. Nørregaard, U.
Gether).

AFDELINGEN FOR ENDOKRINOLOGI OG
METABOLISME

1. Regulatoriske peptider
I dette laboratorium, der udgør en del af Det Bio-
teknologiske Center for Cellulær Kommunikati-
on, 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 og 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: 1) Hormonet glucagon-
like peptide-1 (GLP-1), som er det mest potente
insulin-stimulerende stof, der kendes. Indgift af
stoffet har vist sig fuldstændigt at kunne normali-
sere blodsukkeret hos stort set alle patienter med
insulin-uafhængig sukkersyge. Samtidig har stoffet
potente virkninger på sekretion og motilitet i ma-
vetarmkanalen. 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 i
detaljer, samt at belyse stoffets anvendelsesmulig-
heder i behandlingen af sukkersyge og overvægt,
herunder udvikling af egnede analoger. 2) Hor-
monet glucagon-lignende peptid-2 (GLP-2), et
søsterhormon til GLP-1, som udskilles parallelt
hermed, men som ikke har virkning på blodsuk-
keret. Til gengæld har det beslægtede virkninger
på mavetarmkanalen, og synes at virke som vækst-
faktor for tarmslimhinden. Vi har udviklet speci-
fikke analyse metoder for dette hormon og under-
søger nu dets sekretion og virkninger på både
mennesker og forsøgsdyr. udforskningen af de re-
gulatoriske peptiders funktion har vi udviklet en
række eksperimentelle modeller, som tillader ud-
forskning af parakrine og neuronalt styrede funk-
tioner: Isolerede, perfunderede organer fra grise
med bevaret autonom innervation. På disse mo-
deller kan alle regulatoriske aspekter undersøges,
og ved hjælp af nyudviklede, specifikke receptor-
antagonister eller immunoneutralisering med mo-
noklonale antistoffer kortlægger vi virkningsspek-
tret af det enkelte regulatoriske peptid. Hovedop-
gaver har været belysning af betydningen af neu-
ropeptiderne vasoaktivt intestinalt polypeptid
(VIP), pituitary adenylate cyclase activating poly-
peptide (PACAP), og tachykininerne, galanin og
gastrin releasing 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. Wettergren, M. Wøjdemann, B. Hartmann, K.
Tornøe, L. Hansen, T. Vilsbøll).

2. Metabolisme og dykkermedicin

Sammenlignende undersøgelser af kateterisa-
tions- og mikrodialyseteknikkerne til 
undersøgelse af fedtvævs metabolisme 
(J. Madsen, B. Stallknecht, J. Bülow, H. Galbo).
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Arbejde med iltbehandlings indflydelse på bobler
i væv under nedsat tryk i omgivelserne (flyv-
ning) 
(O. Hyldegaard, J. Madsen). 

Udarbejdelse af en metode til gravimetrisk 
påvisning af bobler i væv. 
Undersøgelser af supersaturationsgrænser i me-
dulla spinalis ved dekompression 
(J. Hink, J. Madsen).

3. Peptiderge mekanismer

Myometriets receptorer
I de fortsatte undersøgelser over samspillet mel-
lem oxytocin- og beta-2-receptorer (målt ved
mRNA) i myometriet har vi studeret forholdene
hos den gravide rotte. Resultaterne har vist, at be-
standen af beta-2-receptorer (medierer nyometrie
afslapning) falder gennem graviditeten og er la-
vest ved terminen. Dette er konsistent med, at my-
ometriets kontraktilitet er maximal ved terminen.
Fem dage post partum er beta-2-receptorkoncen-
trationen dramatisk forhøjet, således at lactations-
betinget frigørelse af oxytocin fra neurohypofysen
har minimale muligheder for at inducere kontrak-
tioner i den rekonvalescerende uterus (T. Eng-
strøm, J.S. Henriksen, H. Vilhardt).

Cellulær signalering i adenohypofyseceller
Som en fortsættelse af tidligere studier over neu-
ropeptidet Substans P’s indvirkning på messenger
systemer i subtyper af hypofyseceller er det vist, at
aktivering af Substans P receptoren NK-1 og der-
med phospholipase C har en signifikant indflydel-
se på aktiviteten i andre messenger systemer
såsom adenylat cyclase-protein kinase A, Ca2+-cal-
modulin og phospholipase A2-arachidonsyre.
Endvidere blev det vist, at dissociation af dopamin
fra dets receptor på laktotrope celler er en vigtig
regulatorisk mekanisme til at kontrollere intracel-
lulære messengersystemer, der ikke primært er
koblet til D2 receptoren (S. Mau, H. Vilhardt). 

4. Ca2+-ATPaser og deres betydning for Ca2+-
depoternes 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 med
henblik på studier af den rolle, som Ca2+ pumper-
ne spiller i den intracellulære signalering. 3. At
benytte sådanne værktøjer til studier af den cellu-
lære og molekylære basis for sygdomme, hvor for-
styrrelser i den intracellulære signalering spiller
en fremtrædende rolle. 

Ca2+ pumpernes heterogenitet i neuralt væv.
Resultater fra andre grupper tyder på at cellernes
overgang fra en hvile- til en proliferationstilstand
(påvirkning med vækstfaktorer, serum) kræver en
opbygning af Ca2+-depoter og i visse tilfælde en
ekspression af nye pumpesubtyper. Vi har konstru-
eret isotypespecifikke cDNA-prober for sarco-en-
doplasmatisk reticulum (SERCA) 1, 2a, 2b og 3
Ca2+-ATPaser og er i gang med at studere ekspres-
sionen af disse former under påvirkning med epi-
dermal growth factor (EGF) og nerve growth fac-
tor (NGF) i PC12 celler på mRNA- og protein-
niveau. Disse studier sigter mod at opklare den
rolle, som de enkelte ATPase-isotyper spiller i de
enkelte celler, samt mod at bidrage til en kortlæg-
ning af de virkningsmekanismer, som er ansvarli-
ge for celleproliferation og -differentiering, der-
under især den rolle, som spilles af Ca2+-medieret
signalering (C. Caspersen, M. Treiman).

Thapsigargin analoger
En række nye O-8-substituerede analoger til thap-
sigargin, en inhibitor af SERCA-ATPaser, er blevet
syntetiseret og testet. Der er identificeret en po-
tent analog (ACT), som viser en fluorescensæn-
dring i forbindelse med bindingen til ATPase-mo-
lekylet. Der arbejdes videre med dette stof anven-
delsen som et værktøj til visualisering af SERCA-
ATPaser, bl.a. ved fluorescensmikroskopi, koloni-
screening ved kloning, m.v. (M. Treiman; S.B.
Christensen, Danmarks Farmaceutiske Højskole).

Neuronale Ca2+-depoter og proteinsyntese ved
hjerneiskæmi 
I et fortsat samarbejde med en gruppe fra Max-
Planck Institut i Köln har vi fundet, at corticale
neuroner in vitro tilsyneladende opregulerer et
nyt Ca2+-optagelsesystem i endoplasmatisk reticu-
lum (ER) efter en irreversibel hæmning af deres
Ca2+ pumper med thapsigargin. Dette fund er af
interesse i forbindelse med kortlægningen af for-
udsætninger for cellernes overlevelse i hjerneom-
råder ramt af iskæmi. Evnen til at opretholde fun-
gerende Ca2+-depoter i ER, og dermed en funge-
rende proteinsyntese, synes at være afgørende for
denne overlevelse (M. Treiman; W. Paschen, Max-
Planck-Institut, Köln).

5. Neuroendokrin regulation af hypofysefunktio-
nen under normo- og patofysiologiske forhold

Serotonerge receptorers betydning for hypofysehor-
monfrigørelsen

Involveringen af de 7 forskellige hovedtyper af
serotonin (5-HT) receptorer i sekretionen af hy-
pofysehormoner og regulatoriske peptider fra hy-
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pothalamus undersøges – herunder lokalisatio-
nen af disse receptorer. Der er arbejdet med iden-
tifikation af de centrale serotonerge neuronsyste-
mer, som har betydning for stress-induceret se-
kretion af hypofysehormoner, specielt hormonet
ACTH fra hypofyseforlappen. Ved indgift af neu-
rotoxin har vi udført specifikke læsioner af seroto-
nerge baner og vist, at både 5-HT neuroner i mel-
lemhjernen og i hypothalamus spiller en rolle for
sekretionen af ACTH i forbindelse med akut
stress.

Betydningen af 5-HT receptorerne for den ba-
sale sekretion af hypofysebaglaps hormonerne va-
sopressin og oxytocin er klarlagt. Desuden er 5-
HT’s rolle i den stress betingede sekretion af disse
hormoner undersøgt. Det er vist at 5-HT kun er
involveret i immobiliserings induceret vasopressin
sekretion, men ikke i tørst- eller blødnings induce-
ret vasopressin sekretion (H. Jørgensen, U. Knig-
ge, A. Kjær, T. Vadsholt, J. Warberg).

Histaminerg regulation af hypofyse- og 
hypothalamushormon sekretion
Der er arbejdet med histamin(HA)receptorernes
betydning for stress betingede ændringer i synte-
sen af regulatoriske hypothalmiske peptider og
den stress inducerede påvirkning af det centrale
histaminerge neuronsystem. Ved in situ hybridise-
ring på hjernesnit fra rotter udsat for forskellige
former for stress er synteseændringer påvist ved
opregulering af mRNA for vasopressin, oxytocin
og corticotropin-releasing hormon (CRH) i hy-
pothalmus. Ved lignende teknik er der påvist en
opregulering af HA’s syntese enzym, histidin de-
carboxylase, i den bageste del af hypothalamus ef-
ter forskellige former for stress (H. Jørgensen, D.
Akman, U. Knigge, A. Kjær, T. Vadsholt; M. Møller,
Med. Anat. Inst.; J. Warberg).

Etablering og automatisering af serotonin 
analyse
Der er indkørt og optimeret en automatiseret
HPLC-analyse med elektrokemisk detektion til
måling af 5-HT og metabolitten 5-HIAA. Analysen
benyttes især ved måling på ekstrakter fra hjerne-
væv (T. Vadsholt, H. Jørgensen, U. Knigge, A.
Kjær, J. Warberg).

Effekten af tyngdestress på endokrine, renale og
kardiovaskulære variable
Ved placering af forsøgspersoner i ryg-, side- eller
bugleje fandtes en signifikant øgning af den rena-
le udskillelse af vand og salt i bugleje i forhold til
rygleje. I venstre sideleje faldt det arterielle blod-
tryk med 5-7 mm Hg. Det tværgående tyngdestress
har således en effekt på kredløbs- og nyrevariable. 

Den nøjere mekanisme vil blive undersøgt.

Resultater fra forsøg med delvis nedsænking i
vand af patienter med inkompenseret hjertesyg-
dom tyder på, at denne påvirkning har en positiv
effekt på hjertets pumpefunktion. Den samtidige
effekt på kredsløbsregulerende hormoner under-
søges (P. Norsk, A. Gabrielsen, B. Pump, DAMEC;
N.J. Christensen, KAS Herlev; P.Bie, J. Warberg).

AFDELINGEN FOR NEUROFYSIOLOGI

Nerveceller og nervenetværk

1.1 Elektrofysiologiske undersøgelser af hjernens
styring af gangbevægelser hos mennesker
Vi har i 1997 fortsat vore undersøgelser af den
corticospinale nervebanes funktion under gang
hos mennesker (omtalt i tidligere årbøger). Vi har
særligt interesseret os for kompensatoriske reak-
tioner ved pertubationer af gangmønsteret. Vore
undersøgelser har vist, at den motoriske cortex
har uventet stor betydning for sådanne reaktioner
(J.B. Nielsen, N. Petersen, L.O.D. Christensen,
H.S. Jensen).

Elektrofysiologiske undersøgelser af motorisk 
indlæring hos mennesker
Vi har påbegyndt en ny forsøgsrække, hvor vi un-
dersøger plastiske ændringer på cortikalt og spi-
nalt niveau under indlæringen af en ny motorisk
opgave. Til dette formål undersøger vi blandt an-
det vha. transcraniel magnetisk stimulation af den
motoriske cortex, hvorvidt den cortikale repræ-
sentation af en muskel ændres under optræning
af den pågældende muskel. Desuden undersøger
vi ændringer i den funktionelle brug af forskellige
nervebaner (reciprok inhibition, corticospinale
forbindelser) under indlæringen af forskellige
motoriske opgaver (J.B. Nielsen, N. Petersen,
L.O.D. Christensen, H.S. Jensen).

1.2 Studier af neuronale netværk og informa-
tionprocessering i nerveceller
Formålet med vores forskning er at forstå rygmar-
vens neuronale netværk, der danner gangen. Vi
har udviklet et præparat fra nyfødte rotter, som
gør det muligt separat at inducere gangaktivitet på
enten den højre eller venstre side af rygmarven.
Dette har givet os en ny mulighed for at under-
søge det synaptiske input til motorneuroner og in-
terneuroner på den ikke-gangaktive side fra gang-
centret på den kontralaterale gangaktive side. Vi
har desuden undersøgt det temporale mønster af
aktionspotentialerne i rytmisk aktive interneuro-
ner. Disse oplysninger tillader os, sammen med vo-
res estimat af antallet af synaptiske potentialer, at
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udregne den totale konvergens af præsynaptiske
celler til en given population af netværkets celler.
Endelig har vi undersøgt, hvordan motorneuro-
ner integrerer synaptisk aktivitet, når specifikke
membranegenskaber ændres (O. Kiehn, O. Kjær-
ulff, M. Raastad, M. Denton, B. Johnson). 

1.3 Den interneuronale organisation af 
rygmarvens gangcenter
Baggrunden for dette længerevarende projekt er
omtalt i tidligere årbøger. En stor del af arbejdet
har fokuseret på, hvordan informationen fra ek-
stremiteternes sensoriske afferenter kan “drive”
eller “nulstille” rytmegeneratoren i rygmarvens
gangcenter. Her finder man et specifikt mønster
fra forskellige sansemodaliteter, der således ret
specifikt kan medvirke til at gangens støtte- og
svingfaser afvikles optimalt. I det forløbne år har vi
undersøgt, om det samme interaktionsmønster
kan genfindes under kradserefleksen. Også denne
bevægelse genereres af et rygmarvscenter, men
det er ikke klart, i hvilken grad de samme inter-
neuroner deltager i generering af både gang- og
kradsebevægelser. Vores undersøgelser viser, at
det samme specifikke interaktionsmønster ses un-
der begge bevægelser, og vi tager dette som et in-
dicium for, at rytmegeneratoren for dem begge i
stor udstrækning bruger de samme interneuroner
og nervenetværk (M.-C. Perreault, M. Enriques-
Denton, H. Hultborn).

1.4 Farmakologisk regulation af L-type Ca 
kanaler
Vi har tidligere vist at L-type Ca kanaler bidrager
til plateau potentialer, bistabilitet og korttids pla-
sticitet i visse nerveceller i rygmarven og at disse
funktioner reguleres gennem modifikation af Ca
kanalernes egenskaber. Vi har nu vist, at L-kana-
lerne og de funktioner, de bidrager til, hæmmes
af de tre hovedgrupper farmaka, der anvendes til
intravenøs bedøvelse. 

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 i.v. anæsthetika. Vi fandt, at plateau potentialer,
bistabilitet og korttids plasticitet blev elimineret af
pentobarbital, propofol og thiopental i klinisk re-
levante koncentrationer. Det er således muligt, at
disse stoffers hæmning af L-type Ca kanaler bidra-
ger til deres anæstetiske virkning ved at hæmme
rygmarvens sensoriske og motoriske funktion (P.
Guertin, J. Hounsgaard).

Øvrige projekter omfatter undersøgelse af a)
om bevarelsen af de membranegenskaber, som
skyldes L-type Ca kanaler, er afhængig af vækstfak-
torer (NT-3, BDNF og CNTF) (J.-F. Perrier, J.

Hounsgaard) b) hvorledes motoneuroners excita-
bilitet reguleres af serotonerge forbindelser fra
hjernestammen (R. Delgado-Lezama, J.-F. Perrier,
J. Hounsgaard) c) fordelene ved anvendelse af dif-
ferentiel polarisering til bestemmelse af nervecel-
lers elektrotone struktur (G. Svirskis, J. Houns-
gaard) d) sammenhængen mellem spinale nercel-
lers morfologi og funktionelle membranegenska-
ber (R. Russo, J. Hounsgaard).

1.5 Membranegenskaber og synaptisk 
transmission
Arbejdet med udvikling af et langtidsholdbart in
vitro præparat til undersøgelse af synaptisk plasti-
citet og andre cellulære mekanismer i pattedyr-
hjernen fortsætter. Da projektet kan føre til re-
duktion af forsøgsdyrsbrug på videnskabelige in-
stitutioner og i industrien, har EU besluttet at støt-
te arbejdet i en periode på tre år. Sammen med
grupper i Italien, Schweiz, Tyskland og i Odense
søges det at udvikle en perforeret siliciumskive
med indbyggede mikroelektroder, der kan anven-
des som base for dyrkning af vævssnit a.m. Stoppi-
ni af hippocampus og andre CNS-strukturer elek-
trisk stimulation og registrering af elektrisk aktivi-
tet i intakte neurale netværk. En prototype af sili-
ciumskiven er klar ved udgangen af 1997, og for-
ventes afprøvet i første halvdel af 1998 (H. Jahn-
sen).

1.6 Imaging af nervecellers dendritfunktion
Der er i 1997 etableret en ny forsøgsopstilling til
‘high-speed fluorescens imaging’ samtidig måling
af biokemiske og elektriske signaler fra nervecel-
lers udløbere. Forsøgene udføres som to delpro-
jekter:

Dendritfunktion i lillehjernens nerveceller: På
basis af tidligere års projekter undersøges granula-
og Golgi-celler, samt deres synaptiske forbindelser.

Dendritfunktion i mitralcellen: Disse celler i
bulbus olfactorius (lugtekolben) tjener både som
en simpel model for synaptisk integration i den-
dritter belyst ved elektrofysiologiske målinger
samt som model for præsynaptisk frigørelse af
transmitter, da dendritterne i disse celler har både
en post- og præsynaptisk funktion. I forlængelse af
elektrofysiologiske målinger undersøges nu calci-
um dynamikken i dendritterne (W. Chen & G. M.
Shepherd, Yale University; J. Midtgaard).

2. Forhjernens opbygning

Distribution af NADPH-diaphorase-farvede
neuroner i isocortex i syv pattedyrearter
Fordelingen af denne type neuroner varierer i for-
skellige arter. Distributionsmønstret i egernaber
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ligner det, der findes i insektædere, men adskiller
sig fra fordelingen i gnavere, svarende til den
gængse opfattelse, at primater fylogenetisk stam-
mer fra insektivor-lignende arter. Den artsspecifik-
ke distribution af disse neuroner er i modstrid
med hypotesen, at isocortex’ udviklingshistoriske
expansion er foregået ved en øgning af antallet af
ensartede søjler i hjernebarken (M.J. Fuentes-Rey-
es, Univ. Las Palmas; Na Renhua, Univ. Beijing; J.
Mojsilovic-Petrovic, H. Künzle, B. Wynne, A. Har-
man, J. Regidor, I. Divac).

“Præfrontal cortex” hos fugle
Sidste års studier af papegøjer er videreført ved
undersøgelser af en fugleart, der er kendt for sin
sang: Zebrafinken. Det viser sig, at “præfrontale
cortex” varierer topografisk i forskellilge fuglear-
ter (I. Divac; M.J. Fuentes-Reyes, Univ. Las Palmas;
B. Wynne, S. Bottjer).

Adfærdsforandringer efter læsioner i “præfrontal
cortex” hos duer
Såvel retention af præoperativt indlært simultan
dobbelt visuel mønster diskriminering, som posto-
perativ indlæring af “go, no-go” successiv diskrimi-
nering er nedsat efter præfrontale læsioner, hvori-
mod ombytning (reversal) af simultan diskrimine-
ring ikke påvirkes af skaden. Disse resultater sam-
menlignes med konsekvenser af præfrontale læsi-
oner hos pattedyr (L.A. Vera, D.C. Miserachs, M.
Siemman, I. Divac, J.D. Delius). 

3. Sansesystemets betydning for motorisk kontrol

Neural, morfologisk og biomekanisk effekt af
muskelbelastning
Motorenhedernes aktivering undersøges i hvile og
under maximal kontraktion, før og efter tung styr-
ketræning. Muskel CSA (tværsnitsareal), fibrenes
pennation (vinkling) og myosin heavy chain iso-
form expression måles. 

Neuromuskulære tilpasningsmekanismer: Mo-
dulationen i neuromotor drive/excitabilitet un-
der gang-løb undersøges ved simuleret reduceret
tyngdekraft (0.2 G – 1 G) samt under hop på høj-
og lav compliente underlag (P. Aagaard; E.B. Si-
monsen, Anatomisk Inst.; J.L.Andersen, Aug.
Krogh Inst.; D. Ferris, C.T. Farley, Univ. California;
P. Dyhre-Poulsen).

Betydningen af sensorisk information udløst i
ligamenter for kontrollen af bevægelser
Sensoriske nervefibre stimuleres elektrisk gen-
nem fine trådelektroder indsat i ligamenter hos
mennesker. Elektromyografi (EMG) registreret
fra muskler omkring leddene undersøges under

voluntære bevægelser og i hvile (M. Krogsgaard,
T. Fischer Rasmussen, Bispebjerg Hosp.; P. Dyhre-
Poulsen).

4. Interaktion mellem nerver og 
skeletmuskulatur
Lys- og elektronmikroskopiske undersøgelser af
muskel- og nervebiopsier fra patienter med neu-
romuskulære sygdomme (H. Schmalbruch, J. Vis-
sing).

Mitotisk aktivitet i normale og denerverede rot-
temuskler – hvordan holdes muskelfibre i live?
(D.H. Lewis, Bristol; H. Schmalbruch).

Genterapi af motoriske forhornscellesygdom-
me: Virkning af neurotrofe stoffer på mutant mu-
sen pmn (= progressive motor neuronopathy) og
den transgene SOD mus (som mangler enzymet
superoxyddismutase) (G. Haase, A. Kahn, F. Re-
vah, Paris; H. Schmalbruch).

Gentransfer til Schwannske celler og regenera-
tion af nerver (G. Haase, A. Kahn, Paris; C. Kra-
rup, J. Sørensen, H. Schmalbruch).

Cisplatin neuropati hos mennesker, aber og
mus (C. Krarup, A. Krarup-Hansen, H. Schmal-
bruch).

5. Regulationen af hjernens blodgennem-
strømning

Studier af mekanismer ved kobling af nervecelle-
aktivitet og ændringer i hjernens blodgennem-
strømning
Vi bruger cerebellar cortex som model til at stude-
re koblingen mellem neuronal aktivitet og blod-
gennemstrømning (CBF). Inden for det sidste år
har vi undersøgt betydningen af nitrogenoxid for
hjernens blodgennemstrømning, herunder den
funktionelle kobling mellem nervecelleaktivitet
og bloodflow og laboratoriet deltager i udviklin-
gen af nye laser-Doppler teknikker til måling af
hjernens blodgennemstrømning. Vi har for nylig
undersøgt betydning af spike-aktivitet og øgninger
i CBF og korrelationen mellem extracellulær [K+]
og øgning i blodgennemstrømning efter aktive-
ring af parallelfibre og klatrefibre. Der er nu frem-
kommet udstyr, Laser-Doppler perfusion imaging
(LDPI), som ved hjælp af konfokal teknik og bil-
leddannelse kan måle gennemblødningen over et
større område med en spatial opløsning på 10µM,
og en tidsopløsning på 2 sekunder per image. Vi
undersøger erytrocytflux med hensyn til retning,
amplitude og hastighed i enkeltkapillærer i for-
bindelse med neuronal stimulation forskelle i
hæmatokrit mellem kontrol og aktivering. Formå-
let er at belyse mulighederne for anvendelse af
LDPI i forbindelse med undersøgelse af udbred-
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ningen af funktionel aktivering (N.Akgören, C.
Mathiesen, K.Caesar, M. Lauritzen).

Nitrogen oxid og blodforsyning til perifere nerver
Nedsat blodgennemstrømning i vasa nervorum
kan være medvirkende til opståelsen af perifere
neuropatier, bl.a. i diabetes mellitus (DM). Regu-
lationen af denne blodforsyning til nerverne
(NBF) har en endothel- såvel som en neurogen
mekanisme. Nitrogen oxid (NO) spiller en væ-
sentlig rolle i den endotheliale regulation af blod-
forsyningen til alt væv og andre forskere har fun-
det dets funktion nedsat i DM. Ved hjælp af Laser
Doppler Flowmetry (LDF), som måler relative æn-
dringer i NBF, samt NO-syntase inhibition under-
søger vi NO’s rolle for NBF. Resultaterne viser,
som forventet, at blokaden af NO-syntase med-
fører en halvering af NBF. Desuden fandtes en ac-
centuation af det endothelafhængige NBF-re-
spons på acetylcholin hos normale rotter. Pågåen-
de undersøgelser forsøger at klarlægge om NO-in-
hibitionen hovedsageligt rammer endothel- eller
neuronal produceret NO (K. Thomsen, M. Laurit-
zen).

Laser Doppler perfusionsmålinger og neuronal
funktion
Laser Doppler flowmetri (LDF) tillader kontinu-
erlige in vivo målinger af blodgennemstrømnin-
gen (CBF) i rotte cortex med en tidsopløsning i
størrelsesordenen millisekunder. LDF kombineres
i dette studie med laser-scannings teknikken “La-
ser Doppler Perfusion Imager” (LDPI), hvorved
et todimensionalt farvekodet blodgennemstrøm-
ningskort kan konstrueres. Når LDF og LDPI
kombineres med konventionelle in vivo elektrofy-
siologiske og biokemiske teknikker, fremkommer
et komplekst, men potentielt forståeligt billede af
de temporale og spatiale relationer mellem nerve-
celleaktivitet og blodflow, som reflekterer de æn-
dringer, der sker i hjernens “microenvironment”.
Det er dette projekts overordnede mål at analyse-
re mekanismerne bag aktivitetsafhængige ændrin-
ger i CBF under normale og patologiske forhold
(A. Norup Nielsen, M. Lauritzen).

AFDELINGEN FOR NYRE OG KREDSLØB

Regulation af kredsløbs- og nyrefunktioner

1.1 Blodgennemstrømning, diffusion, 
modelformulering
Varmeudvaskningsmetoden er blevet anvendt til
måling af hudens blodgennemstrømningshastig-

hed i hudområder med og uden arterio-venøse
anastomoser. 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 disse 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 uænd-
ret 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 normalisering af for-
holdene hos begge patientkategorier (M. Midt-
tun, P. Sejrsen og W. Paaske). 

Måling af diffusionskoefficienter for 14C-gluco-
se, 3H-glycerol og 14C-laktat i fedtvæv på grise. Dif-
fusionskoefficienterne for de anvendte indikato-
rer fandtes korrelerede til deres molekylvægt og
de er ca. en faktor 3 lavere end for fri diffusion i
vand (P. Sejrsen og B. Stallknecht). 

1.2 Regulering af nyrernes udskillelse af salt 
og vand
På hunde er påvist, at saltbelastning med fysiolo-
gisk relevant hastighed følges af øget natriumud-
skillelse i nyrerne uafhængigt af blodtryk eller
blodfortynding, men alene på grund af fald i plas-
mas koncentration af angiotensin II (N.C.F. Sand-
gaard, J.L. Andersen, P. Bie).

Med et højfølsomt radioimmunoassay for urodi-
latin har vi hos mennesker påvist ændringer i ud-
skillelseshastigheden af urodilatin i urinen som
følge af saltbelastning (L.J. Andersen, M.H. Bestle,
P. Christensen, P. Bie).

Osmoreceptorer kan hos dyr medvirke ved re-
guleringen af nyrernes udskillelse af salt. Ved sam-
tidig måling af hæmodynamiske, hormonale og
renale reaktioner hos mennesker i forbindelse
med indgift af hyperton og isoton saltvand har vi
påvist en lignende reguleringsmekanisme hos
mennesker. Det er ikke lykkedes at lokalisere re-
ceptorerne til den portale karseng (L.J. Andersen,
P. Bie).

1.3 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 de nariuretiske
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peptider ANP og Urodilatin samt 3) for en række
arachidonsyremetabolitter (prostaglandiner og
thromboxaner) til anvendelse i forskergruppens
øvrige eksperimentelle projekter. Metoderne an-
vendes desuden i en række klinisk fysiologiske
projekter i samarbejde med kliniske hospitalsafde-
linger i København og Odense. Endvidere er ud-
viklet en ultrafølsom analyse til måling af lithium
(elektrothermal atom absorptions spektrometri,
EAAS), der anvendes i gruppens studier til måling
af den endogene lithium clearance (kvantitativ og
separat måling af nyrens proximale og distale tu-
bulusfunktion) (P. Christensen, P.P.Leyssac, P.Bie,
N.H.Holstein-Rathlou).

Deltager desuden i projekter, der omfatter pro-
staglandiners betydning for: a) Isosmotisk trans-
port over epiteler (Ole Frederiksen, MFI), b) cel-
levolumen regulering (Aug. Krogh Inst.) og c)
tarmsekretion hos grise under indvirkning af sal-
monella, cholera toxin m.m.( Kgl.Vet.& Landbo-
højskole).

1.4 Dynamiske aspekter af nyre- og kredsløbs-
funktionen
Vi har påbegyndt et nyt projekt omkring såkaldt
“conducted vascular responses”. Projektet udføres
dels i en in vivo situation (mesenterialkar), og dels
i primær kulturer af glatte muskelceller (F. Gu-
stafsson, B. Arensbak, N-H Holstein-Rathlou).

Vi har fortsat arbejdet med identifikation af den
af os beskrevne natriuretiske faktor. Denne er
påvist i ekstrakter fra det indre øre (saccus endo-
lymphaticus), og kunne være af betydning ved ce-
rebral natriurese og/eller ved Meniere’s 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 Brown University, Providen-
ce, og University of Southern California, Los An-
geles, USA er der gennemført flere undersøgelser
omkring analyse af nonlineære tidsserier fra biolo-
giske systemer (K. Chon, V.Z. Marmarelis, og N.-
H. Holstein-Rathlou).

1.5 Det tubuloglomerulære feedback systems dy-
namik og nefron-nefron koblingen ved spontan
og renovaskulær hypertension hos rotter
Vi tester i mikroperfusionsforsøg på koblede ne-
froner om der er forskel i det tubuloglomerulære
feedbacks (TGF) koblingsstyrke og signalets ud-
bredningshastighed fra det ene nefron til det an-
det ved forskellige former for hypertension og om

hastigheden kan ændres hormonalt (f.eks. af an-
giotensin) (P.P. Leyssac, 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.

2. Epiteliale transporter

Iontransport og transportregulering i luftvejs-
epitel in vitro.
En in vitro præparation af epitelet fra de øvre luft-
veje er udviklet: Isoleret epitel fra kaninens næse-
septum udviser absorptionshastigheder for natri-
umklorid, der væsentligt overstiger, hvad der er
iagttaget i andre præparationer af luftvejsepitel. Vi
har karakteriseret disse transportmekanismer.
Præparationen anvendes til undersøgelser af ion-
transporternes regulation og relation til vand-
transport (O. Frederiksen).

Ændringer i iontransporter ved cystisk fibrose
En ny type primærkultur af humant luftvejsepitel
anvendes til undersøgelser (v.h.a. mikroelektrode-
og fluorescensteknikker) af iontransportmekanis-
mernes regulation i epitel fra normale mennesker
og deres ændrede regulation i epitel fra cystisk fi-
brose patienter (O. Frederiksen, N.-H. Holstein-
Rathlou, P.S. Pedersen, Pædiatrisk afd., RH).

3. Eksperimentel cardiologi
Pludselig uventet hjertedød rammer 3000 menne-
sker årligt. Det humane EKG indeholder informa-
tion om samspillet mellem hjertet, baroreceptorer
og hjerne. Det er håbet, at denne information kan
bruges til at forudsige pludselig hjertedød. Aktu-
elt udføres nedennævnte projekter.

Nonlineær dynamik i hjertefrekvensvariabilitet
Intervallet mellem hjerteslaget (RR intervallerne)
modelleres med nonlineære ligninger for at iden-
tificere karakteristiske mønstre. Det har vist sig, at
den enkelte person har et karakteristisk “fingeraf-
tryk” i sit EKG, og målet er at identificere møn-
stre, der relaterer til pludselig uventet død (J.K.
Kanters, M.V. Højgaard, E. Agner, N.H. Holstein-
Rathlou). 

Autonom regulering af hjertefrekvensvariabilitet
Frekvensanalyse af RR-intervallerne har vist sig at
indeholde en svingning omkring vejrtræknings-
frekvensen (0.25 hz) og en langsommere sving-
ning omkring 0.1 Hz formentlig relateret til baro-
receptorerne. Disse svingninger reflekterer i no-
gen tilfælde balancen imellem parasympatikus- og
sympatikustonus, men ikke i alle situationer. Det
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er målet at udvikle en bedre metode til noninvasiv
estimering af sympatikus og parasympatikusaktivi-
tet (M.V. Højgaard, J.K. Kanters, E. Agner, N.H.
Holstein-Rathlou).

QT dynamik og dispersion
QT intervallerne viser sig at svinge på samme
måde som RR intervallerne. QT intervallerne ud-
trykker variation i de autonome nervesystems
påvirkning på hjertets ventrikler imodsætning til
RR-intervallets svingninger der udtrykker påvirk-
ningen på sinusknuden. Målet er at bedre kunne
forudse forekomsten af ventrikulære arrytmier og
dermed pludselig hjertedød ved hjælp af QT ana-
lyse (J.K. Kanters, B.T. Jensen, E. Agner, N.H. Hol-
stein-Rathlou).

Genetisk diagnostik og prognosticering ved for-
længet QT (Romano-Ward) syndrom
Langt QT syndrom skyldes en arvelig defekt i hjer-
tets K+ og Na+ kanaler. Dette giver sig udtryk i en
forlængelse af aktionspotentialet og dermed af
QT intervallet medførende pludselig uventet død.
Målet er, ved hjælp af genotype bestemmelse og
noninvasiv elektrofysiologisk undersøgelse, bedre
at kunne risikovurdere disse patienter (J.K. Kan-
ters, L.A. Larsen, M. Christiansen).

AFDELINGEN FOR PATOFYSIOLOGI

1. Muskelmetabolisme, glukosehomeostasen
Mekanismen bag faldet i plasma-insulin-koncen-
trationen under fysisk arbejde (P. Aarnio, F. Dela).

Undersøgelser af den træningsinducerede
adaptation af insulinsekretionen (H. Gottlieb, P.
Aarnio, F. Dela).

Insulinstimuleret blood flow hos patienter med
høj rygmarvsskade (F. Biering-Sørensen, Neuro-
centeret, Rigshospitalet; B. Stallknecht, H. Galbo,
F. Dela).

Effect of low glycogen on substrate combustion
in skeletal muscle during exercise (G. van Hall, B.
Saltin, Copenhagen Muscle Research Centre; F.
Dela).

Effekten af 10 daglige noradrenalin infusioner
på GLUT4 mængden i human skelet muskel (A.
Handberg, F. Dela).

Betydningen af umiddelbar præoperativ er-
næring for den hormonale stressreaktion samt for
træthed, kræfter og livskvalitet efter operation (M.
Gaarden m.fl., Århus Amtssygehus; F. Dela).

Improved Proteome Analysis in Medical Bio-
tech. Projektet er en del af THOR programmet
(Technology by Highly Oriented Research) (H.

Beck-Nielsen, Diabetes Research Centre, Odense
Universitetshospital; P. Mose Larsen, Centre for
Proteome Analysis, Odense Universitet; F. Dela).

Kontraktions- og insulin- stimuleret glukose
transport i human skeletmuskel (O. Petersen,
KAS Gentofte; T. Ploug, H. Galbo, J. Langfort, F.
Dela).

Effekten af høj intens exercise på den postpran-
diale glukose homeostase hos patienter med NID-
DM (S. Madsbad, Kommunehospitalet; J.J. Søl-
gaard Larsen, F. Dela, H. Galbo).

Interaktionen af sulfonylurinstof og fysisk arbej-
de på metabolismen hos patienter med NIDDM
(S. Madsbad, Kommunehospitalet; J.J. Sølgaard
Larsen, F. Dela, H. Galbo).

Kostens indflydelse på insulin og kontraktions
medieret glukose optagelse i skeletmuskler hos
patienter med NIDDM (J.J. Sølgaard Larsen, F.
Dela, H. Galbo).

2. Mikrodialyse af fedt- og muskel
Betydningen af nervøs aktivitet for fedtvævslipoly-
se under fysisk arbejde (J. Lorentzen, J. Bülow, L.
Simonsen, M. Kjær, Bispebjerg Hospital; F. Bie-
ring-Sørensen, Rigshospitalet; B. Stallknecht, L.H.
Enevoldsen, H. Galbo). 

Evaluering af mikrodialyseteknikken i hunde-
fedtpuden (J. Bülow, Bispebjerg Hospital; B. Stall-
knecht, J. Madsen, H. Galbo).

Blodgennemstrømning i skeletmuskulatur esti-
meret med mikrodialyseprober perfunderet med
ethanol, 14C-ethanol og 3H2O (B. Stallknecht, M.
Donsmark, L.H. Enevoldsen, J. Fluckey, H. Gal-
bo).

Fysisk trænings indflydelse på insulinfølsomhed
i humant subkutant fedtvæv in vivo (K. Mikines, J.
Bülow, L. Simonsen, Bispebjerg Hospital; B. Stal-
lknecht, J.J. Larsen, H. Galbo).

Fysisk trænings indflydelse på insulinfølsomhed
i intraabdominalt fedtvæv hos rotter in vivo (L.H.
Enevoldsen, B. Stallknecht, J. Fluckey, H. Galbo).

Fysisk trænings indflydelse på in vivo adrenalin-
stimuleret lipolyse og in vitro hormon-sensitiv-li-
pase aktivitet i intraabdominalt fedtvæv hos rotter
(L.H. Enevoldsen, B. Stallknecht, J. Langfort, J.
Fluckey, T. Ploug, H. Galbo).

3. Glukosetransportens regulation i skelet-
muskulatur
Ved hjælp af diverse histologiske, biokemiske, fysi-
ologiske og molekylærbiologiske teknikker under-
søges i inkuberet, perfunderet og dyrket muskula-
tur de molekylære mekanismer, hvorved insulin
og kontraktion øger glukosetransporten i skelet-
muskel (E. Ralston, NIH, USA; T. Ploug, J. Ihle-
man, M. Saldo, M. Donsmark, H. Lauritzen, H. Ai,
H. Galbo).
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4. Regulation af hormon-sensitiv-lipase i skelet-
muskulatur
Under anvendelse af rottemuskel in vitro og af
biopsier fra menneskemuskler undersøges fore-
komsten og regulationen af et enzym, som vi har
foreslået, er ansvarlig for kontrollen af triglycerid-
mobiliseringen i skeletmuskel (C. Holm, Lund; J.
Langfort, T. Ploug, B. Stallknecht, L.H. Enevold-
sen, H. Galbo).

Laboratoriet for Kybernik

Respirationsregulation og muskelaktivitet
Endogene cannabinoiders virkning på respiratio-
nen.

Vi arbejder med et projekt, hvor vi vurderer
virkningen af cannabinoid receptors på respiratio-
nen. Vi ønsker at belyse, hvorvidt der findes en to-
nisk virkning af endogene cannabinoide moleky-
ler. Næste trin er en undersøgelse af en specifik
cannabinoid antagonist.

(Forskningsmæssigt samarbejder jeg med Pro-
fessor M. Pokorski, Department of Neurophysiolo-
gy, Medical Research Center, Polish Academy of
Sciences).

I 1997 har Poul-Erik Paulev fortsat arbejdet på
en større lærebog I medicinsk fysiologi:

Længerevarende forsknings- og studieophold:
N.-H. Holstein-Rathlou ved Brown University,
USA. J. Midtgaard ved Yale University, USA.

Udenlandske gæsteforskere på længere ophold:
Divac: M. Fuentes-Reyes, Univ. Las Palmas, Spani-
en. P. Dyhre-Poulsen: Prof. C.T. Farley, Univ. Cali-
fornia, Berkely, USA. H. Galbo: Ass.prof. J. Lang-
fort, Polish Academy of Sciences, Warszawa;
ass.prof. Hua Ai, Beijing Univ. U. Gether: Ph.d.-
stud. P. Ghanouni, Stanford Univ., USA. O. Kiehn:
Dr.med. M. Raastad, Oslo Universitet; ph.d. B.
Johnson, Cornell University, N.Y., USA; dr.med.
A.L. Edie, Oslo Universitet. J. Hounsgaard: Prof.
R. Delgado Lezama, Mexico; dr. P. Guertin, Cana-
da; dr. G. Svirskis, Litauen; dr. J.-F. Perrier, Fran-
krig; ph.d. R. Russo, Uruguay. H. Hultborn: Ph.d.
M.-C. Perreault, University of Mannitoba, Canada;
postdoc. M. Enriquez Denton, Mexico. H. Schmal-
bruch: stud.med. M. Moldovan, Bukarest. H. Vil-
hardt: Dr. Tom Barth, Videnskabernes Akademi,
Prag.

Redaktionelle hverv:
12 af instituttets videnskabelige medarbejdere har
redakationshverv ved i alt ca. 20 videnskabelige in-
ternationale tidsskrifter.

Arbejde inden for kollegiale organer:
P. Bie: Medlem af semesterudvalg. J. Brahm: Kur-
susleder i fysiologi; medlem af instituttets under-
visningsudvalg. S. Dissing: Kursusleder i cellebio-
logi/biofysik og medicinsk fysik; formand for se-
mesterudvalget for 3. semester, formand for un-
derudvalg under 1./2. semesterudvalg, medlem af
instituttets undervisningsudvalg. O. Frederiksen:
Medlem af instituttets undervisningsudvalg. H.
Galbo: Studieleder for humanbiologi. J.J. Holst:
Medlem af semesterudvalget for 4.-6. semester;
medlem af instituttets undervisningsudvalg; med-
lem af bestyrelsen for Michelsenfonden; formand
for bestyrelsen for Afd. for Eksperimentel Medi-
cin. N.-H. Holstein-Rathlou: Medlem af fakultetets
forskningsudvalg og informationsteknologiudvalg
samt udvalg vedr. multimedie/computerassisteret
undervisning. J. Hounsgaard: Medlem af institut-
tets undervisningsudvalg. Hultborn: Dekan. H.
Jahnsen: Medlem af UB2’s forskningsudvalg, med-
lem af Panum Biblioteksudvalg og Rektors Biblio-
teksudvalg 2. J. Madsen: Medlem af semesterud-
valg 12 og 13. J. Midtgaard: Medlem af fakultetets
og instituttets samarbejdsudvalg. J.H. Poulsen: Vi-
cestudieleder for medicin; medlem af hovedsam-
arbejdsudvalget, fakultetets og instituttets samar-
bejdsudvalg; næstformand i Medicinske Universi-
tetslæreres Forening (MULF) formand for Evalue-
ringsudvalget; medlem af fakultetets Fysisk udvalg
og Kvaliteteudviklingsudvalget vedrørende Klinisk
ophold; medllem af selvevalueringsgruppen for
tandlægeuddannelsen; Fakultetets repræsentant i
Folkeuniversitetets styrelse. P. Sejrsen: Arbejdsgi-
versikkerhedsrepræsentant ved instituttet; med-
lem af semesterudvalget for 7.-8. semester; med-
lem af udvalg til etablering af en kandidatuddan-
nelse i sundhedsfag. M. Treiman: Bestyrelsesmed-
lem i Center for Neurovidenskaberne. J. Vinten:
Studieleder for ph.d.-uddannelsen ved fakultetet.
J. Warberg: Formand for instituttets undervis-
nings- og samarbejdsudvalg; medlem af fakultetets
samarbejdsudvalg, fakultetets kvote II-optagelses-
udvalg, AV-udvalget under HS’s Samordningsud-
valg, Panum Instituttets kunstudvalg; revisor i Me-
dicinske Universitetslæreres Forening (MULF).

Disputatsbedømmelser:
Københavns Universitet: P. Bie, H. Galbo, P. Sejr-
sen.

Aarhus Universitet: J.J. Holst
Odense Universitet: J.J. Holst
Lunds Universitet: P.-E- Paulev

Disputatser udgået fra instituttet:
Bent-Hansen, L.: Whole body capillary exchange
of albumin, alterations in diabetic microangiopa-
thy (vejleder: P. Sejrsen).
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Vejlederhverv:
25 af instituttets videnskabelige medarbejdere var
vejledere for 52 ph.d.-studerende, 7 specialestude-
rende og 5 scholarstipendiater.

Varia:
P. Bie: Medlem af Executive committee og for-
mand for Meeting and Workshop committee i Fe-
deration of European Physiological Societies.

H. Galbo: Ph.d.-bedømmelse ved Univ. of Cape
Town, professorbedømmelse ved Århus Univ., ad-
jungeret professor ved Århus Univ., modtager af
Dandy’s forskerpris.

F. Dela: Lægeforeningens hæderspris for 1996.
I. Divac: Bestyrelsesmedlem i International Ba-

sal Ganglia Society.
J.J. Holst: Formand for professorbedømmelses-

udvalg (KU), medlem af Videnskabernes Selskab,
fagkonsulent for fysiologi, cellebiologi og anatomi
ved det Danske Nationalleksikon.

N.-H. Holstein-Rathlou: Adj. prof. ved Dept.
Physiol., Brown Univ., USA; bedømmer af forsk-
ningsansøgninger vedr. den internationale rum-
station, NASA, Washington D.C.

O. Kiehn: Medlem af bestyrelsen for Lunds
Biomedicinska Forskarskola.

P.P. Leyssec: Medlem af Panel of Independent
Assessors, Nat. Health and Med.Res. Council, Au-
stralien; formand for Centret for blodtryksforsk-
ning ved KU, modtager af Hrsf. Kaj Bunck-Jensen
og Allis Bunch-Jensens hæderslegat.

J. Madsen: Medlem af Søværnets dykkemedicin-
ske udvalg, European Diving Technolgy Commis-
sion og The Diving Medical Advisory Committee;
sagkyndig for Retslægerådet.

J. Midtgaard: Kasserer i Dansk Selskab for Neu-
rovidenskab.

P. Sejrsen: Leder af isotopkursus ved Det natur-
og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet.

J. Warberg

Stab
VIP: 47,6 årsværk.
TAP: 55,5 årsværk.

VIP:
Aagaard, Per; ph.d.-studerende.
Akgoren, Nuran; forskningsass.
Andersen, Jens Lundbæk; kand. stip.
Andersen, Lars Juel; kand. stip.
Arensbak, Birgitte; akademisk arbejder.
Bestle, Morten Hejberg; kand. stip.
Bie, Peter; lektor.
Bindslev, Niels; lektor.
Brahm, Jesper; lektor.
Bundgaard, Magnus; lektor.
Caspersen, Casper; ph.d.-studerende.

Christensen, Lars O.D.; ph.d.-studerende.
Christensen, Poul; lektor.
Deacon, Carolyn F.; forskningsstip.
Dela, Flemming; forskningslektor.
Denton, Manuel Enriques; forskningsadj.
Dissing, Steen; lektor.
Divac, Ivan; lektor.
Dyhre-Poulsen, Poul Jannik; lektor.
Engstrøm, Thomas; kand. stip.
Frederiksen, Ole; lektor.
Galbo, Henrik; professor.
Gustafsson, Finn; kand. stip.
Handberg, Aase; adjunkt.
Hartmann, Bolette; ph.d.-studerende.
Holst, Jens Juul; professor.
Hounsgaard, Jørn Dybkjær; lektor.
Hultborn, Hans; professor.
Højgaard, Michael V.; kand. stip.
Ihlemann, Jacob; ph.d.-studerende.
Jahnsen, Henrik; lektor.
Jensen, Boye Lagerbon; forskningsadj.
Jørgensen, Henrik Stig; kand. stip.
Kanters, Jørgen Kim; adjunkt.
Karlsen, Finn Michael; forskningsassistent.
Kjærulff, Ole; forskningsadj.
Klærke, Dan Arne; adjunkt.
Larsen, Jens Jørn Sølgaard; ph.d.-studerende.
Larsson, Kim Per; ph.d.-studerende.
Leyssac, Paul P.; lektor.
Litman, Thomas; amanuensis.
Madsen, Joop Jørgen Viggo; lektor.
Mathiesen, Claus; ph.d.-studerende.
Meinild, Kristine; ph.d.-studerende.
Nielsen, Alexander Norup; ph.d.-studerende.
Nissen-Petersen, Hans Peter; civilingeniør.
Paulev, Poul-Erik; lektor.
Petersen, Nicolas; ph.d.-studerende.
Ploug, Thorkil; lektorvikar.
Poulsen, Jørgen Hedemark; lektor.
Raasted, Morten Jan; forskningsadj.
Rickelt, Lars F; akademisk arbejder.
Schmalbruch, Henning; lektor.
Sejrsen, Per; lektor.
Skydsgaard, Jørgen M; lektorvikar.
Stallknecht, Bente Merete; forskningsadj.
Treiman, Marek Ryszard; lektor.
Vilhardt, Hans; lektor.
Vinten, Jørgen; lektor.
Voldstedlund, Marianne; .
Von, Holstein-Rathlou N.-H.; forskningsprof.
Warberg, Jørgen; lektor.
Zeuthen, Thomas; lektor.

TAP:
Albæk, Lene; hospitalslaborant.
Amtorp, Jytte A B; laboratorietekniker.
Bisgaard, Gitte; overassistent.
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Bjærg, Marianne Beatrice; histolaborant.
Bodewadt, Tue Thuren; praktikant.
Braig, Inge Lis; overassistent.
Brodersen, Birgitte Elisabeth; assistent.
Buhl, Jonathan; praktikant.
Christensen, Birthe Lynderup; hospitalslaborant.
Christiansen, Anna; rengøringsassistent.
Christoffersen, Svend; teknikumingeniør.
Clante, Karin Mette Outzen; instruktionslaborant.
Deublein, Bent; ingeniørassistent.
Djørup, Allan; teknikumingeniør.
Eidsvold, Trine; hospitalslaborant.
Engberg, Elin Dorthea; ledende laborant.
Flagstad, Erna; overassistent.
Godfrey, Jan Kaj; laborant.
Grøndahl, Lillian Karin; laboratorietekniker.
Gudbrandsen, Egil Roald; ingeniørassistent.
Hagman, Pia; hospitalslaborant.
Halkier, Julia Anne; assistent.
Hansen, Addi Solveig; rengøringsassistent.
Hansen, Lis; laborant.
Harpøth, Jonna Alice; hospitalslaborant.
Heins, Eva Christensen; hospitalslaborant.
Helmer, Kurt; ingeniørassistent.
Jensen, Peter; elektronikmekaniker.
Kall, Lisbeth; hospitalslaborant.
Karlsen, Kristian; ingeniørassistent.
Kjeldsen, Inge Margrethe; hospitalslaborant.
Kjær, Ingrid; hospitalslaborant.
Klausen, Karen; hospitalslaborant.
Knudsen, Birdie; hospitalslaborant.
Kristensen, Lars Agvald; praktikant.
Kristensen, Poul Skov; praktikant.
Larsen, Elsa; hospitalslaborant.
Lohmann, Svend; ingeniørassistent.
Løvgreen, Margit; assistent.
Mikkelsen, Lise; hospitalslaborant.
Mortensen, Werner; teknikumingeniør.
Mosthaf, Hildegard; overassistent.
Nielsen, Grete Elisabeth; hospitalslaborant.
Nielsen, Jan; ingeniørassistent.
Nielsen, Poul Bo; ingeniørassistent.
Nyholm, Elisabeth Vogelia; laborant.
Olsen, Birgitte Dolberg; ledende laborant.
Orth, Annette; hospitalslaborant.
Pedersen, Inge Hornung; hospitalslaborant.
Petersen, Ninna Buch; hospitalslaborant.
Planbæk, Anders; praktikant.
Ravn, Christina; overassistent.
Salomonsson, Anni; laborant.
Soland, Tove Klent; hospitalslaborant.
Staffeldt, Vibeke; instruktionslaborant.
Sørensen, Connie Hamann; rengøringsassistent.
Sørensen, Kurt Juel; ingeniørassistent.
Temdrup, Conni; laborant.
Thaarup, Grete Lisa; hospitalslaborant.
Thomsen, Anni; overassistent.

Utzon-Frank, Jakob; hospitalslaborant.
Winther, Annitta; rengøringsassistent.
Østermark-Johansen, Inge; hospitalslaborant.

AFDELING FOR CELLEFYSIOLOGI

VIP:
Midttun, Mette; forskningsass.
Nielsen, Alexander Norup; ph.d.-studerende.

TAP:
Clante, Karin Mette Outzen; instruktionslaborant.
Grøndahl, Lillian Karin; laboratorietekniker.
Harpøth, Jonna Alice; hospitalslaborant.
Kjeldsen, Inge Margrethe; intet.
Lind, Trine; laboratorietekniker.

AFDELING FOR PATOFYSIOLOGI

VIP:
Dela, Flemming; forskningslektor.
Stallknecht, Bente Merete; forskningsass.

TAP:
Hansen, Sigurd Kramer; laborant.

AFDELING FOR ENDOKRINOLOGI OG 
METABOLISME

VIP:
Deacon, Carolyn F.; forskningslektor.
Utzon-Frank, Jakob; hospitalslaborant.
Vadsholt, Thomas; forskningsass.

TAP:
Albæk, Lene; hospitalslaborant.
Holck, Rigmor Merete; hospitalslaborant.
Jørgensen, Lone; hospitalslaborant.
Kjær, Ingrid; hospitalslaborant.
Mathiasen, Hanne; hospitalslaborant.
Oxbøl, Jytte; intet.
Petersen, Hannelouise Kissow; hospitalslaborant.
Schram, Anna Hlin; hospitalslaborant.
Vilhelmsen, Birgit; hospitalslaborant.

AFDELING FOR NEUROFYSIOLOGI

VIP:
Denton, Manuel Enriques; forskningsadjunkt.
Kiehn, Ole; intet.
Kjærulff, Ole; forskningsadj.
Midtgaard, Jens; forskningsadj.
Nygaard, Marianne; forskningsass.
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Perner, Jean-Francois; forskningsadj.
Raasted, Morten Jan; forskningsadj.

TAP:
Fadak, Mayada; laborant.
Hansen, Lis; laborant.
Kjær, Ingrid; hospitalslaborant.
Olsen, Jan Christian Brønd; kontorassistent.
Temdrup, Conni; laborant.

AFDELING FOR NYRE OG KREDSLØB

VIP:
Andersen, Jens Lundbæk; forskningsassistent.
Andersen, Lars Juel; kand. stip.
Gustafsson, Finn; kand. stip.
Karlsen, Finn Michael; forskningsass.
Von, Holstein-Rathlou N.-H.; forskningsprof.

TAP:
Christensen, Birthe Lynderup; hospitalslaborant.
Christensen, Eva Heins; hospitalslaborant.
Godfrey, Jan Kaj; laborant.
Hansen, Sigurd Kramer; laborant.
Sørensen, Barbara; laborant.

Ph.d.-afhandlinger:
Giraldi, Annamaria G.E.: Studies of cAMP and its

involvement in signal transduction in erectile
tissue.

Hansen, Anders Krarup: Cisplatin hos mus og rot-
ter. En histologisk elektrofysiologisk vurdering
af cisplatins påvirkning af perifere nerver og
dorsale rodganglier.

Lund, Hans Aage: Udvikling af en model til un-
dersøgelse af virkningsmekanismer bag fysiote-
rapi til muskelskader.

Sager, Thomas Nikolaj: Brain N-acetylaspartate
(NAA) in cerebral ischemia (Novo Nordisk)

Stallknecht, Bente Merete: Estimation of intestiti-
al concentrations of metabolities and hormones
in adipose tissue by means of microdialysis- me-
thod evaluation

Thorbøll, Jens Erik: Tachykinins in the porsinane
small intestine – receptors, mechanisms and
pathophysiology in ion transport: GLP-1 Assay
development, Pharmacokinetics, Metabolism
(Novo Nordisk).

Specialer:
Looms, Dagnia Karen: Cellular signalling in the sti-

mulus secretion coupling in exocrine acinar cells.
Vadsholt, Thomas: Analyser til måling af histamin

og tele-methylhistamin. Specielt med henblik
på måling i cerebrale mikrodialysater og hjerne-
homogenater.

Fondsstøtte:
Aage Louis-Hansens Mindefond:
– Neuroendokrin regulation (Jørgen Warberg)

kr. 12.500.

Undervisningsministeriet:
– Studieophold Algirdas Markauskas (Poul-Erik

Paulev)   kr. 10.400.

Afdeling for Cellefysiologi
Beck-Nielsen:
– Mekanismer ansvarlige for perifer insulinresi-

stens (Aase Handberg)   kr. 80.000.

Covance:
– Gorm Wagner (Erektionsmekanisme)   

kr. 104.000.

Direktør Ib Henriksens Fond:
– (Magnus Bundgaard)   kr. 20.000.

Diverse Private Tilskud:
– Kobling mellem spikeaktivitet og øgninger i

hjernens... (Martin Lauritzen)   kr. 42.000.

Fonden for Neurologisk Forskning:
– Kobling mellem spikeaktivitet og øgninger i

hjernens blodgennemstrømning (Martin Lau-
ritzen)   kr. 42.000.

Fonden til Lægevidenskabens Fremme:
– Kloning og karakteristik af c-aktiverede k-kana-

ler (Dan Arne Klærke)   kr. 30.000.

Forskningsrådene:
– Bioteknologisk forskning (Thomas Zeuthen)

kr. 72.910.

Hjerteforeningen:
– Blodgennemstrømningshastigheden... (Mette

Midttun)   kr. 72.900.

Julie Damm’s Studiefond:
– Eksokrine kirtelcellers aktivering (Steen Dis-

sing)   kr. 78.436.

Købmand Sven Hansen og hustrui Ina Hansens
Fond:

– Elektronmikroskopisk lokalisering af calreticu-
lin i bovine chromaffine celler (Magnus Bund-
gaard)   kr. 25.000.

Novo Nordisk Fonden:
– Kinetisk karakterisering af p-glykoprotein

(Thomas Litman)   kr. 30.000.
– Kloning og karakteristik... (Dan Arne Klærke)

kr. 60.000.
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– Kobling af aktivitet og blodgennemstrømning..
(Martin Lauritzen)   kr. 100.000.

– Membranproteiners vandtransport (Thomas
Zeuthen)   kr. 25.000.

– Trin i insulins virkningsmekanisme... (Aase
Handberg)   kr. 40.000.

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd:
– Cellulær signalering i eksokrine kirtler under

stimulussekretionskoblingen (Steen Dissing)
kr. 216.000.

– Elektronmikroskopiske undersøgelser af blod-
hjerne barrieren (Magnus Bundgaard)   
kr. 164.600.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Kloning og karakteristik af C-aktiverede K-kana-

ler (Dan Arne Klærke)   kr. 120.000.
– Kobling af nervecelleaktivitet og ændringer

hjernens gennemstrømning (Nuran Akgöran)
kr. 477.600.

– Membranproteiners vandtransport studeret ved
expressioni Xenopus Oocyter (Thomas Zeu-
then)   kr. 300.000.

– Nitrogen oxid i centralnervesystemet, kreds-
løbsfysiologiske og kliniske aspekter (Martin
Lauritzen)   kr. 240.000.

– Plasmamembranens struktur og regulatoriske
funktioner (Jørgen Vinten)   kr. 300.000.

Afdeling for Patofysiologi
Aage Louis-Hansens Mindefond:
– Undersøgelser af den insulin medierede regula-

tion af den humane metabolisme (Flemming
Dela)   kr. 50.000.

Carlsbergfondet:
– belysning af glukosetransportens udvikling

(Thorkil Ploug)   kr. 120.000.

Dandy Fonden:
– undersøgelse af diabetisk muskulatur (Henrik

Galbo)   kr. 0.

Danida Fellowship Centre:
– Regulering af glukosetransporten i muskler

(Henrik Galbo)   kr. 34.091.

Dansk Tandlægeforening:
– Artsidentifikation af bakterier i profunde karies-

angreb i relation til behandlingen gradvis ek-
skave (Lars Bjørndal)   kr. 0.

Den Alm. Danske Lægeforening:
– fedt- og sukker kostprojekt (Jens Jørn Larsen)

kr. 27.692.

Diabetesforeningen:
– Blodgennemstrømnings betydning... (Kári J.

Mikines)   kr. 0.
– Fysisk trænings indflydelse på lipidmetabolis-

men i fedtvæv og skeletmuskulatur (Bente Stall-
knecht)   kr. 0.

– Glukosetransportens regulation i skeletmusku-
latur (Thorkil Ploug)   kr. 0.

– effekten af fysisk træning på intra-abdominalt..
(Bente Stallknecht)   kr. 98.649.

– glukosetransport regulation (Thorkil Ploug)
kr. 120.000.

– kontraktionsstimuleret glukose transport...
(Flemming Dela)   kr. 0.

– (Jens Jørn Larsen)   kr. 0.
– (Bente Stallknecht)   kr. 0.

Direktør Ib Henriksens Fond:
– Bloodflow hos tetraplegihese (Flemming Dela)

kr. 0.

Fonden til Lægevidenskabens Fremme:
– Studier af stofskifteregulationen (Henrik Gal-

bo)   kr. 0.

Forskerakademiet:
– Rejse, annuum og 24 mdr.s løn (Henrik Galbo)

kr. 0.

Idrættens Forskningråd:
– Fedtvævslipolyse hos mennesker... (Bente Stall-

knecht)   kr. 0.
– Regulation af intramuskulær lipolyse under

svær muskelaktivitet (Henrik Galbo)  kr. 37.500.
– regulation af insulinsekretionen (Flemming

Dela)   kr. 224.382.
– (Thomas Mohr)   kr. 0.

Johann og Hanne Weimann, født Seedorffs Legat:
– (Bente Stallknecht)   kr. 257.351.

Kræftens Bekæmpelse:
– P-glykoproteins transportfysiologi (Thomas Lit-

man)   kr. 0.

Lægeforeningens Forskningsfond:
– Stofskifteundersøgelser (Henrik Galbo)   

kr. 10.000.

Novo Care:
– (Sølgaard Larsen)   kr. 0.

Novo Nordisk Fonden:
– Betydningen af højt kulhydrat versus højt fedt-

indhold i diæten for NIDDM patienters metabo-
liske resp (Jens Jørn Larsen)   kr. 6.667.
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– Bloodflow (Flemming Dela)   kr. 0.
– Effekten af funktionel elektrisk induceret mu-

skeltræning på inaktivitetsrelaterede følgetil-
stande (Thomas Mohr)   kr. 0.

– Fysisk trænings indflydelse på lipidmetabolis-
men i fedtvæv og skeletmuskulatur (Bente Stall-
knecht)   kr. 0.

– Koffeins virkning på tetraplegikere... (Michael
Kjær)   kr. 0.

– Regulation af intramuskulær lipolyse under
svær muskelaktivitet (Henrik Galbo)  kr. 25.000.

– Stofskifte- og kredsløbsregulation hos raske og
syge mennesker i isoleret muskulatur og lever
(Henrik Galbo)   kr. 0.

– Undersøgelser af den insulin medierede regula-
tion af den humane metabolisme (Flemming
Dela)   kr. 26.667.

– belysning af de molekylære mekanismer..
(Thorkil Ploug)   kr. 45.000.

– effekten af fysisk træning... (Bente Stallknecht)
kr. 26.306.

– karakterisering af de molekylære mekanismer
(Thorkil Ploug)   kr. 100.000.

– (Bente Stallknecht)   kr. 0.

Odense Universitetshospital:
– Phospho-tyrosin-phosphatase aktiviteter... (Jør-

gen Vinten)   kr. 0.

P. Carl Petersens Fond:
– glukosetransport i skeletmuskulatur (Henrik

Galbo)   kr. 7.750.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Betydningen af det sympatiske nervesystem for

insulin-stimuleret blood flow i skeletmuskulatur
(Flemming Dela)   kr. 0.

– Cerebro-kardio-renal regulation: Sammenhæng
– slattilførsek, plasma, natrium, blodtruk o.s.v.
(Peter Bie)   kr. 300.000.

– EGF-systemets fysiologi og patofysiologi (Steen
Seier Poulsen)   kr. 0.

– Fortsatte undersøgelser over regulering af ny-
rens filtrationshastighed (GFR) (Paul P. Leys-
sac)   kr. 0.

– Insulin medieret regulation af den humane glu-
kose- og proteinmetabolisme (Flemming Dela)
kr. 472.200.

– Oxytocins centrale natriuretiske effekt (Peter
Bie)   kr. 0.

– Plasmamembranens struktur og regulatoriske
funktioner (Jørgen Vinten)   kr. 0.

– (Martin Lauritzen)   kr. 0.

Team Danmark:
– Fysiologi hos elitesejlere (Michael Kjær)   kr. 0.

– kontraktions induceret glukose transport i den
humane skeletmuskel (Flemming Dela)   kr. 0.

– (Thomas Mohr)   kr. 0.

Undervisningsministeriet:
– Hormoner og væskebalance (Peter Bie)   kr. 0.

Afdeling for Endokrinologi og Metabolisme
AGA Medicinske Forskningsfond:
– Behandl. af dykkersyge med ånding af helium-

oxygen og oxygen,oxygen og carbogen under
hypobar og no (Ole Hyldegaard)   kr. 0.

– behandling af dekompressionssyge (Ole Hylde-
gaard)   kr. 31.734.

Aage Louis-Hansens Mindefond:
– Projektkompleks cell. og molek. neurobiologi

(Niels A. Thorn)   kr. 0.
– neuroendokrin regulation (Jørgen Warberg)

kr. 0.

Agnes og Poul Friis’ Fond:
– (Marek Treiman)   kr. 0.

Alfred Benzon’s Fond:
– Forskning i 1 år i cellulær og molekylær neuro-

biologi (Niels A. Thorn)   kr. 0.
– (Jens Juul Holst)   kr. 0.

Astra Danmark:
– Behandl. af dykkersyge (Joop Madsen)   kr. 0.

Beckett Fonden:
– Tachykininernes funktion som neurotransmit-

tere (Peter Schmidt)   kr. 0.
– Tachykininernes funktion som neurotransmit-

tere (Peter Schmidt)   kr. 0.
– (Karen Tornøe/Jens Juul Holst)   kr. 0.

Bestles Mindelegat:
– (Jens Juul Holst)   kr. 0.

Brøderne Hartmanns Fond:
– myometriets receptorer (Hans Vilhardt)   

kr. 50.000.
– (Hans Vilhardt)   kr. 0.
– (Hans Jørgen Schütten)   kr. 0.

Carl og Ellen Hertzs Legat:
– indkøb (Niels A. Thorn)   kr. 0.

Carlsbergfondet:
– Behandl. af dykkersyge med ånding af helium-

oxygen og SF6oxygen under sygetransport og
rekompressio (Ole Hyldegaard)   kr. 0.
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Conference-Neurohypophysis:
– International conference on the Neurohyphysis

(Niels A. Thorn)   kr. 0.

Den LægevidenskabeligeForskningsfond:
– udgifter til laboratoriet (Thomas Engstrøm)

kr. 24.571.

Diabetesforeningen:
– glp-1 (Jens Juul Holst)   kr. 100.000.

Direktør Jacob Madsen og Hustru Olga Madsens
Fond:

– Tachykininernes funktion som neurotransmit-
tere (Peter Schmidt)   kr. 0.

Diverse Overhead:
– (Medicinsk Fysiologisk Institut C)   kr. 0.

Diverse Private Tilskud:
– Kobling mellem spikeaktivitet og øgninger i

hjernens... (Martin Lauritzen)   kr. 0.

EF:
– Histamine H3 agonists and antagonists as drugs

(Ulrich Knigge)   kr. 0.

EU:
– (Jens Juul Holst)   kr. 0.

Ferring Läkemidel:
– Forskningsbidrag til DR. Hans Vilhardt (Hans

Vilhardt)   kr. 0.
– Peptird bibliotek (Hans Vilhardt)   kr. 0.
– oxytocin receptorer (Hans Vilhardt)   

kr. 53.244.
– (Hans Vilhardt)   kr. 0.

Fonden vedr. Finansiering af Forskning:
– patientcentreret registerforskning (Hanne

Hollnagel)   kr. 0.

Forskningsdirektoratet:
– (Peter Norsk)   kr. 0.

Forskningsinstitut for Human Ernæring:
– gastrobes (Jens Juul Holst)   kr. 77.325.

Forskningsrådene:
– ? (Hans Vilhardt)   kr. 0.
– Bioteknologiske Forskningsprogram (Jens Juul

Holst)   kr. 0.

Georg Bestle og Hustrus Mindelegat:
– glp-1 projektet, laborantløn (Jens Juul Holst)

kr. 100.000.

Gerda og Aage Haensch’s Fond:
– Betydningen af neurolypofysære peptider for

den stress og histamin inducerede frigørelse af
hypofys (Andreas Kjær)   kr. 0.

– beskrive myometriets respons (Thomas Eng-
strøm)   kr. 90.000.

– intracellulære calciumpumper (Casper Casper-
sen)   kr. 16.667.

Hjerteforeningen:
– Subcutaneous oxygen tension in... (Ulrich L.S.

Andersen)   kr. 0.

Jacob og Olga Madsens Fond:
– (Ulrich Knigge)   kr. 0.

Jenny og Mogens Vissings Fond:
– (Jens Juul Holst)   kr. 0.

Jeppe & Ovita Johls Mindelegat:
– (Niels A. Thorn)   kr. 0.

Johann og Hanne Weimann, født Seedorffs Legat:
– (Hans Vilhardt)   kr. 0.

Juvenile Diabetes Foundation:
– laborantløn:glp-1 and diabetes (Jens Juul Holst)

kr. 150.000.

KU’s Lægevidenskabelige Fakultetsfond:
– Betydningen af neurohypofysære peptider (Jør-

gen Warberg)   kr. 0.
– serotoners regulation af hypofase (Henrik Jør-

gensen)   kr. 0.

Kong Christian den X’s Fond:
– driftsmidler, endokrinologisk forskning (Tho-

mas Engstrøm)   kr. 2.222.
– ny ca2+ attase (Marek Treiman)   kr. 0.

Kræftens Bekæmpelse:
– Komplementsystemets betydning for tumor-

vækst (Mogens Holst Nissen)   kr. 0.

L.F. Foghts Fond:
– Livmoderforskning (Thomas Engstrøm)   

kr. 8.333.

Lundbeckfonden:
– Betydning af serotonin og histamin.. (Jørgen

Warberg)   kr. 150.000.

Lægeforeningens Forskningsfond:
– Betydningen af neurolypofysære peptider for

den stress og histamin inducerede frigørelse af
hypofys (Andreas Kjær)   kr. 0.
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– serotonin receptorers involvering (Henrik Stig
Jørgensen)   kr. 9.913.

– sygnalsystemer i hypofyseceller (Søren E. Mau)
kr. 38.000.

– (Andreas Kjær)   kr. 0.

Mfi-Edb-1 (N W Mortensen):
– (Niels Werner Mortensen)   kr. 0.

Michaelsens Fonden:
– (Peter Schmidt)   kr. 0.

Niels Steensens Hospital:
– Sammenlignende undersøgelse af den hypo-

glæmiske effekt af equimolære mængder por-
cint/humant insulin (Jørgen Warberg)   kr. 0.

Nordisk Forsknings Komite:
– neuroendokrin regulation (Jørgen Warberg)

kr. 40.000.
– (Jørgen Warberg)   kr. 0.

Novo Nordisk Fonden:
– Neuroendokrin regulation af... (Jørgen War-

berg)   kr. 16.667.
– Neuropeptidforskning (Niels A. Thorn)   kr. 0.
– Peptid-forskning (Jens Juul Holst)   kr. 0.
– hypofysens celler (Hans Vilhardt)   kr. 12.500.
– myometriets receptorer (Hans Vilhardt)   

kr. 12.500.
– serotonerg regulation (Jørgen Warberg)   

kr. 75.000.
– (Jørgen Warberg)   kr. 0.
– (Jens Juul Holst)   kr. 41.667.

Odd Fellow Ordenen:
– (Jens Juul Holst)   kr. 0.

Olga og Esper Boels Fond:
– Regulatoriske peptider (Jens Juul Holst)   kr. 0.

Rudolf Als Fond:
– (Peter Schmidt)   kr. 0.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Betydningen af neurotransmittere (Jørgen War-

berg)   kr. 0.
– Calcium pumper i den intracellulære signale-

ring i nerveceller: nye pumpetyper og udvikling
af selek (Marek Treiman)   kr. 0.

– Det fysiologiske grundlag for behandling af dia-
betes mellitus med glucagonlike peptide-1
(GLP-1) (Jens Juul Holst)   kr. 900.000.

– Identifying histaminergic pathways (Jørgen
Warberg)   kr. 0.

– Neuroendokrin regulation af hypofysefunktio-

nen under normo- og patofysiologiske forhold
(Jørgen Warberg)   kr. 360.000.

– Peptidforskning (Jens Juul Holst)   kr. 0.
– Peptidforskning (Jens Juul Holst)   kr. 0.
– Ph.D stip til Bolette Hartmann (Jens Juul Holst)

kr. 0.
– Sterialisation i DK, 1929-67 (Lene Koch)   kr. 0.

TEMPUS:
– ? (Hans Vilhardt)   kr. 0.

The Laerdal Foundation for A M:
– Behandl. af dykkersyge med ånding af helium-

oxygen og SF6oxygen under sygetransport og
rekompressio (Ole Hyldegaard)   kr. 0.

Undervisningsministeriet:
– Udforskning af Peptider (Niels A. Thorn)  kr. 0.

Afdeling for Neurofysiologi
Agnes og Poul Friis’ Fond:
– Dencentrale styring af gangbevægelser... (J B

Nielsen/Ld Christensen/N Petersen)
kr. 400.000.

– Molekylære og cellulære mekanismer... (Hans
Hultborn)   kr. 8.889.

Carlsbergfondet:
– Elektrisk og video-mikroskopisk måling (Jens

Midtgaard)   kr. 623.334.
– Mekanismer for sensorimotorisk integration

(Jørn Hounsgaard)   kr. 66.666.

Dansk Parkinsonforening:
– Correlative studies of basal ganglia in humans

and monkeys (Ivan Divac)   kr. 105.000.

EU:
– In vitro neurotociology tests based on the coup-

ling of brain slices to silicon microelectrode ar-
rays (Henrik Jahnsen)   kr. 130.254.

Fabrikant Einar Willumsens Mindelegat m.fl.:
– Cisplatin neurotoksicitet (Anders Krarup-Han-

sen)   kr. 70.000.

Fonden for Neurologisk Forskning:
– Color TV system... (Ivan Divac)   kr. 7.353.

Forskningsrådene:
– Nervesystemets styring af gang (Hans Hult-

born)   kr. 1.000.000.

Gangstedfonden:
– Hjerneorganisation med speciel henblik på

menneskehjernens evolution (Ivan Divac)   
kr. 10.000.
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Idrættens Forskningråd:
– Betydning af mekanismer i hjernen og rygmar-

ven.. (Hans Hultborn)   kr. 500.000.
– Knæets korsbånds reflekser (Poul Dyhre Poul-

sen)   kr. 13.333.
– Knæets korsbånds reflekser (Poul Dyhre Poul-

sen/ M.R. Krogsgaard)   kr. 4.229.
– Neuromuskulære tilpasningsmekanismer.. (Per

Aagaard)   kr. 10.000.

Jacob og Olga Madsens Fond:
– Sygdomsbekæmpelse (Jens Midtgaard) 

kr. 4.412.
– Sygdomsbekæmpelse (Ivan Divac)   kr. 10.000.

Johann og Hanne Weimann, født Seedorffs Legat:
– Elektrisk og video-mikroskopisk måling af ner-

vecellefunktion... (Jens Midtgaard)  kr. 370.000.

Leo og Karen M. Nielsens Legat:
– Genterapi ved traumatiske nervelæsioner (Jes-

per Sørensen)   kr. 91.666.

Lily Benthine Lunds Fond:
– Genterapi med neurotrofe faktorer som be-

handling... (Henning Schmalbruch)  kr. 10.000.

Lundbeckfonden:
– Mekanismer for sensorimotorisk integration i

rygmarven (Jørn Hounsgaard)   kr. 300.000.
– Regeneration i det perifere nervesystem (Chri-

stian Krarup)   kr. 200.000.

Mindefonden for Alice Brenaa:
– Genterapi af kirurgiske nervelæsioner (Jesper

Sørensen)   kr. 42.857.

Novo Nordisk Fonden:
– Elektrisk og video-mikroskopisk måling (Jens

Midtgaard)   kr. 33.334.
– Morfologisk identificering af interneuroner...

(Hans Hultborn)   kr. 63.000.
– Regeneration i det perifere nervesystem (Chri-

stian Krarup)   kr. 32.500.
– Use of high-rESOlution tv camera to plot privi-

les of different hues in brain sections (Ivan Di-
vac)   kr. 6.000.

Rhone Poulenc Rorer:
– Investig.on the effect of neurotrophic factors..
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– Elektrofysiologiske undersøgelser... (Clarissa
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– Denerverede skeletmuskelfibre: atrofi, degene-
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– Det cellulære grundlag i den embryonale og ne-
onatale rygmarv (Ole Kjærulff)   kr. 434.400.

– Nerveceller og nervenetværk, m.h.p. det moto-
riske system (Hans Hultborn)   kr. 750.000.

– Styresystemer ved de- og regeneration i nervesy-
stemet (Christian Krarup)   kr. 240.000.

Team Danmark:
– Ph.D-stipendiat Per Aagaard-Biologi/Medicin...

(Poul Dyhre Poulsen)   kr. 45.975.

Afdeling for Nyre og Kredsløb
August Frederik Wedell Erichsens Legat:
– Koncentrationsstyret regulering af natriumba-

lancen – (Lars Juel Andersen)   kr. 10.345.

DSL, Webster, Texas:
– Cerebro – Cardeo – Renal Regulation (Peter

Bie)   kr. 1.667.

Eva og Robert Voss Hansens Fond:
– Karakt. af de cellulære og molekylære mekanis-

mer (Holstein-Rathlou/Thorkil Christensen)
kr. 50.000.

Gerda og Aage Haensch’s Fond:
– Mekanismer ansvarlig for ændring i celle-celle

–- (Birgitte Arensbak)   kr. 40.000.

Hjerteforeningen:
– Den dynamiske vekselvirkning mellem blod-

trykket og nyren... (Finn Michael Karlsen)   
kr. 320.000.

– Endothel og glat muskelcelle kobling... (Finn
Gustafsson)   kr. 202.222.

– Forskningsprofessorater over 5 år (Niels-Henrik
Holstein-Rathlou)   kr. 1.000.000.

– Koncentrationsstyret regulering af saltbalance..
(Lars Juel Andersen)   kr. 91.440.

– Urodilatins betydning.. (Morten Bestle)   
kr. 13.067.

Illum Fondet:
– Endothel og glat muskelcelle kobling... (Finn

Gustafsson)   kr. 10.000.

Jacob og Olga Madsens Fond:
– Endothel og glat muskel... (Finn Gustafsson)

kr. 1.471.
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– Koncentrationsstyret regulering... (Lars Juel
Andersen)   kr. 4.138.

Johann og Hanne Weimann, født Seedorffs Legat:
– Renin-angiotensin-aldosteron (Peter Bie/ N.

Sandgaard)   kr. 42.500.

KU’s Lægevidenskabelige Fakultetsfond:
– Endothel- og glat muskelcelle kobling... (Finn

Gustafsson)   kr. 20.000.

Kaj Bunch-Jensens Legat:
– (Paul P. Leyssac)   kr. 25.000.

Kong Christian den X’s Fond:
– Koncentrationsstyret regulering af natrium...

(Lars Juel Andersen)   kr. 7.500.

L.P.H. Poulsen og Hustru Sofie C. Poulsens Fond:
– Relationen mellem forhøjet blodtryk og nyre-

funktionen (Paul P. Leyssac)   kr. 75.000.

Lægeforeningens Forskningsfond:
– (Holstein-Rathlou/Thorkil Christensen)

kr. 15.000.

Merck Sharp og Dohme:
– Blodtrykscentrets forskningsformidling (Paul P.

Leyssac)   kr. 25.000.
– Helsingør imf 1 (Jørgen Kanters)   kr. 41.860.

Novo Nordisk Fonden:
– Cerebro-kardio-renal regulation (Peter Bie)   

kr. 75.000.
– Cerebro-kardio-renal regulation (Peter Bie)   

kr. 70.000.
– Karakt. af de cellulære og molekylære mekanis-

mer (Holstein-Rathlou/Thorkil Christensen)
kr. 75.000.

– Luftvejsslimhindens salt- og vandbalance (Ole
Frederiksen)   kr. 30.000.

P. Carl Petersens Fond:
– Ultralangsomme homeostatiske reaktioner...

(Jens Lundbæk Andersen)   kr. 87.250.

Qvintiles:
– Helsingør (Jørgen Kanters)   kr. 44.126.

Ruth König-Petersens Fond:
– Cellulære og molekylære mekanismer (Niels-

Henrik Holstein-Rathlou)   kr. 15.000.
– Renin-angiotensin-aldosteron (N. Sandgaard/

Peter Bie)   kr. 10.000.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Endothel- og glat muskelcelle kobling i arterio-

levæggen hos normo-og hypertensive rotter
(Finn Gustafsson)   kr. 141.600.

– Fortsatte undersøgelser over regulering af ny-
rens filtrationshastighed (GFR) (Paul P. Leys-
sac)   kr. 264.000.

– Koncentrationsstyret regulering af natriumba-
lancen og essentiel hypertension (Lars Juel An-
dersen)   kr. 421.200.

– Reninfrisætning og kontrakion (Ole Skøtt)  
kr. 120.000.

– Undersøgelser af den dynamiske interaktion
mellem nyren og kredsløbet i normo- og hyper-
tensive rott (Niels-Henrik Holstein-Rathlou)
kr. 150.000.
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Biokemi og Genetik

Institut for Medicinsk Biokemi & Genetik

Historie:
Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik
(IMBG) blev oprettet 01.01.1993. Instituttet blev
dannet ved sammenlægning af de tre tidligere bio-
kemiske institutter, Biokemisk institut A,B og C og
det tidligere genetiske institut, Arvebiologisk Insti-
tut. Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik er
opdelt i fire afdelinger svarende til de fire oprin-
delige institutter.

Instituttets forskning falder indenfor områder-
ne: Metabolisk Biokemi, Celle- og Membranbiolo-
gi, Molekylær Biologi herunder Biomolekylær
Genkendelse samt Molekylær Genetik og Cytoge-
netik.

Instituttet underviser i kemi, cellebiologi, bio-
kemi og genetik for læge- og tandlægestuderende,
molekylærbiologi for humanbiologistuderende
samt deltager i undervisning i forskellige emner
på postgraduat niveau.

Oprindelsen til den biokemiske del af det nu-
værende Institut for Medicinsk Biokemi og Gene-
tik daterer sig tilbage til 1928 hvor det biokemiske
institut blev oprettet. Dette havde til huse i Rocke-
feller komplexet, Juliane Mariesvej 28-30. I 1964
blev det biokemiske institut opdelt i to selvstændi-
ge institutter, Biokemisk Institut A og B, idet de tid-
ligere boliger for professorerne i biokemi og fysik
blev inddraget til at huse Biokemisk Institut B. Som
yderligere led i udbygningen af det lægevidenska-
belige fakultets teoretiske institutter blev Bioke-
misk Institut C oprettet i 1968. Instituttet fik til
huse i Rådmandsgade 71. I efteråret 1974 og for-
året 1975 flyttede de tre Biokemiske Institutter A, B
og C alle til samme bygning i Panum Instituttet.

To lektorer med tilhørende TAP personale fra
det nedlagte Medicinsk Kemiske Institut blev i
1991 optaget i Biokemisk Institut A. Medicinsk Ke-
misk Institut blev oprettet i dec. 1967 og fik til
huse i Rådmandsgade 71. Øvelseskurset i kemi for
lægestuderende blev dog indtil 1976 afholdt i lo-
kaler på H.C. Ørsted Instituttet. I efteråret 1981
startede overflytningen af først øvelseskurset til
Panum Instituttet og i august 1983 flyttede selve
Medicinsk Kemisk Institut til Panum Instituttet.
Medicinsk Kemisk Institut blev nedlagt i 1991.

Den genetiske del af det nuværende Institut for
Medicinsk Biokemi og Genetik har sin oprindelse
i Institut for Human Arvebiologi og Eugenetik,
der blev indviet den 14.10.1938 i en bygning rejst

af midler fra The Rockefeller Foundation på Ta-
gensvej 14. Oprettelsen af instituttet var foranledi-
get af et andragende af professor i almen patologi,
Oluf Thomsen (1878-1940), der foreslog oprettel-
se af en lærestol med tilhørende institut i menne-
skets arvebiologi og eugenetik. I 1983 flyttede in-
stituttet til Panum Instituttet og tog samtidig nav-
neforandring til Arvebiologisk Institut.    

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.

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 (se Årbog 1996).
Forsøgsperioden er nu afsluttet. Resultaterne af
den del af analysearbejdet, der er færdigt, viser at
forsøgspersoner på hhv. kulhydratrig og fedtrig
kost tager lige meget på i vægt og deponerer lige
meget fedt. Der er ikke tegn på, at organismens
varmeproduktion er øget efter 3 uger på en kulhy-
dratrig kost. Leverens de novo lipogenese er ne-
gligabel hos personer på fedtrig kost og stiger
markant ved indtagelse af en kulhydratrig kost.
Leveren er dog kun ansvarlig for mindre end halv-
delen af kroppens samlede de novo lipogenese.
Plasmakoncentrationen af hormonet leptin er po-
sitivt korreleret til fedtdeponeringen. Projektet
udføres i samarbejde med O. Lammert og P. Fa-
ber, Odense Universtitet, L. Olesen Larsen, Kø-
benhavns Universitet og M.K. Hellerstein, Univ.
California (John Dich, Niels Grunnet, Bjørn Quis-
torff).

Bestemmelse af Pyruvat dehydrogenase complek-
sets aktivitet i lever-, muskel- og hjernevæv
Enzymet pyruvat dehydrogenase komplekset
(PDC) spiller en central rolle for samspillet mel-
lem oxidation af kulhydrat og fedt og dermed
også for vævenes valg af substrat til energiproduk-
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tion under forskellige stofskiftemæssige omstæn-
digheder. PDC er reguleret af substrater og pro-
dukter samt af phosphorylering/dephosphoryle-
ring af enzymet. Disse forhold vanskeliggør en be-
stemmelse af enzymets faktiske aktivitet i vævsho-
mogenater. Der er i årets løb fastlagt optimale må-
lebetingelser for enzymet og metoden er valide-
rert i de tre væv (Niels Grunnet, John Dich, Bjørn
Quistorff).

Paracetamols celletoksicitet i prolifererende og
hvilende leverceller
Undersøgelser in vivo tyder på, at prolifererende
leverceller er mere resistente for paracetamols cel-
letoksiske virkning. Årsagen til dette kendes ikke.
Formålet med de nuværende undersøgelser er
primært at etablere en in vitro model af primær-
kulturer af leverceller for henholdsvis prolifere-
rende og hvilende leverceller, herunder at karak-
terisere den af paracetamol inducerede celledød i
de to typer af cellekulturer. Paracetamols effekter
vil blive karakteriseret ved bestemmelse af DNA
syntese, semikvantitativ påvisning af proliferating
cell nuclear antigen (PCNA), mRNA for gener,
der karakteriserer fundamentale leverfunktioner
og replikation, samt bestemmelse af de tilsvarende
proteiner og (for enzymers vedkommende) deres
funktion og aktivitet. Foreløbige undersøgelser ty-
der på at cellerne under DNA syntese er mindre
modtagelig for paracetamols toksiske virkning.
Projektet udføres i samarbejde med N. Tygstrup,
Rigshospitalet (John Dich og Niels Grunnet). 

Regulering af skeletmuskulaturens glycogen-
metabolisme; cellekultur som in vitro-model for
skeletmuskulaturens glycogenstofskifte
Der er udviklet to cellekulturmodeller til disse stu-
dier. Én baseret på cellelinien L6 og én baseret på
primærkulturer fra rotteembryoner. Modellerne
er anvendt til bestemmelse af glycogenmetabolis-
mens systematik og der er i årets løb arbejdet vide-
re på reguleringen af glycogenolysen under elek-
trostimulering af cellekulturerne.

Endelig er der i samarbejde med Lena von
Grumbckow og Carsten Juel, August Krogh Insti-
tutet, gennemført en undersøgelse af kinetikken
for laktat- og pyruvattransport i myotubes (Peter
Elsner, Bjørn Quistorff og Niels Grunnet).

Undersøgelser over stimulus-sekretions-kobling i
isolerede Langerhansske øe

a. Arginin stimulation af glucose-induceret in-
sulinsekretion
Det er påvist, at aminosyren arginin stimulerer in-
sulinsekretion ved membrandepolarisering og sti-

mulation af Ca2+ influx. Endvidere er det påvist, at
glucoses evne til at facilitere arginin stimulation af
insulinsekretion kan skyldes potensering af mem-
brandepolarisering, som potenserer Ca2+ influx,
og stimulation af protein kinase A og C, som sæn-
ker Ca2+ kravet ved stimulation af insulinsekretion.
Arginin-deriveret nitrogenoxid synes uden betyd-
ning, idet arginin stimulation af insulinsekretion
mimikeres af arginin derivatet L-NAME, som
hæmmer nitrogenoxid synthase, og idet arginin
ikke modulerer insulinsekretion fra fuldt mem-
brandepolariserede øer (Peter Thams, Kirsten Ca-
pito).

b. Aktivitet af phospholipase A2 (PLA2) og 
phospholipase D (PLD)
Den glucose-stimulerede insulinsekretion er kor-
releret med en øget hydrolyse af phosphatidylcho-
lin (PC). Ved hydrolysen dannes primært glyce-
rophosphorylcholin samt frie fedtsyrer, idet hydro-
lysen katalyseres af to PLA2 isoenzymer indehol-
dende lysophospholipase aktivitet. Desuden kan
der påvises en mindre aktivitet af PLD med dan-
nelse af phosphatidsyre og cholin. Ved cellefraktio-
nering er PLA2 nogenlunde ligeligt fordelt i en
cytosolær fraktion og i en 27000 g membranfrak-
tion, hvorimod hovedparten af PLD genfindes i
den cytosolære fraktion. Dog er det oliesyrestimu-
lerede PLD-isoenzym lokaliseret til membranfrak-
tionen. Omsætningen af PC stimuleres kraftigt af
phosphatidylinositolbisphosphat (PIP2). Denne ef-
fekt er dosisafhængig i koncentrationsområdet
0,05 – 5µM og specifik for PIP2, idet der ikke ses
nogen effekter af PI og PIP. Effekten af PIP2 skyldes
en øget aktivitet af både PLA2 og PLD og antyder
muligheden af en interaktion mellem disse enzy-
mer og PIP2 signaltransduktionssystemet (Kirsten
Capito, Peter Thams, Svend Erik Hansen). 

Panum Instituttets NMR Center 
Centerets forskning ligger indenfor emnet meta-
bolisk regulation, herunder specielt regulation af
glycogenolyse, glycolyse og oxidativ fosforylering i
lever og muskler. Der er etableret et udstrakt tvær-
disciplinært samarbejde med det formål at kunne
belyse en given problematik både i eksperimentel-
le modeller (cellekulturer, perfunderede organer,
intakte forsøgsdyr) og mennesker, enten under fy-
siologiske omstændigheder eller i klinisk sammen-
hæng. Centeret har fra 1.2.1994 været en del af
Grundforskningsfondens Muskelcenter. Herud-
over samarbejder NMR Centeret med Onkologisk
afdeling K på Rigshospitalet og Patologisk-Anato-
misk Institut vedrørende stofskifteregulation i tu-
morer. I denne sammenhæng er centeret en del af
det murstensløse Cancercenter, Rigshospitalet/
Panum/ Finseninstituttet. Desuden samarbejdes
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med Rigshospitalets Neurologiske Forskningsen-
hed om metaboliske forandringer i hjerne under
aktivering.

I det forløbene år har der specielt været arbej-
det med følgende projekter:

a. Regulation af glycolyse og glycogenolyse i ske-
letmuskulatur, dels hos normale forsøgspersoner,
dels i en perfunderet bagbensmuskel fra rotter.
NMR-forsøg på mennesker har overraskende vist,
at den traditionelle opfattelse af glycolyseregulati-
on via metaboliske aktivatorer, specielt uorganisk
fosfat, AMP og ADP næppe er korrekt, men at
glycolysen øjensynlig er intimt sammenkædet med
selve kontraktionsprocessen. Undersøgelserne vi-
dereføres m.h.p. at belyse sammenhængen mel-
lem den intramuskulære calciumkoncentration,
det mitochondrielle redoxforhold samt det cyto-
solære pH. Disse eksperimenter udføres i et com-
puterstyret fluorescensmikroskopi system. Des-
uden gennemføres målinger af glycolysehastighe-
den på skeletmuskulatur hos patienter med ma-
lign hyperthermi samt i en eksperimentel model
med slagtesvin, som er hetero- eller homozygote
med hensyn til et specifikt gen, som menes at ligge
til grund for malign hyperthermi. Vi har vist, at
mitochondrier fra sådanne dyr har en flere gange
forhøjet aktivitet af en ikke-ATP producerende
såkaldt exo-NADH oxidase knyttet til musklernes
mitochondrier. Det overvejes hvorvidt denne ob-
servation kan være resultatet af en indtil nu
ukendt genetisk ændring hos de dyr, som lider af
malign hyperthermi.

b. Vi har i årets løb studeret sammenhængen
mellem humane musklers maximale aerobe ATP
omsætning, dels bedømt ved 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.
Endvidere er det bl.a. ved at sammenholde sådan-
ne resultater med direkte målinger af musklens
varmeproduktion vist, at den mekaniske nyttevirk-
ning er omkring 50 % under den initiale del af
kontraktionen og ikke kun 20-30 % som normalt
antaget. Dette forventes på afgørende måde at
øge forståelsen af muskelkontraktionens energe-
tik.

c. 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.

d. 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 pyruvatdehydrogenase- akti-
vitet. Herudover ønskes belyst, hvorledes pyruvat-
dehydrogenase og acetyl-CoA carboxylase aktivite-
ten medvirker ved den relative ændring i fedt- og
kulhydratoxidation i musklen under overgang fra
moderat til hårdt muskelarbejde. PDH regulati-
onsmekanismen undersøges tillige i hjernen, med
henblik på at belyse om den langsomme fjernelse
af lactat ophobet efter anoxi er forårsaget af PDH
hæmning.

e. Der er i årets løb arbejdet med at udvikle og
teste modeller for såkaldt stereotaktisk medicin.
Det vil sige kobling af medicin (f.eks. cancer-ke-
moterapeutica) til ferromagnetiske partikler, som
herefter med passende magnetfelt gradienter fast-
holdes i det vævsområde hvor en høj medicinkon-
centration ønskes fremkaldt.

(Bo Belhage, John Dich, Peter Elsner, Anette
Juel Fritzen, Niels Grunnet, Mads Marcussen, Ma-
sao Mizuno, Peter Fæster Nielsen, Bjørn Quistorff
og Aivaras Ratkevicius. Herudover er der især sam-
arbejdet med Hans og Ulla Rasmussen, Biologisk
Kemi, AKI (proj. a), Jens Bangsbo, Bengt Saltin og
Niels H. Secher, Muskelcenteret, Rigshospitalet
(proj. a og b) samt med Paul Kristjansen, Inst. for
Molekylær Patologi (projekt c) samt med Ina
Schmalbruch Rigshospitalets Neurocenter (pro-
jekt a)).

Krystalkinetiskeundersøgelser af bio-mineraler
Arbejdet sigter mod forebyggelse og behandling af
såvel nogle tand-, led- og knoglesydomme som af
fremkomst af nyre- og galdesten. Specielt under-
søges dannelses-, vækst- og opløsningsprocesser af
tungtopløselige calciumforbindelser. Undersøgel-
serne sigter også mod en udbygning af den mole-
kylære beskrivelse af processer i krystaloverflader,
herunder også makromolekylers interaktion med
disse processer. Der studeres vækst og opløsnings-
mekanismer bl.a. af calciumhydroxylapatit (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 krystaloverflader, samt at
undersøge processerne i opløsninger med biolo-
gisk relevant sammensætning. Der udføres også ki-
netiske undersøgelser af calciumpyrophosphatdi-
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hydrat-krystaller. Udfældning af krystaller af den-
ne art i led giver smerter hos mange ældre menne-
sker. For nærmere at forstå knogledannelse under-
søges induktionstider for HAP udfældning/vækst i
vandige suspensioner af collagen, hvortil der cova-
lent er bundet phosphorproteiner, i samarbejde
med Dr. M.A. Crenshaw, UNC. For at teste vore teo-
rier for kimdannelse på helt andre systemer under-
søges induktionstider for industrielt relevante sy-
stemer som udfældning af Al2O3, et bærestof for
kalalysatorer, i samarbejde 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 relakserer, på hjernen
og i nervesystemet som transmitterstof. NO med-
virker ved regulationen af hjernens blodgennem-
strømning, både ved ændringer i blodets indhold
af kuldioxid og ilt, og ved aktivering af nervecel-
ler. I høje koncentrationer er NO toksisk, og af
denne grund er NO i søgelyset for skadelige
påvirkninger af hjernevæv og perifert nervevæv
ved neurologiske sygdomme. Formålet med un-
dersøgelserne er dels ved dyre-eksperimentelle
undersøgelser at belyse NO’s betydning som me-
diator af ændringer i hjernens blodgennemstrøm-
ning, dels under basalfysiologiske omstændighe-
der og når kredsløbet er truet. Enzymet, nitrogen
oxid synthase (NOS) aktiviteten analyseres i hjer-
nevæv, kar og i perifert nervevæv. Den kombinere-
de basale og kliniske tilgang til problemet er med-
virkende til en større forståelse for hvorfor og
hvordan, der kan skabes et grundlag for en tera-
peutisk intervention via ændringer i NO synthase
aktiviteten ved hjælp af regulation og anvendelse
af hæmmere af NOS. Projektet foregår i samarbej-
de med Overlæge, dr.med. Martin Lauritzen, KAS,
Glostrup, ph.d., læge Nuran Akgören, Med. Fys.
Inst., Læge Helle Broholm, Patologisk Inst., HS
Rigshospitalet, Læge Birgit Andersen, Klinisk
Neurofysiologisk Afd. HS Rigshospitalet (Inger
Rubin, Tracey Warby Ellgaard).

Kongresser, rejser, gæsteforelæsninger m.v.:
Bjørn Quistorff: “NIR-spectroscopic techniques”,
San Remo, Sept. 97.

Bjørn Quistorff og Masao Mizuno: Gæsteop-
hold Tokyo Medical school, Tokyo, Okt. 97.

Masao Mizuno: “National Congress of Physical
Fitness and Medicine”, Osaka, Sept. 97.

Niels Grunnet: “Eight European Congress of
Obesity”, 18. – 21. June, 1997, Dublin; “Scandina-
vian Physiological Meeting”, 14. – 16. november,
1997, Oslo.

Jørgen Christoffersen: Gæsteophold på Biomi-
neralization Laboratory, University of North Caro-
lina, USA.

Gæsteforskere:
Aivaras Ratkevicius, ph.d., University of Kaunas,
Lithuania.

Yoshiano Nakagawa, MD, Otaru University of
Commerce, Japan.

Martin Burian, ph.d., University of Pragh, Slove-
nien.

Mads Marcussen, Med. afd. Køge Centralsyge-
hus.

Disputats- og andre bedømmelseskomiteer:
Niels Grunnet: Disputatsbedømmelse ved KU; for-
mand for to ph.d.-bedømmelsesudvalg; medlem
af lektorbedømmelsesudvalg.

Bjørn Quistorff: Formand for to ph.d.-bedøm-
melsesudvalg og én disputatsbedømmelse.

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 binding og transport 
af fedtsyre
Membranen har vist at have vidt forskellige kapa-
citeter for binding og translokation af fire umæt-
tede fedtsyrer (UFA). Dobbeltmærkningsforsøg
har vist, at kapaciteterne for UFA er indbyrdes
overlappende, men ikke med kapaciteten for den
mættede palmitinsyre. Membranens affiniteter for
UFA er omtrent som serum albumins, men uden
en lignende temperaturafhængighed. Fundene
kan forklares ved konkurrence om jonbinding til
protein(er), medens de multiple overlappende
specificiteter kan tilskrives adaptive annulære lipi-
der, der formentlig medierer transporten over
membranen, da den for oliesyre er lidet tempera-
turafhængig (Inge Bojesen og Eigil Bojesen).

Programmeret celledød i Tetrahymena
Autokrine signalmolekyler regulerer overlevelse
og proliferation i T. thermophila i et kemisk define-
ret næringsmedium. Celledød i fravær af tilstræk-
kelige koncentrationer af disse signaler synes af-
hængig af de novo genekspression og kan sidestil-
les med programmeret celledød (PCD). Stauro-
sporine, en hæmmer af proteinkinaseaktivitet og
signaltransduktion, inducerer aktiv celledød, som
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har ligheder med både apoptose og autofagisk de-
generering – også kendt som type 1 og type 2 PCD
i højere eukaryoter (Søren Tvorup Christensen i
samarbejde med Prof. Denys N. Wheatley, Univer-
sity Medical School, Aberdeen, Scotland, lektor
Karsten Kristiansen og professor Leif Rasmussen,
Odense Universitet).

Cellekernens opbygning
Vores elektronmikroskopiske studier viser, at ker-
nens basale strukturelementer udgøres af DNA og
RNA, og at DNA sandsynligvis spiller en rolle ved
transport af RNA ud af cellekernen. Visse DNA
segmenter er således bundet til ekstra- chromo-
somale strukturer, herunder kerneporerne (samt
lamina og grupper af interchromatin granula),
mens andre DNA segmenter danner udgangs-
punkt for opbygningen af RNA-holdige struktu-
rer, der er resultatet af genetisk aktivitet (nucleo-
ler og RNP-reticulum). Herudover tyder vore iagt-
tagelser på, at kernelegemer er dele af proteinnet-
værk, som i visse celletyper kan gennemvæve hele
cellekernen. Vores arbejde er nu koncentreret om
karakterisering af chromatinets struktur i celleker-
nen (Mogens Engelhardt).

Regulering af genekspression 
De ribosomale 5S rRNA gener er velegnede til at
undersøge genekspression, idet der foruden et be-
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. Ved in situ hybridisering til metafase-
kromosomer bestemmes genernes lokalisation.
De enkelte sekvensers betydning undersøges ved
mutagenese og ved forsøg in vitro og efter trans-
fektion i celler (Sune Frederiksen, Charlotte Hal-
lenberg og Lars Riff Jensen i samarbejde med lek-
tor Bodil Lomholt, Afdelingen for Medicinsk Ge-
netik).

Stress og ny form for celledød
Kulturer af den eencellede organisme Tetrahymena
kan anvendes til at besvare en række vigtige
spørgsmål. Kan et ydre fysisk stress bevirke celle-
død? Kan et medium, der er fortrinligt til vækst
bevirke celledød (kemisk stress)? Virker fysisk og
kemisk stress “oven i hinanden”? Kan celler “stå
sammen” og derved få øget deres overlevelse? Alle
spørgsmål kan besvares bekræftende. Vi har for
nyligt modificeret et vækstmedium, således at det
kemiske stress er betydeligt reduceret. I dette me-
dium kan vi f.eks. opnå vækst af enkeltceller selv i

tilstedeværelse af et vist fysisk stress. En molekylær
og morfologisk karakteristik af celledød betinget
af fysisk og/eller kemisk stress er forestående (Per
Hellung-Larsen, Joachim J. Hagemeister og Fahed
Assaad).

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 Ce- kanaler
(Hans Klenow, Kay Overgaard-Hansen og Mads
Marcussen).

Proteinfosforyleringers betydning for celleover-
levelse, proliferation og kemosensorisk adfærd i
en éncellet eukaryot
Peptidhormon-induceret signaltransduktion, der
leder til aktivering af én eller flere proteinkinaser
er studeret i den éncellede eukaryot Tetrahymena.
Det drejer sig bl.a. om det intracellulære samspil
mellem insulininducerede proteinfosforyleringer
af betydning for cellulær korttidshukommelse i
forbindelse med kemosensorisk adfærd og celle-
proliferation. Tyrosinkinasehæmmerne genistein
og tyrphostin A47 samt den generelle proteinkina-
sehæmmer staurosporin hæmmer alle ovennævn-
te biologiske parametre i modsætning til den ne-
gative kontrolforbindelse daidzein, der har lille el-
ler igen effekt. Genistein, tyrphostin A47 og stau-
rosporin hæmmer også fosforyleringen af adskilli-
ge proteiner in vitro i homogenater af helceller og
isolerede cilier. Ud fra ovennævnte undersøgelser
konkluderer vi, at bl.a. insulininduceret signal-
transduktion medfører aktivering af én eller flere
proteinkinaser, der er af vital betydning for cellen
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(Søren T. Christensen og Vagn Leick i samarbejde
med adjunkt Søren Neve og lektor Karsten Kristi-
ansen, Odense Universitet).

Cellebiologisk og molekylærbiologisk karak-
terisering af centrin og dets tilhørende 
strukturelle gen
Under et sabbatophold på Albert Einstein College
of Medicine i New York i efteråret 1997, blev der
udført immunkemisk og immuncytologisk karak-
terisering af det calciumbindende protein cen-
trin. Ved hjælp af Western blots blev proteinet ka-
rakteriseret i den éncellede eukaryot Tetrahymena
til en molekylvægt på 21kDa. Immunfluorescens-
studier viste, at proteinet udelukkende sidder lo-
kaliseret i basalbodies for enden af hvert cilie lige
under cellemembranen. PCR-kloning af struktur-
genet resulterede i en beskrivelse af nukleotidse-
kvensen af ca 3/4 af det strukturelle gen for cen-
trin inklusive en intron på 80 nukleotider. Formå-
let med undersøgelserne er at frembringe et kon-
strukt af centringenet, der kan anvendes til gen-
knockout-eksperimenter på konjugerende celler
(Vagn Leick i samarbejde med Prof. Peter Satir og
Prof. Mitchell Bernstein, Department of Anatomy
and Structural Biology, Albert Einstein College of
Medicine at Yeshiva University Bronx, New York,
USA).

Struktur og funktion af RNA molekyler 
Laboratoriet beskæftiger sig hovedsageligt med
opklaring af strukturen af specifikke RNA moleky-
ler og karakterisering af tilknyttede proteiner.
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 strukturfunktionsrela-
tioner for en ny klasse af ribozymer (RNA enzy-
mer). Disse ribozymer forventes at kunne udvikles
til bioteknologisk anvendelige molekyler (Henrik
Nielsen og Ole Christian Ingemann Hansen).

Biomolekylær genkendelse
Gruppens forskningsinteresse ligger indenfor bio-
molekylær genkendelse, med særlig reference til
det genetiske materiale DNA og specielt med hen-
blik på at udvikle syntetiske reagenser, som er i
stand til at genkende DNA’et på en sekvensspeci-
fik måde. Sådanne reagenser kan anvendes til at
modulere genekspressionen og har derved et me-
get stort anvendelsespotentiale i molekylærbiolo-
giske undersøgelser af enkelte geners biologiske

funktion og ikke mindst i udviklingen af gen-tera-
peutika. Denne forskning har bl.a. ført til udvik-
lingen af et DNA-lignende molekyle, PNA (akro-
nym for “Peptide Nucleic Acid”), som kemisk set
er en hybrid mellem et peptid og et DNA-moleky-
le, 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-tera-
peutika. Forskningen er dels koncentreret om at
videreudvikle PNA-teknologien i kemisk henseen-
de, dels om at studere de molekylære mekanismer
bag PNAs genkendelse af DNA og RNA. Specifikt
prøver vi at udvikle et PNA gen-terapeutikum ret-
tet mod et cancer-relateret gen, for hvilket forøget
aktivitet er karakteristisk for malign brystkræft.
Endvidere har nylige resultater vist, at PNA’er ret-
tet mod ribosomalt RNA er toksiske for bakterien
E.coli, og denne opdagelse søges udnyttet til udvik-
ling af PNA-baserede antibiotika. Endelig synteti-
serer og undersøger vi reagenser, som binder se-
kvensspecifikt til “minor groove” i DNA.

Derudover udføres projekter, der søger at bely-
se molekylære mekanismer i tilknytning til RNA-
transskriptionsprocessen samt projekter med det
formål at anvende kombinatorisk PNA-peptid
kemi til identifikation af gode vaccine-antigener
(Peter E. Nielsen, Thomas Bentin, Leif Christen-
sen, Liam Good, Helle Knudsen, H. Jakob Larsen,
Niels Erik Møllegaard, Jens Nederby Nielsen, Ask
Püschl, Anne Mette Sönnichsen, Trine Ljung-
strøm).

Kongresser, rejser, gæsteforelæsninger m.v.:
Søren T. Christensen: Deltaget i Scandinavian So-
ciety of Protozoology, Helsingør, Danmark; delta-
get i International Symposium on Nitric Oxide,
Basic and Clinical Pharmacology, Odense Univer-
sitet, Danmark; FASEB Summer Research Confe-
rences in Ciliate Molecular Biology, Copper
Mountain, Colorado, USA. Endvidere jævnlige
møder og forskning på Odense Universitet hos
lektor Karsten Kristiansen (Inst. for Molekylær
Biologi) og hos Professor Leif Rasmussen (Inst.
for Medicinsk Biologi, afd. for Anatomi og Cytolo-
gi).

Per Hellung-Larsen: Deltaget (m/foredrag) i
10th Internat. Congress of Protozoology, Sydney,
Australien juli, 1997. Forelæsning på Institute of
Cytology, Russian Academy of Sciences i Sct. Pe-
tersburg, september 1997.

Vagn Leick: Visiting Professor og forelæser ved
Dept. of Anatomy and Structural Biology Albert,
Einstein College of Medicine, Yeshiva University
New York, USA. Sabbatophold på ovennævnte
sted i månederne august-december, 1997. Delta-
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get i 37th Annual Meeting of the American Socie-
ty for Cell Biology Washington DC USA (13. – 17.
december 1997).

Henrik Nielsen: Deltaget i: “RNA 97” – The Se-
cond Annual Meeting of the RNA Society. Banff,
Canada; “The Ribosome – Its (Nucleolar) Synthe-
sis and Structure.” Noordwijkerhout, Holland.

Peter Nielsen: Inviteret foredragsholder ved;
“4th Forum on Peptides and Proteins”, Montpelli-
er, Frankrig; “Practical approaches to the regulati-
on of gene expression”, Oxford, UK.; “4th Int.
Symposium on Bioorganic Chemistry”, Biarritz,
Frankrig; “Controlled Release Society”, Stock-
holm, Sverige; “Gene Therapy/ Transcription/
Chromatin”, Kreta, Grækenland; Nucleic Acid
Workshop, Stockholm, Sverige; “Nucleic Acids
and Related Macromolecules”, Ulm, Tyskland;
“CGGH Symposium”, Kanazawa, Japan; “Frontiers
of Molecular Biology (EMBO)”, København, Dan-
mark; “1st Int. Peptide Symposium IPS’97”, Kyoto,
Japan; “Mechanisms of Biological Processes”, Par-
ma, Italien.

Gæsteforskere:
Dr. Demitry Cherny, Laboratory of Molecular Bio-
physics, Moscow, 10. februar – 10. maj. Dr. Bruce
Armitage, Univ. Of Pittsburgh, 1. maj – 31. juli.
Prof. Hyeon-Sook Koo, Yonsei University, Seoul,
Sydkorea, 13. juni – 31. august. Ph.d.-stud. Ki-
Hyun Kim, Yonsei University, Seoul, Sydkorea, 13.
juni – 31. august. Anna Vader, Universitet i Trom-
sø, 1. august – 15. september. Dr. Satish Kumar
Awasthi, Indian Inst. of Science, Bangalore, Indi-
en, 15. oktober og 1 år frem.

Disputats- og andre bedømmelseskomiteer:
Sune Frederiksen har deltaget i én adjunktbedøm-
melse (formand) samt to ph.d.-bedømmelser (for-
mand).

Redaktionsvirksomhed:
Vagn Leick: Reviewer for Journal of Eukaryotic
Microbiology, Acta Protozoology samt en Internet-
konference om “Infusoria in Bioassays”.

Peter Nielsen: Regional editor på “A Combina-
torial Chemistry & High Throughout Screening”,
Advisory editor på “Bioconjugate Chemistry”
(ACS), “Journal of Molecular Recognition”,
“European Bulletin of Drug Research” & “Chemis-
try, A European Journal” og medlem af Editorial
Board på “Biochimica et Biophysica Acta” & “In-
ternational Journal of Oncology”.

Særlige forhold vedrørende undervisning:
Henrik Nielsen: Udpeget til at organisere fakulte-
tets kursusprogram i “Celle- og Molekylærbiolo-
gi”.

BIOKEMISK AFDELING C

Forskningsvirksomhed:
Afdelingens forskningsaktiviteter omfatter op-
rensning og karakterisering af proteiner og hor-
moner samt studier af normale og patologiske
processer knyttet til biologiske membraner. Sigtet
med en del af afdelingens forskning er at belyse
basale cellebiologiske fænomener, som vedrører
biosyntese og intracellulær transport af membran-
proteiner, signaltransduktion og aktivering og re-
gulering af blodcirkulation og fibrinolyse. En
sådan forøget viden er af betydning for forståelsen
af normale og patologiske cellers fenotype og af
proteiners og hormoners funktion.

Insulin signaltransduktion

a. Insulin stimulering af metaboliske processer
Ved anvendelse af hepatocytter fremstillet med
EDTA perfusionsmetode istedet for den traditio-
nelle collagenase metode studerer vi insulins ef-
fekt på metaboliske processer. Resultaterne viser
at både glycogen- og lipidsyntesen øges ved insu-
linstimulation. For at studere signalveje for disse
synteser er effekten af forskellige inhibitorer un-
dersøgt.

Forsøgene viser at phosphatidylinositol 3-kinase
er et af signalmolekylerne, ligesom en aktiv MAP
kinase er nødvendige for begge de insulinstimule-
rede synteser. Derimod er signalmolekylet p70 S6
kinase ikke involveret. For yderligere klarlæggelse
af signalvejene er aktiviteten af Protein kinase
B/AKT undersøgt. Preliminære undersøgelser ty-
der på at aktiveret AKT spiller en rolle for lipoge-
nesen. Studierne foregår i samarbejde med lektor
J. Vinten Med. Fys. Inst. (Jens Carlsen og Kirsten
Christiansen).

b. 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 og binding
af inositolphosphater til cytosolære proteiner.

PI 3-kinase aktivitet er i immunoprecipitater
med specifikke antistoffer mod insulin receptor
substrat 1, PI 3-kinase og phosphotyrosin målt i in-
sulinstimulerede celler. Desuden er PI 3- kinasens
subcellulære lokalisation undersøgt. Forsøgene vi-
ser at der findes tre pools af PI 3- kinase aktivitet,
som kan repræsentere forskellige signalveje. Side-
løbende studeres cytosolære proteiners binding til
produktet af PI 3-kinase aktivitet, phosphatidyl
inositol 3,4-bisphosphat (PI 3,4-PP). Liposomer
bestående af plasmamembran lipider og PI 3,4-PP
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inkuberes med cytosol. Efter gradientcentrifuge-
ring og immunoblotting undersøges om cellulære
proteiner specifikt er bundet til de PI-3,4-PP beri-
gede liposomer (Kirsten Christiansen og Jens
Carlsen).

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
påvirkningen af den oxidative phosphorylering
skyldes den extrakorporale cirkulation under ope-
rationen. Graden af afkoblingen kvantiseres i for-
hold til kendte afkoblere (Jens Carlsen og Kirsten
Christiansen). 

Membrantransport af lipophile molekyler
Langkædede fedtsyrer permeerer gennem celle-
membraner både ved simpel diffusion og ved pro-
cesser knyttet til aktiviteten af specifikke mem-
bran-proteiner. De molekylære mekanismer er
endnu ikke fuldt ud opklaret. Det er lykkedes os at
udvikle en meget følsom fluorimetrisk målemeto-
de, der åbner mulighed for en kvantitativ kinetisk
bestemmelse af fedtsyretransport i membranstruk-
turer med kendt sammensætning. Metoden er ba-
seret på liposomer indeholdende kemisk modifi-
ceret serum albumin som fedtsyresensor. Ved re-
konstitutionsforsøg er det nu muligt at identifice-
re lipid- og proteinkomponenter, der kan have be-
tydning for fedtsyretransport i en biologisk mem-
bran (Erland J.F. Demant).

Transskriptionel regulering
Identificeringen af cis-elementer i laktase-phlori-
zin hydrolasegenet er fortsat. Således har vi un-
dersøgt interaktionen mellem de transskriptions-
faktorer, som binder til DNA elementer, som er
vigtige for laktase genregulering. Tidligere har vi
vist, at homeodomæne proteinerne cdx2 og
HNF1 binder til henholdsvis CE-LPH1 og CE-
LPH2 elementerne. Begge faktorer kan aktivere
laktase genet når tilsvarende cDNA enkeltvis bli-
ver transfekterede ind i Caco2 celler, men effek-
ten bliver endnu større, når begge faktorer er til-
stede. Denne synergistiske aktivering af laktase ge-
net er nærmere undersøgt ved at lave mutationer i
laktase promoteren og herefter at undersøge ef-
fekten. Resultaterne viser, at binding af begge fak-
torer til deres elementer er nødvendig for en syn-
ergistisk aktivering. Vi har også påvist og klonet en
anden faktor (HOXC11), som binder til CE-

LPH1. HOXC11 kan også deltage i en HNF1-af-
hængig aktivering af laktase-phlorizin hydrolase
promoteren. Vi har fundet, at HOXC11 mRNA er
højt ekspresseret i nyre og tarm hos fostre, hvilket
tyder på, at HOXC11 har betydning for udviklin-
gen af disse væv.

Et cis-element, oprindeligt identificeret i intesti-
nal fatty acid binding protein (IFABP) promote-
ren, har vi fundet i laktase-phlorizin hydrolase
promoteren. Dette element formodes at være in-
volveret i repression af laktase-phlorizin hydrolase
ekspression i celler, som findes i tyndtarmens
krypter og i tyktarmen. Ved elektroforetisk mobili-
tet skift assay (EMSA) har vi vist, at en tarmcelle-li-
nie indeholder en kernefaktor, som specifikt bin-
der til elementet. Der arbejdes på at kortlægge
den transkriptionelle vigtighed af elementet.

Pdx-1, en transkriptionsfaktor udtrykt i bugspyt-
kirtlen og i tyndtarmen, har sandsynligvis en be-
tydning for ekspressionen af laktase-phlorizin hy-
drolase i den forreste del af tyndtarmen. Transfek-
tionsforsøg har vist, at Pdx-1 i kombination med
transkriptionsfaktoren Cdx-2 kan øge laktase-
phlorizin hydrolase promoter aktiviteten signifi-
kant. Vha. EMSA studeres interaktionen mellem
Pdx-1 og en potentiel bindingsssekvens fra laktase-
phlorizin hydrolase promoteren.

Sekvenssammenligninger mellem gris, menne-
ske og rotte 5’-flankerende sekvenser i laktose-
phlorizin hydrolase genet har vist, at CE-LPH3 og
CE-LPH4 er konserverede mellem gris og menne-
ske, men ikke i rotte. Dette fund peger i retning
af, at der er forskel i de molekylære regulerings-
mekanismer mellem species (Cathy Mitchelmore,
Ove Norén, Hans Sjöström, Nikolaj Spodsberg,
Jesper Troelsen).

Differentiering af tarm-krypt celler
Tyndtarmcellers differentiering er afhængig af
signaler fra omgivelserne (f.eks. ekstracellulær
matriks), hvilke bliver medieret til transkriptions-
apparatet via forskellige signaltransduktionsveje.
Et projekt er påbegyndt, som sigter til at studere
laminins effekter på laktase-ekspressionen, som et
led i tarmcellens differentiering og i denne for-
bindelse at identificere laminin-afhængig promo-
ter elementer. Endvidere er et projekt påbegyndt,
som sigter til at identificere og isolere stamceller
fra tarm. Som en indledning søges efter moleky-
lære markører, som har en stamcelle-lignende di-
stribution langs krypt-villus aksen. Dette udføres
ved at konstruere et krypt specifikt cDNA biblio-
tek (Jørgen Olsen, Ove Norén, Hans Sjöström,
Mehrdad Tadjali, Jesper Troelsen).

Intracellulær protein-transport og sortering
Mere detaljerede studier over transporten af
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børstesømsenzymer fra endoplasmatisk reticulum
(ER) til Golgi komplekset er påbegyndt. Til dette
bruges enterocytter fra grisetyndtarmseksplanter.
Denne transport er temperaturafhængig, hvilket
muliggør en ophobning af børstesømsenzymer
dels i ER og dels i et pre-Golgi/cis Golgi kompart-
ment. Ved brug af autoradiografi, immunelek-
tronmikroskopi og kompartment specifikke anti-
stoffer er det hensigten at forsøge at påvise eksi-
stensen af et intermediært kompartment og en
vesikeltransport imellem de tidlige kompartments
i den sekretoriske pathway. Dette system vil mulig-
gøre studier over post-Golgi transport ruter for de
apikalt expresserede børstesømsenzymer, idet det
er muligt ved returnering til 37˚C at ophæve blok-
ket og frisætte de ophobede enzymer. Herved vil
det være muligt at undersøge, om børstesømsenzy-
mer passerer det apikale sorteringsendosom un-
der exocytosen. Vi har for nylig demonstreret en
sådan transportrute i enterocytter fra musetynd-
tarmseksplanter, idet IgA og et børstesømsenzym
(aminopeptidase N) er co-lokaliseret i et apikalt
beliggende endosomlignende system. For yderli-
gere at undersøge dette kompartments betydning
for exocytosen af apikalt sorterede membranpro-
teiner, undersøges polariserede cellelinier
(MDCK og svinenyreceller), i hvilke det er ekspe-
rimentelt muligt ved endocytose af fluid-fase mar-
kører, brug af specifikke kompartment markører
og immunelektronmikroskopisk lokalisation af
transfekterede apikale membranproteiner, nær-
mere at karakterisere det apikale sorteringsen-
dosom. 

De molekylære mekanismer bag den apikale
sortering af transmembranelle og sekretoriske
proteiner er uopklaret, selv om der er indikatio-
ner på, at N-glykosylering har en betydning.

Glycolipid mikrodomæner (“rafts”) har betyd-
ning for GPI-forankrede membranproteiner. Vi
har tidligere vist, at også nogle af børstesømsenzy-
merne, som er transmembranelle, er at finde i
“rafts”. Vi har vist at transcytosen af IgA, som me-
dieres af pIgR benytter sig af en “raft”-mekanisme,
idet IgA-pIgR komplekser som befinder sig i trans-
cytose kan isoleres i “rafts”. For nærmere at identi-
ficere strukturer i det transmembranelle segment,
som er af betydning for lokalisationen af børste-
sømsenzymerne til “rafts”, udføres mutagenese-
forsøg på aminopeptidase N, hvor det transmem-
branelle segment udskiftes til transferrin-recepto-
rens (et basolateralt sorteret protein) transmem-
branelle segment. Hypotetisk skulle dette føre til,
at det således muterede aminopeptidase N, bliver
ekskluderet fra rafts og bliver sorteret til basolate-
ral membranen.

For at identificere og karakterisere det apikale
sorterings signal hos sekretoriske proteiner har vi

undersøgt sekretionen af medlemmer af serpin fa-
milien. Efter rekombinant expression i MDCK cel-
ler fandt vi, at corticosteroid-bindende globulin,
alpha-1-antitrypsin og C1 esterase inhibitor for-
trinsvis secerneres til den apikale side, mens an-
tithrombin III og plasminogen aktivator inhibitor-
1 secerneres upolariseret. Sekvenssammenligning
og mutagenese, der sigter til at identificere det api-
kale sorterings signal hos disse proteiner, pågår.

Sortering af sekretoriske proteiner stiller krav
om specifik interaktion med membran kompo-
nenter (sorterings-receptorer). Vi forsøger ved
hjælp af et gær “two-hybrid” system at identificere
membranbundne proteiner, som er involveret i
sorteringen af de apikalt secernerede proteiner.
Hertil benytter vi et cDNA, som koder for Corti-
costeroid Bindende Globulin (CBG) som mad-
ning, og vi undersøger cDNA biblioteker derivere-
de fra MDCK-celler. På denne måde har vi isoleret
fire kloner og vist at en af disse koder for et prote-
in der interagerer specifikt med CBG (Michael E.
Danielsen, Gert H. Hansen, Jacob Larsen, Cathy
Mitchelmore, Ove Norén, Morten Rosted, Hans
Sjöström, Lotte K. Vogel).

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, i
samarbejde med Ludvig Sollid og Knut Lundin,
Rikshospitalet i Oslo, de patogenetiske mekanis-
mer ved denne sygdom. Vi har i det forløbne år
karakteriseret den første epitop deriveret fra hve-
demel, som kan aktivere T-lymfocytter isoleret fra
tyndtarmsmukosa hos syge individer. Området i
gliadin der indeholder epitopen er meget rigt på
glutaminer. I samarbejde med Peter Roepstorff og
Roman Körner ved Odense Universitet har vi vist,
at en glutamin i en bestemt position i epitopen
skal deamideres til glutaminsyre for at epitopen
maximalt skal aktivere T-lymfocytterne til prolife-
ration. Vi har endvidere sandsynliggjort, at denne
deamidering kan opstå under fødens passage gen-
nem maven (Hans Sjöström, Ove Norén).

Blodets kontaktfasesystem
Kontaktfasesystemets initieringsmekanisme, in vi-
tro, er klarlagt. Ved binding af 4 zinkmolekyler til
ét molekyle faktor XII, fremkaldes en konformati-
onsændring, som gearer faktor XII til proteolytisk
autoaktivering ved binding til et negativt ladet
phospholipid. Det aktiverede faktor XII er efter-
følgende i stand til ved proteolyse at aktivere kom-
plementsystemet, fibrinolysesystemet, kallikrein-
kinin systemet og koagulationssystemet. Faktor
XII’s aktivering af prekallikrein og det dannede
kallikreins proteolytiske aktivitet overfor pro-uro-
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kinase samt faktor XII’s plasminogenolytiske akti-
vitet (se tidligere årbøger) er to måder, hvorpå
den interne fibronolysehastigheden reguleres. At
begge er afhængig af faktor XII forklarer årsagen
til thromboser ved faktor XII mangel.

Hvorledes kontaktfasesystemet fungerer, in vivo,
er stadig uvist. I samarbejde med Prof. Alvin
Schmaier, University of Michigan, Ann Arbor, Mi-
chigan, USA undersøger vi om karvæggen og den-
nes beskaffenhed har betydning for kontaktfasesy-
stemets funktion. Navlestrengs endothelceller er
fundet at have receptorer for både “high molecu-
lar weight kininogen” og faktor XII og inhibitorer
af aktiveringen. Vi er i gang med at isolere recep-
torer og inhibitorer, og undersøge mekanismen
for kontaktfasesystemts aktivering og regulering
når systemets komponenter er bundet til disse cel-
ler (Rasmus Røjkjær, Inger Schousboe).

Antiphospholipidantistoffer
Foranlediget af vores tidligere arbejder omhand-
lende serum proteinet ß2-glycoprotein I og dettes
egenskaber, er vi blevet opfordret til at deltage i et
intereuropæisk samarbejde med det formål at ve-
rificere dette proteins betydning for analysen af
antiphospholipid autoantistoffer, og undersøge
og sammenligne forskellige analysemetoders eg-
nethed til måling af disse antistoffer. Vi har netop
afsluttet udviklingen af vores egen analysemetode,
som tager højde for flere af de problemer der er
noteret ved andre metoder (Line Heinesen, Inger
Schousboe).

ß2-glycoprotein I
Vi har i en tidligere undersøgelse fundet ß2-glyco-
protein I associeret med membraner i nyrerne.
Lektor Søren Moestrup, Aarhus Universitet, har
fundet at Megalin receptoren i nyrerne binder ß2-
glycoprotein I med høj affinitet. I samarbejde
med Søren Moestrup er vi igang med at underka-
ste denne binding en nærmere analyse, ligesom
der analyseres for ß2-glycoprotein I receptorer på
andre celletyper (Inger Schousboe).

Kongresser, rejser, gæsteforelæsninger, m.v.:
Jens Carlsen og Kirsten Christiansen: Har begge
deltaget i 17th Int. Congress of Biochemistry and
Molecular Biology, San Francisco, USA.

Michael E. Danielsen: Inviteret foredragsholder
ved Institut for Medicinsk Immunologi, Martin
Luther University, Halle-Wittenberg og ved Insti-
tut for Experimentel Intern Medicin, Magdeburg,
Tyskland; deltaget i 1st Euroconference on Cell
Dynamics, Heraklion, Kreta, Grækenland.

Erland Demant: Studieophold ved Medical Bio-
logy Institute, Ja Jolla, Calafornia, USA.

Jacob Larsen, Cathy Mitchelmore og Morten

Rosted: Deltaget i Biokemisk Forenings Årsmøde,
Fuglsø og EMBO Workshop, København.

Ove Norén: Inviteret foredragsholder ved De-
partment of Biochemistry, Alleghany Medical
School, Philadelphia, USA; deltaget i symposium
“Laser Capture Microdissection” NIH, Betheseda,
USA; deltaget i EMBO symposium Frontiers in
Molecular Biology.

Inger Schousboe: XVIth Congress of the Inter-
national Society on Thrombosis and Haemostasis
(ISTH); The 43rd Annual Meeting of the Scienti-
fic and Standardization committee (SSC) of ISTH
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Lotte Vogel: Deltaget i Biokemisk Årsmøde,
Fuglsø.
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Inger Schousboe: Co-chairman of the Euro-
pean Antiphospholipid Forum; Co-chairman of
the Scientific subcommittee on Contact Activation
of The Scientific and Standardization committee
of The International Society on Thrombosis and
Haemostasis; Member of the International Adviso-
ry Committee for the XVIIth Congress of the In-
ternational Society on Thrombosis and Haemosta-
sis, Washington, 1999; Member of The Internatio-
nal Society on Thrombosis and Haemostasis.

Hans Sjöström: Medlem af Novo Nordisk Fonds
Forskningskomité; medlem i bestyrelsen for pro-
jektet “Kost, Kræft og Helbred” under Kræftens
Bekæmpelse; medlem af Forskningsudvalget ved
Københavns Universitet; formand for 1. og 2. se-
mesterudvalg ved Københavns Universitet

Jesper Troelsen: Næstformand for Biokemisk
Forening (fra 01.10.97). 

Lotte Vogel: Næstformand i Biokemisk Fore-
ning (indtil 01.10.97).

Disputats- og andre bedømmelseskomiteer
Kirsten Christiansen: Formand for bedømmelses-
udvalg for ph.d.-afhandling ved Københavns Uni-
versitet.

Michael E. Danielsen: Formand for bedømmel-
sesudvalg ved ph.d.-afhandling ved Københavns
Universitet og formand for bedømmelsesudvalg til
lektorat ved Københavns Universitet.

Gert Hansen: Medlem af bedømmelsesudvalg
for 3 ph.d.-afhandlinger ved Københavns Univer-
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AFDELINGEN FOR MEDICINSK GENETIK

Forskningsvirksomhed:
Afdelingens forskning vedrører normalgenetisk
variation hos mennesket (human genetik), påvis-
ning af nye sygdomsgener udfra kendskabet til de-
res kromosomale lokalisation og ekspressi-
onsmønstre samt årsagerne til og virkningen af
ændringer i arveanlæg og kromosomer, der kan
medføre sygdomme (medicinsk genetik). Fore-
byggelse af disse genetisk betingede sygdomme
forudsætter, at man kan karakterisere de sygelige
processer på celle- og molekylært niveau, relatere
dem til de kliniske symptomer og benytte dem i
diagnostisk øjemed.

Human genetikken, som er i voldsom ekspansi-
on, 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.

Cytogenetik

a. 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 er under-
vejs, bl.a. ved type 2 diabetes (samarbejde med O.
Pedersen og T. Hansen, Steno Diabetes Center)
og Parkinson’s sygdom (samarbejde med H. Pak-
kenberg, Kommunehospitalet). Endvidere koor-
dineres en global registrering, indsamling af mate-
riale og systematisk kortlægning og kloning af syg-
domsassocierede kromosombrud i et netværk:
Mendelian Cytogenetics Network (M. Bugge),
med flere end 260 samarbejdspartnere (koordina-
tor Niels Tommerup).

b. Centromer struktur
Menneskets kromosomer indeholder repetitivt al-
pha satellit DNA i alle normale centromerer; un-
der mitose og meiose dannes her en specifik
struktur, kinetochoret, som indeholder proteiner,
der er nødvendige for kromatidadskillelse og
transport af kromosomet til polerne. Et ekstra
centromer eller et defekt centromer medfører of-
test tab af kromosomet og celledød. I sjældne
tilfælde flyttes centromerfunktionen til et områ-
de, der mangler det karakteristiske DNA og nogle
af proteinerne. Tilstedeværelse af/mangel på ki-
netochorudvikling og defekt kinetochorudvikling
er fulgt elektronmikroskopisk i tre afvigende cen-
tromerer, ét uden alpha satellit, ét normalt, men
med ustabil kinetochordannelse, og ét overtalligt
(Annelise Wandall).

c. Ribosomalt RNA
Organisationen af de ribosomale 5S rRNA gener
hos hvirveldyr er langt mere varieret end tidligere
antaget. Opbygningen af selve 5S rRNA genet på
121 bp er vidtgående konserveret hos forskellige
arter, men størrelsen og opbygningen af de flan-
kerende sekvenser varierer meget. Således fore-
kommer generne i repeterede enheder på mel-
lem 1 – 8 kb, afhængigt af, hvilket hvirveldyr vi ta-
ler om.

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). Vi er nu ved at
undersøge in situ hybridisering med PNA prober.
De er specifikke så længe de er små (under 20-
mer). Vi anvender prober, der er komplementære
til en del af 5S RNA genet. Disse modelstudier kan
muligvis afklare en mere principiel anvendelse af
PNA protein til in situ hybridisering. Samarbejde
med S. Frederiksen, C. Hallenberg, L.R. Jensen og
P. Nielsen (Bodil Lomholt).

d. Cri du chat syndromet
De kliniske karakteristika ved tab (deletion) af
materiale fra kromosom 5’s korte arm er i typiske
tilfælde en mijavende gråd, let genkendelige an-
sigtstræk og en middelsvær psykomotorisk retar-
dering. Hos en del patienter med dette syndrom
er der en meget svær mental retardering, ofte led-
saget af misdannelse af indre organer. I et forsøg
på nærmere at udrede årsagen til dette alvorligere
sygdomsforløb er der foretaget mikrodissektion af
det abnorme kromosom 5’s korte arm på 16 pa-
tienter. Det mikrodissekerede materiale er opfor-
meret vha DOP-PCR, biotinindmærket og tilbage-
hybridiseret til normale kromosomer. De foreløbi-
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ge resultater viser, at der hos disse patienter oftest
er tale om 2 kromosomfejl, dels selve deletionen
og dels ekstra materiale (duplikation) fra ikke tid-
ligere identificeret kromosom fra bl.a. den korte
arm af kromosom 1, 9 og 20 samt den lange arm
af kromosom 1, 2 og 8 (Hanne Hammerbak, X-X
Zhang, Erik Niebuhr).

I samarbejde med Rigshospitalets kromosomaf-
deling (M. Kirchhoff, C. Lundsteen) er en del af
cri du chat materialet undersøgt med comparativ
genomisk hybridisering (CGH). Hovedformålet
er at vurdere CGH teknikkens følsomhed i for-
hold til standard kromosomanalyse. Til selve un-
dersøgelsen er udleveret blindkodet materiale fra
11 personer med kendt enten deletion eller dupli-
kation af DNA materiale i størrelsesordenen 8-14
kb. Alle blev korrekt identificeret dog uden at
CGH metoden tillod at skelne mellem interstitiel-
le og terminale deletioner. Hos 4 personer, hver
med to kendte kromosomdefekter, blev begge fejl
kun påvist hos de 2. En nærmere vurdering af me-
todens følsomhed er under udredning (Erik Nie-
buhr).

Genekspression samt kortlægning af markører,
komplekse normalegenskaber og sygdomme

a. 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
kombineret FISH og analyse af radiation hybrid
cellelinier er der kortlagt flere gener med mulig
sygdomsrelevans. Samarbejde med bl.a. K. Brøn-
dum-Nielsen, H. Vissing, H. Leffers, P. Madsen, S.
Moestrup, B. Honoré, F. Rauscher, P. Gromov, J.
Celis (Niels Tommerup, Claus Hansen, Asli Silah-
taroglu).

b. Kortlægning af genekspression under foster-
udviklingen
Karakterisering af den normale og abnorme funk-
tion af tusindvis af nye gener og genprodukter bli-
ver et nøglefelt i fremtiden. For at identificere ge-
ner, der er associeret med specifikke medfødte
misdannelser og sygdomme, foretages en systema-
tisk analyse af genekspression i forskellige foster-
væv og -stadier. Differentielt udtrykte gener identi-
ficeres vha. mRNA differential display teknik, bl.a.
for at identificere kendte og ukendte gener, der er
involveret i udviklingen af f.eks. testis, ovarier, det
indre øre, øjet samt det aksiale skelet. I forbindel-
se med dette projekt er der givet tilladelse til en
systematisk indsamling af føtalt væv fra fosteruge

6-13 mhp. isolering af RNA. Det forventes, at dette
projekt vil føre til identifikation og kortlægning af
en række gener, der er involveret i fundamentale
embryologiske processer, samt til identifikation og
kortlægning af hidtil ukendte gener. Samarbejde
med H. Leffers, S. Gammeltoft, M. Strauss, A.G.
Byskov, T. Greve, L. Westergaard, I. Kjær, C. Ole-
sen (Niels Tommerup, Claus Hansen, Nanna
Rendtorff).

Wilson og Menkes sygdomme er arvelige lidel-
ser med fejl i kobberstofskiftet. Generne for disse
to lidelser koder for kobber-bindende P-type AT-
Paser, der er tæt relaterede. Ekspressionen af disse
gener bliver undersøgt i fosterudviklingen i sam-
arbejde med N. Tommerup (Zeynep Tümer).

c. Genekspression i relation til kromosom-
struktur
Vi arbejder med at etablere modeller til analyse af
overordnet kromosomstruktur og kondensering.
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, Prader-
Willi, Angelman og Beckwith-Wiedemann syndro-
mer. Den kønsspecifikke prægning af specifikke
dele af genomet er associeret med bl.a. ændret re-
plikation samt cross-talk mellem de to homologe,
uens prægede kromosomregioner i cellens inter-
fase. Vha. 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, Asli Sihlataroglu). 

d. Kortlægning af komplekse normalegenskaber
og sygdomme
Familiebanken udgør ca. 1000 normalfamilier
med fire eller flere børn. Heraf er celler fra ca.
250 familier transformeret til permanente celleli-
nier. Vi har nu en bank af nedfrosne celler som di-
rekte 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 opdagelse af hyppige
egenskaber med multifaktoriel arvegang: Der ar-
bejdes med gener, der er årsag til enuresis, de-
pression, psoriasis, klumpfod, hårcyster og høfe-
ber. I år har vi lokaliseret et nyt kromosomområ-
de, hvor et gen, der kan forårsage sengevædning,
er placeret. En mutation i genet transducin kan
være årsag til natlig sengevædning. Genet forsøges
sekventeret (Z. Tühmer og H. Eiberg). De øvrige
sygdomme er ved at blive finkortlagt (Hans Ei-
berg, Ida Berendt og Jan Mohr). 
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Plasma chitinase er kortlagt i samarbejde med
W. den Tandt (Antwerpen) til kromosom 1q32
(Hans Eiberg).

Vi har tidligere lokaliseret generne der forårsa-
ger 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 YAKs. Vi forsøger at isolere og
sekventere sygdomsgenerne. Projektet er et sam-
arbejde med lægerne B. Kjer, T. Rosenberg, M.
Warburg, A. og A.M. Lund (Hans Eiberg, Ida Be-
rendt).

Et europæisk samarbejde med henblik på kort-
lægning af skizofreni og maniodepressiv psykose
fortsættes med O. Mors og H. Ewald. Specielt vo-
res fund af kobling til den korte arm af kromosom
16 er nu muligvis reproduceret (Hans Eiberg). 

Diabetes type 2 genet forsøges kortlagt i samar-
bejde med Steno Diabetes Center (T. Hansen,
O.B. Pedersen).

Mutationer i Modygenet er nu fundet og karak-
teriseret (Hans Eiberg).

Almindelige mutationer i generne der indgår i
fedtsyre oxideringen (MCAD og SCAD) screenes i
normalbefolkningen. Acetyl-CoA dehydrogenase
undersøges tilsvarende. Samarbejde med N. Gre-
gersen, K. Christiansen, M. Corydon, B.S. Ander-
sen og S. Kølvraa, Skejby Hospital (Hans Eiberg).

Lokalisering og sekventering af glucocyltransfe-
rase enzymer foretages i samarbejde med E. Ben-
nett og H. Clausen fra Odont. Inst., Panum (Hans
Eiberg).

Neurogenetik
Undersøgelserne af sygdomme betinget af forlæn-
gelser af trinukleotid sekvenser er fortsat. Ved blo-
kering af ekspressionen med antisense oligonukle-
otid undersøger vi virkningen af en hæmning af
genet for Huntingtons chorea, for herved at få op-
lysning om huntingtins normale og patologiske
funktion. Samtidigt undersøges muligheden for –
på længere sigt – at anvende antisense som gente-
rapi ved disse sygdomme.

Efter at have foretaget undersøgelser af effek-
ten af antisense i et cellefrit system, har vi under-
søgt dets effekt i en cellemodel, der består af neu-
roner (NT2-N), der er uddiffentieret fra embryo-
nale teratocarcinom celler. Disse neuroner er ble-
vet karakteriseret i samarbejde med Morten Møl-
ler, Medicinsk Anatomisk Institut, hvorved det er
vist, at disse celler morfologisk svarer til neurobla-
ster, der indbyrdes danner synapser. Disse celler
udtrykker normal huntingtin. Med henblik på at
undersøge den patologiske funktion af huntingtin
har vi arbejdet med at transfektere et muteret gen
til disse celler. Da huntingtingenet er meget stort,
har vi begrænset os til at transfektere exon 1, der

indeholder den mutation, som vides at give anled-
ning til sygdommen. Effektstudier er påbegyndt,
hvor vi undersøger eventuelle forandringer i cel-
lerne (såvel morfologiske som biokemiske) efter
transfektion. Tilsvarende foretages ultrastruktu-
relle undersøgelser (samarbejde med Bo van
Deurs, Medicinsk Anatomisk Institut) i celler, der
har optaget antisense, ligesom effekten på hun-
tingtin følges ved Western blot og immunologiske
metoder. 

En undesøgelse over forekomsten af kriminali-
tet blandt patienter med Huntingtons chorea er
afsluttet.

Der er påbegyndt en undersøgelse af den psyko-
sociale virkning af præsymptomatisk diagnostik
ved Huntingtons chorea.

Efter at have påvist at genet for hereditær spa-
stisk paraparese, der skyldes en mutation i kromo-
som 2, beror på en trinukleotid (CAG)-ekspansi-
on, har vi påbegyndt tilsvarende undersøgelser
ved andre typer af spastisk paraparese og former
for spinocerebellar ataxi, som vi endnu ikke har
kromosomlokaliseret. 

I et Nordisk samarbejde foretages undersøgel-
ser af haplotyper ved Kennedys syndrom. Prælimi-
nære resultater viser, at flertallet af de danske pa-
tienter har identisk haplotype, hvilket tyder på en
fælles stammutation.

Der er, i samarbejde med Psykiatrisk laboratori-
um på Rigshospitalet, foretaget en undersøgelse
af genotyper af serotoninreceptoren på et stort an-
tal patienter med unipolær maniodepressiv psyko-
se. Ved sammenligning med en kontrolgruppe
har vi fundet signifikant forskel, tydende på en as-
sociation mellem genet for nævnte receptor og
maniodepressiv psykose. 

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 at indføre
mutationer i klonet alfa-galaktosidase cDNA og ef-
terfølgende undersøge ekspressionen i COS-cel-
ler.

Vi har gennemført en opdatering af den cohor-
te af patienter med neurofibromatosis Reckling-
hausen, som oprindelig blev undersøgt af Allan
Borberg og med henblik på at belyse overlevelsen
og forekomsten af cancer hos patienter med den-
ne lidelse. Cohorten undersøgte vi i 1983 og for-
målet er nu, at undersøge efterkommere med syg-
dommen. 

Da der findes kasuistiske meddelelser om, at
der ved Charcot-Marie-Tooths sygdom, der er en
perifer neuropati, findes nedsat hørelse, er der
påbegyndt en systematisk undersøgelse af familier
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med denne lidelse med henblik på at belyse, om
nedsat hørelse er en følge tilstand og i bekræften-
de fald, om den er relateret til bestemte mutatio-
ner på forskellige kromosomer. 

Registret over familier og patienter med Hun-
tingtons chorea er blevet opdateret. 

Der er foretaget såvel diagnostiske, præsympto-
matiske som prænataldiagnostiske analyser hos
personer, der dels er undersøgt i vores klinik og
dels er henvist fra sygehuse og praktiserende
læger (Kathrine Abell, Kirsten Fenger, Lis Has-
holt, Pernille Koefoed, Thomas Løkkegaard, Kir-
sten Madsen, Christine Nellemann, Jørgen Niel-
sen, Anne Nørremølle, Sven Asger Sørensen).

Brystkræft
Som led i et samarbejde med DBCG (Danish
Breast Cancer Cooperative Group) har afdelingen
modtaget tumorvæv fra kvinder med brystkræft til
nærmere udredning for mutationer i nogle af de i
dag kendte gener, der disponerer til bryst- og ova-
riekræft. Formålet med projektet er at undersøge,
i hvilket omfang brystkræft i den danske befolk-
ning er betinget af mutationer i prædisponerende
gener og sammenholde de opnåede resultater
med den fænotypiske effekt på patoanatomiske og
biokemiske forhold samt kliniske karakteristika,
herunder især betydningen for prognose og be-
handling. 

Medfødte mutationer i to af disse prædispone-
rende gener, BRCA1 og BRCA2, er den hyppigste
årsag til arvelig bryst- og ovariekræft, idet ca. 5% af
alle brystkræftpatienter i den vestlige verden anta-
ges at have en påviselig fejl i ét af disse to gener.

I undersøgelsens pilot fase screenes 119 perso-
ner udvalgt på kriterier (alder < 45 år, bilateral el-
ler multifokal lidelse), der øger sandsynligheden
for arvelig mutation. Undersøgelsesmetoderne
omfatter SSCA (single strand conformation analy-
sis), PTT (protein truncation test) og DGGE (de-
naturating gradient gel electrophoresis) efterfulgt
af sekventering. Undersøgelserne for BRCA1 mu-
tationer er afsluttet i 1997. 27 sekvensvarianter
blev identificerede, heraf 8 (hos 14 personer =
11,8%) som sandsynligvis er sygdomsdisponeren-
de. Fire af disse mutationer synes at være specifik-
ke for den danske population, mens de øvrige tid-
ligere er påvist i familier af svensk eller tysk oprin-
delse. To af disse nye mutationer er af typen “mis-
sense” og lokaliseret i proteinets karboxylområde,
der sandsynligvis er vigtig for BRCA1 proteinets
transaktiveringsfunktion. I samarbejde med
Lunds Universitetshospital gennemføres en test
(yeast transactivation test) for at vurdere, om disse
2 mutationer afbryder BRCA1 transaktivering
(Jón Thór Bergthórsson).

P53 er et tumor suppressorgen, der er involve-

ret i styringen af cellecyklus og som, ved skader på
cellens DNA, kan inducere programmeret celle-
død eller reparation af DNA. Inducerede fejl i det-
te gen antages derfor at kunne have indflydelse på
kræftudvikling og tumors progression. Ved det
meget sjældne Li-Fraumeni syndrom, hvor der
bl.a. ses brystkræft i en meget tidlig alder, forelig-
ger der en medfødt defekt i p53 genet.

Ovennævnte pilot projektmateriale undersøges
derfor også for mutationer i p53, idet vi tillige øn-
sker at belyse den mulige relation til mutationer i
BRCA1 og BRCA2 (Theresa Larriba Harboe, Erik
Niebuhr).

Analyse af BAP1 ved brystkræft
Isoleringen af gener for arvelig brystkræft, 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. brystkræft. BAP1-proteinet er isoleret ved at
det binder sig til BRCA1-proteinet. Vi undersøger
nu, i samarbejde med H. Vissing, F. Rauscher
(Philadelphia), BAP1-sekvensen hos et panel af
personer med tidlig udvikling af brystkræft for at
se, om mutationer i dette gen er involveret i fa-
miliær brystkræft (Niels Tommerup, Claus Han-
sen).

Nyanskaffelser: 
Der er anskaffet digitalt udstyr (Vysis) til automati-
seret kromosomanalyse og fluorescens in situ hy-
bridisering (FISH).

Kongresser, rejser, foredrag, høringer, m.v.:
Kathrine Abell, Pernille Koefoed, Christine Nel-
lemann, Anne Nørremølle, Lis Hasholt og S.A.
Sørensen: Deltagere i Nordic HUGO Workshop
on Gene Therapy i Århus.

Kathrine Abell, Lis Hasholt og S.A. Sørensen:
Deltagelse i 17th International Meeting of the
World Federation of Neurology Research group
on Huntington’s Disease. Sidney, Australien.

Kathrine Abell: 10th Course of European
School of Medical Genetics i Sestri Levante, Itali-
en. 

Christine Nellemann og Lis Hasholt: Deltagere
i symposiet: Antisense oligonucleotide gene
knockout in the nervous system Oxford.

Niels Tommerup: Organisator for workshop:
Mendelian Cytogenetics Network ved 1th Eur. Cy-
togenetics Congress, Athen. Inviteret foredrags-
holder: Autism-workshop, Stockholm; 2nd Interna-
tional ICF-workshop, Pavia; Folkeuniversitetet,
Haderslev; 8th Int. Headache Conference, Køben-
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havn; Offentlig høring om Fagre Nye Dyr, Ber-
lingske Hus, København. Seminar, J.F.Kennedy In-
stituttet, Glostrup. 

Zeynep Tümer: Inviteret foredragsholder ved
SSIEM 35th Annual Symposium, Göteborg; delta-
get i Summer School and Workshop, Bilkent Uni-
versity, Ankara, Turkey og Satellite Meeting of the
European Human Genetic Society, Sestri Levante,
Italy. 

Disputats- og andre bedømmelseskomiteer:
Niels Tommerup har været opponent ved to dis-
putatser ved Århus universitet samt ved en dispu-
tats ved Nijmegen Universitet, Holland. 

Erik Niebuhr har været formand for ph.d.-be-
dømmelsesudvalg ved KU. To disputatsbedøm-
melser (KU og RUC).

S.A. Sørensen har været opponent ved disputats
ved Aarhus Universitet.

Lis Hasholt har været bedømmer ved ph.d.- af-
handling ved Københavns Universitet. 

Redaktionsvirksomhed: 
Niels Tommerup: Medlem af Editorial Board of J.
of Med. Genet. og Cytogenet. Cell Genet. samt ad
hoc Referee for Nature Genet., Am. J. Hum. Ge-
net., Hum. Genet., Clin. Genet., J. Med. Genet.,
Am. J. Med. Genet., Stain Technol., Eur. J. Hum.
Genet., TIG og Ugeskrift for Læger.

S.A. Sørensen: Medlem af editorial board i Acta
Neurologica Scandinavica (og fra 1.1.98 i Clinical
Genetics). Har været referee for flere tidsskrifter.

Foreningsvirksomhed: 
S.A. Sørensen: Pr. 1. januar 1997 ministeriel udpe-
get medlem af Det Etiske Råd.

Lis Hasholt: Medlem af bestyrelsen i Dansk Sel-
skab for Medicinsk Genetik.

Niels Tommerup: Medlem af en række danske
og internationale videnskabelige selskaber, inkl.
American Society of Human Genetics og Human
Genome Organization (HUGO); i bestyrelserne
for European Society of Human Genetics og Euro-
pean Association of Cytogeneticists, formand for
Dansk Selskab for Reproduktion og Fosterudvik-
ling og medlem af International Standing Com-
mittee on Human Cytogenetic Nomenclature
(ISCN). 

Zeynep Tümer: Medlem af Human Genome
Organization (HUGO) og European Society of
Human Genetics.
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Holm, Ole; ingeniørassistent.
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Ph.d.-afhandlinger:
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af DPP IV/CD 26 Promotoren.
Christensen, Leif: Synthesis and Properties of two
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Simonsen, H.: Expression cloning: Technique and

applications.
Svejstrup, Angela Barbara Dirac: Intracellular vesi-

cle-mediated transport studied in a cell-free sy-
stem.

Xiaochang, Peng: Effect of cell density and growth
factors on gene expression of liver-specific func-
tions and DNA synthesis in primary culture of
rat hepatocytes.

Specialer:
Assaad, Fahed: Accidental cell death in Tetrahy-
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Hammerild, Mette Camilla: Characterization of
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Jensen, Lars Riff: Karakterisering af 5S rRNA ge-
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Nellemann, Christine Lydia: In vitro studies of an-
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Sønnichsen, Anne-Mette: The E.coli RNA polyme-
tase: Evidence for a novel nuclease activity and
peptide nucleic acid (PNA)- mediated foot-
printing of elongation complexes. Specialerap-
port fra Roskulde Universitetcenter.

Fondsstøtte:

Biokemisk afdeling A
Conmed:
– Udvikling af stereotaktisk medicin. (1998:

1.200.000) (Bjørn Quistorff)   kr. 720.000.

DTU:
– Erhvervsforskning/eksperimentet (Jørgen

Christoffersen)   kr. 30.000.

Danmarks Grundforskningsfond:
– Muskelforskning (Bjørn Quitorf/Bengt Saltin)

kr. 650.000.

Diabetesforeningen:
– Stimulus-sekretions-kobling i isolerede Langer-

hanske øer (Kirsten Capito)   kr. 50.000.
– Stimulus-sekretions-kobling i isolerede Langer-

hanske øer (Peter Thams) (Peter Thams)   
kr. 45.000.

Emil C. og Inger Hertzs Fond:
– Pyruvatdehydrogenase (Bjørn Quistorff)   

kr. 100.000.

Fonden til Lægevidenskabens Fremme:
– Proteinomsætning i rottehepatocytter

(1996:30.000) (Niels Grunnet)   kr. 40.000.

Jeppe Juhls Mindelegat:
– Muskelcellekultur (Peter Elsner)   kr. 115.000.

Novo Nordisk Fonden:
– Glykogenmetabolismens systematik... (Peter

Elsner)   kr. 10.000.
– Overskud af kulhydrat i kosten (Niels Grunnet)

kr. 50.000.
– Stimulus sekretions-kobling i Langerhanske øer

(Peter Thams)   kr. 40.000.

Sasakawa Health Science Foundation:
– Rejseudgifter/Japan (Masao Mizuno/ Bjørn

Quistdorff)   kr. 25.000.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Aminosyrernes betydning for regulationen af

proteinsyntese og proteinnedbrydning. In vitro
og in vivo (John Dich)   kr. 30.000.

– Krystal – kinetiske undersøgelser (Jørgen Chri-
stoffersen)   kr. 90.000.

– Pyruvatdehydrogenases rolle i regulationen af
cellens energistofskifte (Bjørn Quistorff)   
kr. 360.000.

Biokemisk Afdeling B
Annuum – Danmarks Grundforskningsfond:
– Overhead (Institut for Medicinsk Biokemi og

Genetik)   kr. 46.000.

Carlsbergfondet:
– Apparatur (Inge N. Bojesen)   kr. 155.673.
– Karakterisering af den molekylære og biokemi-

ske baggrund af de enkelte komponenter (Sø-
ren Tvorup Christensen)   kr. 330.000.
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EU:
– Diverse overhead (Afdeling for Medicinsk Bio-

kemi og Genetik, B)   kr. 46.000.
– New diagnostic principle for specific and fast

detection of nucleic acids by PNA hybridization
as basis for sensors (28/6-96-28/6-99) (Peter E.
Nielsen)   kr. 918.000.

– Nucleic Acid Recognition with application to
gene targeting in biology & medicine(1/7-96-
30/6-99) (Peter E. Nielsen)   kr. 809.000.

– Using grids of PNA-oligomers for quantitive
analyses of complex variations in the expression
pattern of all genes of the yeast Sac.cerevisiae
(4/7-97-4/7-2000) (Peter E. Nielsen) 
kr. 1.350.000.

Fonden af 1877:
– Undersøgelse af celledød (Per Hellung-Larsen)

kr. 15.000.

Gerda og Aage Haensch’s Fond:
– Hvilke DNA sekvenser regulerer expressionen

af 5s rRNA gener i mammale celler? (Drift)
(Charlotte Hallenberg)   kr. 25.000.

Grundforskningsfonden:
– Center for Biomolekylær genkendelse (Peter

Nielsen)   kr. 3.500.000.

INTAS:
– Synthesis and properties of modified peptide

nucleic acids (PNA) (1/9-97-1/3-2000) (Peter
E. Nielsen)   kr. 22.500.

Lundbeckfonden:
– Aflønning af Niels Erik Møllegaard (Peter E.

Nielsen)   kr. 342.000.

Løvens Kemiske Fabrik:
– Center for Biomolekylær Genkendelse (1.1.93-

31.12.98) (bevilling sammen med Kemisk Insti-
tut – H.C. Ørsted Instituttet (Peter Nielsen)   
kr. 35.

– DNA sekvens/struktur i promoter-regioner og
PNA regulering af transcriptionen (Niels Erik
Møllegaard)   kr. 100.000.

– Karakterisering af en ny form for celledød
(Drift) (Per Hellung-Larsen)  
kr. 25.000.

Novo Nordisk Fonden:
– Cellemembraners transport af fedtsyrer (Inge

N. Bojesen)   kr. 25.000.
– DNA sekvens/struktur i promoter-regioner og

PNA regulering af transkription (Drift) (Niels
Erik Møllegaard)   kr. 40.000.

– Molekylær karakterisering af nyopdagede celle-

døds-former (Drift) (Per Hellung-Larsen)   
kr. 30.000.

PNA Diagnostics A/S:
– PNA complex stability (Peter E. Nielsen)   

kr. 180.000.

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd:
– Karakterisering af celledødsformer (Drift)

(1997:200.000;1998:38.400;1999:48.000) (Per
Hellung-Larsen)   kr. 286.400.

– Karakterisering af lavmolekylære RNA kompo-
nenter som er involverede i ribosomets dannel-
se og funktion (Drift) (1996: 300.000; 1997:
300.000; 1998: 300.000) (Sune Frederiksen)   
kr. 900.000.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– DNA sekvens/struktur i promoter-regioner og

PNA regulering af transskription (Drift) (Niels
Erik Møllegaard)   kr. 90.000.

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat:
– Vækstfaktorers og stressfaktorers effekt på en

nyopdaget form for celledød (Drift) (Per Hel-
lung-Larsen)   kr. 50.000.

Biokemisk afdeling C
Alfred Benzon’s Fond:
– Alfred Benzon Investigator Fellowship til C. Mit-

chelmore (Ove Noren/Hans Sjøstrøm)   
kr. 165.000.

– Apparatur (Jørgen Olsen)   kr. 100.000.
– Regulation af genekspression ved tarmudvik-

ling (Jørgen Olsen)   kr. 386.426.

Desirée og Niels Ydes Fond:
– Løn til Lotte Vogel (Lotte Vogel)   kr. 310.400.

Forskningsrådene:
– Ekspression af membranproteiner i polarisere-

de celler (Ove Norén)   kr. 656.176.

Hjerteforeningen:
– Faktor XII’s binding (Løn) (Rasmus Røjkjær)

kr. 50.000.

Kræftens Bekæmpelse:
– Tarmepitelcellens molekylær cellebiologi og pa-

tologi (Løn for vid.ass.) (Hans Sjöström/Ove
Noren)   kr. 328.000.

Novo Nordisk Fonden:
– Autoimmune autophospholipid antistoffer (In-

ger Schousboe)   kr. 25.000.
– Karakterisering og funktion af faktor xii (Inger

Schousboe)   kr. 58.000.
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– Membrantransport af lipofile molekyler (Er-
land J. F. Demant)   kr. 25.000.

– Plasmamembranens strucktur og regulatorisk
funktion (Del af bevilling til J. Vinten Fys. Inst.
(Kirsten Christiansen og Jens Carlsen) 
kr. 100.000.

– Påvisning af signal for apikal sortering af sekre-
toriske proteiner (Lotte Vogel)   kr. 45.000.

– Regulation af laminin gamma 2 genet under
tarmudvikling (Jørgen Olsen)   kr. 77.000.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Blodkoagulation og fibrinolyse (Inger Schous-

boe)   kr. 180.000.
– Lokalisation af fordøjelsesenzymer og det inter-

mediære kompartment i enterocytter fra tynd-
tarmseksplanter (Ove Noren)   kr. 360.000.

– Tarmepithelcellens biologi og patologi (Løn)
(Gert Hansen)   kr. 116.600.

Afdeling for Medicinsk Genetik
Aage Bangs Fond:
– Dermatologisk genetik (Niels Tommerup)

kr. 99.000.

Axel og Martha Thomsens Legat:
– Kortlægning af komplekse genetiske træk

(Hans Eiberg)   kr. 20.000.

C. og N. Larsens Mindelegat:
– Testning af kandidatgener der har mulighed for

at forårsage dom.opticus atrofi (Hans Eiberg)
kr. 110.000.

Dagmar Marshalls Fond:
– Hereditær spastisk paraplegi.. (Jørgen Erik

Nielsen)   kr. 100.000.

Diabetesforeningen:
– Kromosomanalyse af NIDDM (Niels Tomme-

rup)   kr. 150.000.

EU:
– Mendelian Cytogenetics Network(97: xeu

150000) (Niels Tommerup)   kr. 700.000.

Else og Aage Grønbeck-Olsens Legat:
– Undersøgelser af hereditærtorsionsdystoni

(Sven Asger Sørensen)   kr. 50.000.

Fonden til Fremme af Kliniske Eksp. i Cancerforsk:
– Arvelig disposition til brystkræft (Erik Niebuhr)

kr. 68.000.
– Undersøgelse for mutationer i brca 1 (Philip

Oppenheim)   kr. 91.670.

Forskningsrådene:
– A comprehensive cDNA database (Niels Tom-

merup)   kr. 306.000.
– Human Genom Forskning (Niels Tommerup)

kr. 70.000.

KU’s Lægevidenskabelige Fakultetsfond:
– Undersøgelse af huntingtin med henblik på at

belyse funktioner af det normale og muterede
protein (Kathrine Abell)   kr. 15.433.

Kræftens Bekæmpelse:
– Molecular genetics and cancer (Niels Tomme-

rup)   kr. 882.187.

Lundbeckfonden:
– Kortlægning af komplekse genetiske træk hos

type 1 allergidepression (Hans Eiberg)   
kr. 150.000.

Mauritzen La Fontaine Fonden:
– Øjensygdomme (Hans Eiberg)   kr. 60.000.

Max Planck Inst. Berlin:
– Mendelian cytogenetics network (Niels Tom-

merup)   kr. 572.787.

Novo Nordisk Fonden:
– Kortlægning af psoriasisdepression (Hans Ei-

berg)   kr. 50.000.
– Opbygning af molekylærgenetisk lab. (Niels

Tommerup)   kr. 100.000.
– Undersøgelser af den normale og patologiske

funktion af Huntingtin (Sven Asger Sørensen)
kr. 75.000.

Psykiatrisk Forskningsfond:
– Serotonintransportgenet (Erling Mellerup/

Sven Asger Sørensen)   kr. 30.000.

Signe og Peter Gregersens Mindefond:
– In vitio studier af antisense obligonucleotider i

neuroner (Christine Nellemann)   kr. 100.000.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Arvelig disposition til brystkræft (Erik Niebhur)

kr. 900.000.
– Hereditær spastisk paraplegi (Jørgen Erik Niel-

sen)   kr. 60.000.
– Hormone Modulators and Reproduction (Niels

Tommerup)   kr. 111.637.
– Kortlægning af komplekse genetiske træk og

sygdommes dispositioner (Hans Eiberg)   
kr. 480.000.

– Undersøgelser af instabile, repetitive trinucleo-
tidsekvenser ved arvelige n. sygdomme (Lis
Hasholt)   kr. 180.000.
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Sundhedsstyrelsens Sundhedspulje:
– Den psyko-sociale langtidsvirkning efter præ-

symptomatisk undersøgelse for alvorlige sent
debuterede sygdomme (Sven Asger Sørensen)
kr. 117.000.

Sygekassernes Helsefond:
– Den psyko-sociale langtidsvirkning af præsymp-

tomatiske undersøgelse hos personer med risiko
for alvorlige, sent debuterede, arvelige sygdom-
me (Sven Asger Sørensen)   kr. 133.564.

The Boel Foundation:
– Arvelig disposition til brystkræft (Erik Niebhur)

kr. 681.400.
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Mikrobiologi

Institut for Medicinsk Mikrobiologi og 
Immunologi

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. Der er lagt meget arbejde i ud-
formningen af en ny studieplan.

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. Afdelingen ledes af labora-
toriefuldmægtig Jan Finn Ditlevsen.

Forskningsvirksomhed:

Bakteriologi
Common antigen for Pseudomonas aeruginosa un-
dersøges (N. Høiby, P. Jensen).

Antistofsvar og beskyttelse mod kronisk P. aeru-
ginosa infektion i lunger hos normale rotter og aty-
miske rotter (N. Høiby, H. Krogh Johansen, C. Mo-
ser, 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 komple-
mentsystemet, resistensmekanismer især produk-
tion af kromosal beta-lactamase (N. Høiby, B. Gi-
wercman, A. Kharazmi, O. Ciofu, T. Dam Peter-
sen, J. Campbell, N. Bagge).

Celle-celle kommunikation i patogenesen af
kronisk P. aeruginosa lungeinfektion hos cyctisk fi-
brose patienter (N. Høiby, M. Givskov, P. Lindum.
W. Hong).

Molekylærbiologiske og immunologiske basere-
de strategier til bekæmpelse af biofilmdannende,
beta-lactamase hyperproducerende P. aeruginosa
ved kronisk lungeinfektion hos cystisk fibrose
patienter (N. Høiby, S. Molin, A. Kharazmi, K.
Mathee-Narasimhan (USA), B. Giwercman, J.
Campbell, O. Ciofu, N. Bagge).

Molekylærbiologisk undersøgelse af virulens-
faktorer hos bakterier
Epidemiologisk udredning af et udbrud med Shi-
gella dysenteriae type 1 i Kenya blev afsluttet og pu-
bliceret. Forekomsten af virulensgener og prote-
iner hos Helicobacter pylori stammer fra områder
med høj og lav prevalens af H. pylori, ulcussygdom
og ventrikelcancer undersøges ved bestemmelse
med PCR teknikker og SDS-PAGE analyse (Hanne
Colding, Homayoun Roshanisefat, Leif Percival
Andersen). Cytokin produktionen i mus under
lungeinfektion med Pseudomonas aeruginosa un-
dersøges med et Rnase protection assay (Claus
Moser, Hanne Colding, Niels Høiby).

Virologi

Biokemisk/Virologisk afdeling

1. Mæslingevirusreceptor – vaccination
Projektets formål er at studere interaktionen mel-
lem forskellige vildtype- og vaccine mæslingevirus
og CD46 receptoren for mæslingevirus. CD46 re-
ceptoren findes på næsten alle celler og fungerer
også som komplementreceptor. Mæslingevirus
vaccinetyper kan efter infektion nedregulere den-
ne receptor fra overfladen af cellen i modsætning
til de fleste vildtype mæslingevirus. Vildtype- og
vaccine mæslingevirus har et forskelligt repertoire
af celler, der kan inficeres, tydende på at der fin-
des andre receptorer end CD46 for mæslingevi-
rus. Projektet har basal virologisk interesse med
henblik på at undersøge virus optagelse i celler, vi-
ral patogenese – herunder komplements rolle ved
virusinfektioner, og endelig med henblik på at
fremstille mere effektive mæslingevacciner.

2. Identificering af virus aktiverende proteaser
for mæslingevirus og respiratorisk syncytialvirus
Projektets formål er at identificere cellulære en-
doproteaser, som kan aktivere precursor fusions-
proteinet for mæslingevirus og respiratorisk syncy-
tialvirus. Aktivering af fusionsproteinet er afgø-
rende for virus infektivitet. Identificering af de ak-
tiverende proteaser er relevant for forståelsen af
virusinfektionernes patogenese og vævstropisme.
Ligeledes er kendskab til disse proteaser nødven-
digt for vurdering af mulighederne for fremtidig
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terapeutisk anvendelse af specifikke protease inhi-
bitorer ved virusinfektioner.

3. Immunitet efter infektion med respiratorisk
syncytialvirus
Respiratorisk syncytialvirus er årsag til en af de al-
vorligste luftvejsinfektioner hos spæde og små
børn, og efterlader dårlig immunitet. Forsøg på at
fremstille en brugbar vaccine mod infektionen
har ofte medført en forværring af denne, sandsyn-
ligvis pga. dannelse af immunkomplekser i lunger-
ne. På denne baggrund undersøges i en musemo-
del betydningen af cellulær og humoral immuni-
tet ved respiratorisk syncytialvirus mod iscom præ-
senteret virus overfladeproteiner, med henblik på
ved vaccination at få en mere udpræget cytoksisk
T-celle reaktion mod sygdommen end andre
forsøgsvacciner har medført.

Projekterne udføres af adjunkt cand.med.vet.
Gert Bolt og lektor, dr.scient. Ib Rode Pedersen i
samarbejde med afd.led., dr.pharm. Kristian Dals-
gaard, Statens Vet. Inst. for Virusforskning, Lind-
holm, prof., dr.med.vet. M. Blixenkrone-Møller,
Lab. for Virologi og Immunologi, Den Kgl. Vet.-
og Landbohøjskole, samt stud.scient. biol., Helle
Birkeslund og stud.scient. biokemi Line Nielsen.

Klinisk virologisk afdeling
Klinisk virologisk laboratoriums forskning foregår
inden for tre forskellige områder:

Influenza-virus
Afdelingen deltager i en fælles europæisk under-
søgelse af et nyt antiviralt stof rettet imod influen-
zavirus. Dette foregår ved samarbejde med prakti-
serende læger i Københavnsområdet. Det drejer
sig om afprøvning af en såkaldt neuraminidase-
hæmmer – indgivet som nasalspray – på frivillige
forsøgspersoner, der har fået diagnosticeret akut
influenza A eller B infektion.

Respiratorisk Syncytialvirus (RSV)
Optræden af typer og genotyper af dette virus er
blevet bestemt på kliniske isolater isoleret fra børn
med denne infektion i Københavnsområdet i åre-
ne 1993-95. Inden for tre vintersæsoner er de
pågældende typer blevet fulgt efter nøjere under-
søgelse ved hjælp af polymerasekædereaktionen
og restriktionsanalyser. Dette arbejde er blevet
publiceret i 1997.

Relationen mellem forskellige RSV-typer og det
kliniske forløb af sygdommen hos de pågældende
børn er blevet undersøgt. Relationen mellem op-
træden af forskellige cytokiner i serum og sekret
hos de involverede børn og sygdommens svær-
hedsgrad er ligeledes undersøgt. Dette arbejde vil
blive publiceret i 1998.

Parvovirus B19
Forekomst af B19-virus infektioner hos børn med
akut leukæmi. Dette arbejde vil blive publiceret i
1998. Forekomst af B19-virus infektioner hos børn
med sygdommen ideopatisk thrombocytopenisk
purpura (ITP). Dette arbejde pågår og vil blive af-
sluttet i løbet af 1998.

De anførte projekter gennemføres ved samar-
bejde med blandt andre: Børnelægerne Marta
Nir, Bent Klug, Susan Jensen, Lise Jensen, Kjeld
Schmiegelow og Sten Rosthøj. Reservelæge Erik
D. Heegaard, mag.scient. Jens Johansen og labora-
torieleder, dr.med. Laurids S. Christensen.

Parasitologi

Pneumocystis carinii
Komparative ultrastrukturelle undersøgelser af
pneumocyster fra mus, rotter og kaniner fortsat (i
samarbejde med Morten Nielsen, Patologisk Ana-
tomisk Institut, KU, E. Dei-Cas, J.-C. Cailliez og
E.M. Aliouat, U42 INSERM, Villeneuve d’Ascq,
Lille, Frankrig).

Lunger fra dyr i Københavns Zoologiske Have
undersøges fortsat for forekomst af pneumocyster
(i samarbejde med Erik Eriksen, Zoologisk Have
og Vivi Bille-Hansen, Statens Veterinære Serumla-
boratorium).

Forsøg på corticosteroid-induktion af pneumo-
cyst pneumoni i smågrise (i samarbejde med Jens
Nielsen, Statens Vet. Inst. for Virusforskning Lind-
holm og Vivi Bille-Hansen, Statens Veterinære Se-
rumlaboratorium).

Genetisk karakterisering af pneumocyster fra
danske heste (i samarbejde med Peter Ahrens og
Vivi Bille-Hansen).

Genetisk karakterisering af pneumocyster fra
vildtlevende brune rotter i Danmark (i samarbej-
de med Ann Wakefield og Robert Palmer, Oxford
University og Jens Lodal, Statens Skadedyrslabora-
torium).

Deltagelse i European Concerted Action pro-
gram BioMed-1: Pneumocystis and pneumocysto-
sis. Afsluttet i september 1997.

Malaria og leishmaniasis forskning
Parasitologisk afdeling arbejder tæt sammen med
forskere på Epidemiafdeling M og Klinisk Mikro-
biologisk Afdeling, Rigshospitalet under paraply-
en Center for Medicinsk Parasitologi (CMP). CMP
har et veletableret net af internationale samar-
bejdspartnere i Europa, Afrika, Amerika og Au-
stralien. I 1997 var ialt ca. 50 personer (laboranter,
laborantelever, sekretærer, seniorforskere, ph.d.-
studerende, og specialestuderende) tilknyttet
CMP helt eller delvist. Mange af medarbejderne
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er involveret i prægraduat eller postgraduat ud-
dannelse herunder vejledning af de 15 ph.d.-stu-
derende, der er tilknyttet centeret.

Forskningen ved CMP er hovedsageligt centre-
ret omkring sygdommene malaria og leishmania-
sis. Vi arbejder med: At karakterisere det immuno-
logiske respons til sygdommene, at udvikle DNA
vacciner mod leishmaniasis, at udvikle nye læge-
midler fra planter som anvendes i behandling af
sygdommene i Afrika og Kina, og at monitorere
resistensudvikling.

Det meste af arbejdet er finansieret med ekster-
ne midler fra såvel nationale som internationale
forskningsprogrammer. I 1997 blev 39 publikatio-
ner antaget til offentliggørelse i internationale
tidsskrifter. To specialer, en ph.d.- og en doktoraf-
handling blev forsvaret i årets løb. To laborantele-
ver fuldførte deres uddannelse ved CMP. Forskere
ved CMP har i årets løb undervist på en række eks-
terne kurser, deltaget i evalueringer af forsknings-
ansøgninger til Europa Kommissionen, været re-
ferees for en række internationale tidsskrifter, sid-
det i bestyrelser for videnskabelige selskaber, og
arbejdet i udvalg, der planlægger nye uddannelser
i International Sundhed på Københavns Universi-
tet.

Hverken malaria eller leishmaniasis er endemi-
ske sygdomme i Danmark, og CMP har derfor felt-
forskningsprojekter i Ghana, Tanzania og Sudan.
CMP modtager støtte fra EU, WHO og Danida. En
stor procentdel af de eksterne CMP midler er af-
født af det bilaterale program til støtte af forsk-
ning i udviklingslande (ENRECA). Gennem dette
Danida program samarbejder en institution i et
udviklingsland med en dansk forskningsgruppe
med henblik på at udvikle forskningskapaciteten i
udviklingslandet.

Interferonlaboratoriet
Laboratoriet fortsætter med et flerårigt WHO-pro-
jekt vedrørende en international evaluering an-
gående standardisering af rekombinante og nativt
humant leukocyte interferon (Kurt Berg). EU-
projektet vedr. dannelsen af humane antistoffer
mod rekombinant deriverede lægemidler hos pa-
tienter er afsluttet i 1997 (EU PL93 1699). Labora-
toriet (KB) fortsætter sit samarbejde med Farma-
ceutisk Højskole (Carsten B. Knudsen, Søren B.
Christensen) og RH (Chen Ming) vedr. en inte-
greret metode til behandling af, bl.a., rhinovirus
infektioner (G.M. Scott, R.J. Tyrell, UK & KB),
idet der anvendes en fuldstændig entydig karakte-
riseret atoksisk forbindelse, som har vist sig at be-
sidde en meget høj antiviral aktivitet over for,
f.eks., rhinovirus. Samme forbindelse undersøges,
p.t., over for et større udvalg af humanpatogene
virus (DeClercque, Belgien & KB).

Stoffet har vist sig, generelt, at potentiere IFN-sy-
stemet markant, således at den totale antivirale ak-
tivitet ved selv lave koncentrationer af stoffet i kom-
bination med “spor” af naturligt forekommende in-
terferon, f.eks. 0,1 units/ml, bevirker over 99% be-
skyttelse (i f.eks. rhinovirus systemet). Disse under-
søgelser udvides yderligere (inkl. det murine inter-
feron-system) med nye virus +/- HuIFN-gamma,
idet potentiering mellem de to typer interferoner
er beskrevet før. Det undersøges, p.t., om stoffet vir-
ker via IFN, TNF-alpha, IL-1 eller lignende inter-
leukin-systemer (via neutraliserende antistoffer).
De indledende toksikologiske undersøgelser af
stoffet indicerer, at stoffet er atoksisk og ikke-muta-
gent. En egentlig toksikologisk undersøgelse, in
vivo, er p.t. under udførelse (afsluttes i 1998).

Immunologi

Professor, dr.med. Søren Buus’s laboratorium
Immunsystemet (IS) forsvarer kroppen mod frem-
med invasion, og benytter til det formål flere for-
skellige genkendelsesmekanismer, som sætter det
i stand til at skelne mellem “eget”, som ikke må be-
skadiges, og “fremmed”, som skal angribes. Af de
celler, som er i stand til at skelne mellem eget og
fremmed, påkalder især T cellerne sig interesse.
De undersøger vores cellers indre for tilstede-
værelsen af fremmede proteiner. Det gør de ved
hjælp af MHC molekyler, som udvælger og binder
protein fragmenter (=peptider) fra vores cellers
indre og transporterer dem ud på cellernes over-
flade, hvor T cellerne kan genkende dem. MHC
molekylerne er specifikke, dvs. de vælger noget og
ignorerer andet. Laboratoriets grundlæggende
antagelse er, at en detaljeret viden om MHC’s spe-
cificiteter vil få afgørende indflydelse på vores
evne til at analysere og manipulere T celler og
dermed IS. Vi har, som beskrevet i årbogen 1996,
udviklet følsomme og robuste metoder til at be-
skrive og måle MHC’s specificitet, og forsøger at
anvende denne viden til at forudsige immunsyste-
mets reaktioner. Vi mener, at det nu er praktisk og
teoretisk muligt at foretage en total kortlægning
af alle humane MHC specificiteter. En sådan kort-
lægning kan danne grundlaget for fremtidens ra-
tionelle immunmanipulation, herunder vaccine-
udvikling. Det er ikke nogen lille opgave: Man har
allerede registreret flere hundrede forskellige
MHC molekyler. Vi kalder da også populært pro-
jektet for “det humane MHC projekt”.

Vi opstillede i årbogen 1996 en række delmål.
Et af de vigtigste delmål er at opnå evnen til at
producere de forskellige MHC molekyler i mæng-
der, som tillader detaljeret analyse og evt. også ma-
nipulation med immunsystemet.
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Det er i det forløbne år lykkedes at gøre netop
det for flere forskellige MHC molekyler. Det er i
forløbet også lykkedes os at udvikle et nyt assay for
peptid-MHC binding, som sandsynligvis vil lette
fremtidens analyser. Det lykkedes samtidig at for-
bedre vores nuværende analyser væsentligt, såle-
des at vores analysekapacitet og -præcision er
større. Et stort panel af peptider er testet for deres
binding til forskellige MHC molekyler med hen-
blik på at afprøve vores nuværende evne til at for-
udsige binding og evt. forbedre den. Vi udnytter
peptidbiblioteksteknologi og planlægger fortsat at
forbedre dette tiltag. Vi er således kommet tættere
på en struktur-funktionsanalyse og en egentlig
strukturanalyse.

Dr.med. Søren Buus, ph.d. Lars Østergaard Pe-
dersen, ph.d. Anette Stryhn, ph.d. Peter Sejer An-
dersen, ph.d. Nanna Kristensen, ph.d.-stud. Sanne
Lise Larsen, ph.d.-stud. Nils Jakob Vest Hansen,
ph.d.-stud. Christina Sylvester-Hvid, stud.med.
Tine Henrichsen, laborant, cand.scient. Lise Lotte
Bruun Nielsen, laborant Jeanne Stahl Hansen, la-
borant Anna-Louise Sørensen, laborantelev Katri-
ne Larsen, sekretær Janne Wagner Kent 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 kunnet 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 m.h.p. røntgen-krystallografisk struk-
tur bestemmelse og antistof produktion (samarb.
med L.Ø. Pedersen, IMMI; M. Gajhede, HCØ; og
Claus Kock, SSI). Vi har endvidere bl.a. ved at pro-
ducere kimære receptor molekyler identificeret
forskellige regioner af TCRs komponenter, der er
involveret i regulation af TCRs funktion. Vi har
identificeret et motiv i CD3-gamma kædens cyto-
plasmatiske hale, der regulerer hvor mange TCR
den enkelte T lymfocyt udtrykker. Endvidere iden-
tificeres hvilke molekyler dette motiv interagerer
med i T lymfocytterne og hvilke protein kinaser
og fosfataser motivet reguleres af. Sammenhæn-

gen mellem ligand-afhængig og uafhængig TCR
internalisering og recykling undersøges (samarb.
med T. Backstrom, Malaghan Institute, New Zeal-
and). Endelig studeres hvorledes protein tyrosin
fosfataser indvirker på signalering gennem TCR.
Et nærmere kendskab til strukturen og funktio-
nen af TCR vil formentlig på længere sigt åbne
mulighed for mere raffinerede former for im-
munterapi end de i dag anvendte (Carsten Geisler
i samarbejde med Jes Dietrich, Jesper Kastrup,
Jens Peter Holst Lauritsen og Mette Damkjær
Christensen).

Immunsystemets reaktion ved virusinfektioner
Projektets overordnede formål er at belyse inter-
aktionerne mellem værtsorganismens immunsy-
stem og et indtrængende virus. Udfaldet er be-
stemt af en kritisk balance mellem virus’ egenska-
ber og værtens forskellige antivirale effektormeka-
nismer. Tidligt lykkedes det gruppen at dokumen-
tere den cytotoksiske T celles centrale betydning
både ved akutte og ved persisterende infektioner.
Senere blev det vist, hvordan T cellernes aktive-
ring ledsagedes af et skift i deres adhæsionsmole-
kyler, som samtidig ændrede deres recirkulation
og muliggjorde deres udvandring i inficerede væv.
Disse undersøgelser blev udført i en nu klassisk vi-
rusmodel og er derefter udvidet med flere vira.
Resultaterne peger på, at det for værten optimale
immunsvar er bestemt af det enkelte virus ind-
gangsport, spredning og patogenese. Generelt
gælder det imidlertid, at en solid og langvarig im-
munitet kræver medvirken af T såvel som B celler.
De forskellige effektormolekylers og effektorme-
kanismers rolle for infektionernes forløb under-
søges i genmanipulerede dyr, der mangler evnen
til at udtrykke isolerede molekyler – såkaldte
“knock out” mus. Der arbejdes i denne forbindel-
se med dyr, der specifikt ikke kan udtrykke f.eks.:
CD8, CD4, klasse I molekyler, klasse II molekyler,
antistoffer, interferoner, perforin, CD40, forskelli-
ge adhæsionsmolekyler og endelig mus, der er
transgene for en T celle receptor specifik for vi-
rus. Sådanne undersøgelser af virus’ patogenese
og de immunmekanismer, der er effektive over for
virus, er en forudsætning for udvælgelsen af vacci-
ner.

Deltagere: Dr.med. Ole Marker, dr.med. Allan
Randrup Thomsen, cand.scient. Jan P. Christen-
sen (p.t. Memphis, Te, USA), cand.scient., ph.d.-
stud. Anneline Nansen, specialestud. Camilla Lyk-
ke Andersen, specialestud. Susanne Andreasen
samt specialestud. Christina Bartholdy. 

T celle reaktioner mod glykoproteiner og -peptider
Et hidtil ignoreret spørgsmål er om T celler er i
stand til at genkende epitoper som delvis er defi-
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neret af en glykan. Hvis svaret er ja, som meget ty-
der på, betyder det at det antigene univers er
større og mere kompliceret end hidtil antaget.
Dette er af interesse i immunforsvaret mod både
mikrobielle antigener og tumorantigener. Vi har
angrebet spørgsmålet ved hjælp af syntetisk frem-
stillede glykopeptider som antigener.

I modelsystemet anvendes et glykopeptid deri-
veret fra CBA musens hæmoglobin, Hb(67-76)
konjugeret med GalNAc på position 72. Vi har i
årets løb undersøgt effekten af en række forskelli-
ge glykaner alle konjugeret til peptidet på positi-
on 72 på glykopeptidets binding til MHC klasse II
molekyler Ek og på dets immunogenicitet i CBA
mus. Alle de anvendte glykopeptider bandt til Ek,
omend dem med de største og mest komplicerede
glykaner bandt lidt mindre godt end glykopepti-
der med små og simple glykaner. 6 af 12 O-glyko-
sylerede og ingen af 4 N-glykosylerede peptider
var i stand til at udløse et proliferativt T celle re-
spons med stimulationsindex højere end 3.0. Nog-
le få glykopeptider var non-immunogene, hvilket
antyder at der kan være “huller” i T celle repertoi-
ret mod glykandefinerede epitoper. Arbejdet fort-
sætter med en kortlægning af strukturen af de T
celle receptorer som anvendes af et panel af gly-
kopeptid-specifikke T celle hybridomer. De fore-
løbige resultater tyder på, at sådanne T celler an-
vender T celle receptor gener, der er anderledes
end de gener, som anvendes af peptid specifikke T
celler. Ole Werdelin og Teis Jensen i samarbejde
med Morten Meldal, Carlsberg Laboratoriet.

Cytokinreceptor signalering: Regulation af
adhærence, vækst og apoptose i lymfocytter
Cytokiner er signalpeptider, som formidler kom-
munikation mellem lymfocytter indbyrdes og mel-
lem lymfocytter og andre celler i og uden for im-
munsystemet. Cytokiner af IL-2 familien (IL-2, IL-
4, IL-7, IL-15) og de korresponderende receptor
molekyler spiller en vital rolle for immunappara-
tets funktion, og sygdomme i dette system kan
føre til livstruende immundefekter eller autoim-
mune lidelser. Gruppens forskning fokuserer på
signalering gennem cytokinreceptorer, aktivering
af intracellulære signalveje, og overførsel af tran-
skriptionsfaktorer til kernen. Signalernes funktio-
nelle betydning for regulation af adhærence, cel-
levækst og apoptose udforskes parallelt med hen-
blik på at klarlægge, hvordan bestemte signalveje
er koblet til bestemte effektorfunktioner. Studier-
ne er rettet mod “cross-talk” mellem forskellige cy-
tokinreceptorer og mellem intracellulære signal-
veje og fokuserer på tyrosinkinaser og fosfatasers
rolle i aktiveringen af en klasse af transkriptions-
faktorer, som benævnes Signal Transducers and
Activators of Transcription eller STAT proteiner.

Cytokinreceptor signalering i lymfocytter fra pa-
tienter med autoimmune og allergiske lidelser og
i T lymfomer sammenlignes med signaleringen i
lymfocytter fra raske donorer, og farmakologisk
manipulation af signalprocesserne og effektor-
funktionerne studeres med det formål at blot-
lægge angrebspunkter for fremtidig immunterapi.
Gruppen samarbejder med Novo Nordisk og Neu-
rosearch samt Pharmacia-Uppjon (Lund) og Bri-
stol-Myers Squibb (Seattle). Gruppen omfatter
dr.med. Niels Ødum, ph.d. Mette Nielsen, cand.
scient. Jens Gerwien, cand.scient. Johannes Brock-
dorff, cand.scient. Mai-Britt Nielsen, Novo-stipen-
diat Anders Woetmann, specialestuderende Kar-
sten Eriksen og laborant Mette Nordahl, samt gæ-
steforskerne Tord Labuda (Lunds Universitet) og
Claire Amos (University of Sheffield).

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-
virket ved bedømmelsen af 1 lektorat og 4 ph.d.-
afhandlinger m.m. Censor i virologi/immunologi
ved KVL.

Bente Langvad Hansen har som medlem af det
landsdækkende censorkorps i BIOLOGI i 1997
været censor ved naturvidenskabelig kandidatek-
samen (Kirsten Mortensen). Har siden 1970 været
den daglige administrator af instituttets prægra-
duate undervisning. Har desuden som suppleant i
studienævnet deltaget i studienævnets løbende be-
stræbelser på at omlægge det medicinske studium.

Hanne Colding er medlem af 7. – 8. og 12. se-
mesterudvalg samt koordinationsgruppen. Er des-
uden medlem af Lægeforeningens ligestillingsud-
valg som repræsentant for de universitetsansatte.

Niels Ødum er medlem af organisationskomi-
teen for Scandinavian Society for Immunology’s
29. årsmøde og sommerskole og har været med-
lem af bedømmelsesudvalg ved Aarhus Universi-
tet, Forsker Akademiet, og Rigshospitalet samt af
ph.d.-stipendieudvalget under Molekylær Biolo-
gisk Institut. Co-editor for Experimental and Cli-
nical Immunogenetics.

Allan Randrup Thomsen har været sekretær i
Immunologisk Selskabs bestyrelse, medlem af sty-
regruppen for Det Bioteknologiske Center for
Cellulær Kommunikation, medlem af en arbejds-
gruppe, der forbereder Scandinavian Society for
Immunology’s kongres 1998. Bedømmer af 2
ph.d.-afhandlinger og et antal specialerapporter.

Ole Marker har været medlem af instituttets be-
styrelse og samarbejdsudvalg, suppleant til Det
sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsud-
valg samt medlem af 1. – 2. semesterudvalget i for-
bindelse med ny studieplan. Referee for “Euro-
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pean Journal of Epidemiology”. Medredaktør af 3.
udgave af: Basal og klinisk Immunologi, FADL.
Vejleder ved en OSVAL II: Septisk Chock (Kirsten
Paakjær). Tillidsrepræsentant for veterinærer ved
KU. 

O.P. Settnes har forelæst på A-kursus for vor-
dende kliniske mikrobiologer på Panum Institut-
tet, 16. – 18. maj 1997. Emne: Klassifikation af pa-
rasitter. Han planlægger og afholder i samarbejde
med Lene Blegvad, professor Ib Bygbjerg og stu-
denter fra IMCC fakultetets årlige kursus i Inter-
national Sundhed (Tropemedicin og Hygiejne).
Han har desuden været vejleder for en OSVAL II:
Autoimmunity in Chagas’ Disease? (Stud.med. Mi-
chael Pedersen).

Søren Buus er medlem af Editorial Boards på
Scandinavian Journal of Immunology og på Tissue
Antigens. Han er chairman for “The peptide com-
ponent” under den 13. internationale histocom-
patibilitets workshop og konference (IHWC).
Han har endvidere været formand for bedømmel-
sesudvalg i forbindelse med ph.d.- og doktoraf-
handlinger. Han er desuden medlem af organisa-
tionskomiteen for Scandinavian Society of Immu-
nology’s møde i København 1998.

Allan Hornsleth har været bedømmer af 2
ph.d.-afhandlinger.

Gæster og rejser:
Ib Rode Pedersen og Gert Bolt har deltaget i 10th
International Conference of Negative Strand Vi-
ruses, Dublin, September 1997.

Allan Hornsleth har deltaget i European Socie-
ty for Clinical Virology, Bologna 5. – 13. septem-
ber 1997.

Hanne Colding har deltaget i 8th European
Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases. Lausanne, Schweiz. Og i Margaretasym-
posiet. Om Kvinnligt lederskab. Kalmar, Sverige.
Hun har desuden deltaget i fire Workshops om
problembaseret undervisning. Afholdt af Labora-
toriet for Kliniske Færdigheder og Det sundheds-
videnskabelige Fakultet.

Gæster hos Niels Ødum: Research Director
John Hansen, Fred Hutchinson Cancer Research
Center, Seattle, USA; Research Director Bo Du-
pont, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center,
New York, USA, Saskia de Koster, Academisch Zie-
kenhuis, Leiden, Holland, cand.scient. Tord La-
buda, Lunds Universitet, Sverige og cand.scient.
Claire Amos, University of Sheffield, Sheffield,
UK. Niels Ødums gruppe har i 1997 deltaget i
13th European Immunology Meeting (Amster-
dam) og FEBS meeting (Amsterdam) og 5th An-
nual Conference in The International Cytokine
Society (Nevada). Cand.scient. Johannes Brock-
dorff har været på 12 måneders ophold som

gæsteforsker ved La Jolla Institute for Allergy and
Immunology, i San Diego, USA.

Jan Pravsgaard Christensen er p.t. Alfred Ben-
zon stipendiat og post doctoral fellow hos Peter
Doherty, St. Jude’s Children’s Hospital, Memphis,
Te.

Allan Randrup Thomsen, Anneline Nansen og
Jan Pravsgaard Christensen har deltaget i 13th
European Immunology Meeting, Amsterdam.

O.P. Settnes har deltaget i 5th International
Workshop on opportunistic protists, Lille, Fran-
krig, 3. – 7. september 1997 (Pneumocystis carinii
pneumonia – pig provocation model. Nielsen, J.,
Settnes, O.P., Henriksen, Saa., Jorsal, S.E., Bille-
Hansen, V., og Searching the environmental reser-
voir for Pneumocystis carinii. Settnes, O.P., Prévo-
st, M.-C.). Han har desuden deltaget i 18th Sym-
posium of the Scandinavian Society for parasitolo-
gy, Rønne, Bornholm, 22. – 24. maj 1997 (Demo-
dex folliculorum and Demodex brevis (Acari: De-
modicidae) in a population sample of Ojobi, Gha-
na. Mathiesen, P.R., Settnes, O.P.).

Ib Rode Pedersen

Stab
VIP: 16 årsværk.
TAP: 23,15 årsværk.

VIP:
Ameera, Gaafar; forskningsassistent.
Andersen, Peter Sejer; videnskabelig assistent.
Andresen, Keld; forskningslektor.
Berg, Kurt; lektor.
Bolt, Gert; adjunkt.
Brockdorff, Johannes; forskningsass.
Buus, Anette Stryhn; forskningsadj.
Buus, Søren; professor.
Campbell-Tofte, Joan; magister.
Christensen, Jan Pravsgaard; ph.d.-studerende.
Ciofu, Oana; forskningsadj.
Colding, Hanne; lektor.
Dietrich, Jes; videnskabelig assistent.
Elhassan, Ahmed Mohamed; gæsteprofessor.
Geisler, Carsten; lektor.
Gerwien, Jens; forskningsadj.
Hansen, Bente Langvad; lektor.
Hansen, Nils Jacob Vest; ph.d.-studerende.
Henrichsen, Tine; scholarstipendiat.
Hornsleth, Allan Kruckow; professor.
Hougs, Liselotte; ph.d.-studerende.
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Farmakologi

Farmakologisk Institut

Historie:
Frem til slutningen af 1800-tallet havde farmako-
logien til huse på Frue Plads. Lokaliteterne havde
i en årrække været for små til den farmakologiske
samling, og med udviklingen af den eksperimen-
telle farmakologi, som påbegyndtes under profes-
sor Hans Chr. Joachim Gram (1891-1900), og med
ansættelsen af Johannes Carl Boeck (professor
1900-1938) som assistent i 1897, blev behovet for
laboratorieplads til eksperimentel farmakologisk
forskning påtrængende. Dette førte til etablering
af det første egentlige farmakologiske institut i
hjørneejendommen Bredgade-Fredericiagade i
1898-99. 

Med den voldsomme udvikling af den eksperi-
mentelle farmakologi under professor Boeck blev
instituttet dog snart for småt, og i 1910 flyttede
man ind i den nybyggede store, smukke institut-
bygning på Juliane Mariesvej 20, nabo til det sam-
tidigt indviede Rigshospital. Det samlede persona-
le bestod dengang af en bestyrer, 2-3 videnskabeli-
ge medarbejdere og et lignende antal tekniske
medarbejdere. Man havde imidlertid tænkt så
stort, at der med en senere udvidelse til den Rets-
kemiske Afdeling (overflyttet til Retsmedicinsk In-
stitut i 1973) var rigelig plads til de ca. 45 medar-
bejdere, der i december 1992 flyttede ind på Pa-
numinstituttet, bygning 18, 5. og 6. etage. De gam-
le institutbygninger på Juliane Mariesvej overfør-
tes til Rigshospitalet ved et mageskifte.

I januar 1993 blev Neuropsykiatrisk Institut (tid-
ligere Psykokemisk Institut) på Rigshospitalet
sammenlagt med Farmakologisk Institut under
betegnelsen Neuropsykiatrisk Laboratorium. For
at tilgodese den molekylære farmakologi blev der
oprettet et nyt professorat, som efter opslag blev
besat med Thue W. Schwartz i april 1997. I efter-
året 1997 lykkedes det, ved stor fleksibilitet fra alle
sider, at skaffe plads til indflytning af Rigshospita-
lets Laboratorium for Molekylær Farmakologi,
næsten 20 personer, på det begrænsede areal i
bygning 18. Ved årsskiftet 1997/1998 fremtræder
instituttet med en samlet stab på over 70 medar-
bejdere.

Undervisning
Instituttet prægraduate undervisning er strukture-
ret i en række adskilte kursusforløb med tilhøren-
de eksamen/tentamen for læge-, tandlæge- og hu-

manbiologi-studerende. Følgende prægraduate
undervisningsforløb blev afholdt i 1997:

Kursus i farmakologi for lægestuderende.
Kursus i farmakologi for tandlægestuderende.
Kursus i farmakologi for humanbiologistude-
rende.
Kursus i forordningslære og klinisk farmakologi
for lægestuderende.
Kursus i neuroblok/biologisk psykiatri for læge-
studerende.
Kursus i miljømedicin for lægestuderende.
OSVAL 1 og 2 for lægestuderende.
Vejledning af specialestuderende (stud. scient
og humanbiologi).
Instituttets lærere deltog derudover i en række

postgraduate kursusforløb beregnet på ph.d.-stu-
derende og andre målgrupper:

Postgraduat kursus i toksikologi (kursusleder S.
Edelfors).

Kursus i farmakologisk receptorkarakterisering
(Neuropsykiatrisk Laboratorium).

Forskningsprojekter:

1. Molekylær Farmakologi
Molekylær farmakologi er læren om hvordan læ-
gemidler virker på det molekylære niveau. Det
drejer sig her om studier af den molekylære gen-
kendelse mellem lægemidler og deres receptorer
og af de molekylære mekanismer der leder til akti-
vering eller inaktivering af selve receptorerne. På
Laboratoriet for Molekylær Farmakologi har in-
teressen i ca. 10 år været rettet mod de G-protein
koblede receptorer med deres syv transmembrane
segmenter (7TM receptorer), der udgør den stør-
ste superfamilie af proteiner og lægemiddel-tar-
gets i vores organisme. Især receptorer for peptid
hormoner og neuropeptider studeres. Der anven-
des i stort omfang molekylær biologiske metoder
til at klone og udtrykke receptorer og deres ligan-
der i cellelinier og til specifikt at ændre deres
struktur (mutagenese) baseret på 3D molekyl-mo-
deller af receptorer og ligander.

1.1. Biofysiske studier af aktivering og 
inaktivering af 7TM receptorer
Konformationelle ændringer i receptorer er hidtil
blevet studeret indirekte udfra binding af radioak-
tive ligander og måling af signaltransduktion. Det-
te projekt er rettet mod at måle strukturelle æn-
dringer mere direkte ved hjælp af elektron para-
magnetisk spektroskopi målinger (EPR) baseret
på signaler fra nitroxid holdige prober og para-
magnetiske metal-ioner, der indbygges i såvel li-
gander som i receptorerne. I de initielle faser af
projektet arbejdes der med molekylær biologisk at
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optimere de udvalgte receptorer til forsøgene
bl.a. ved Kovalent fusion med G-proteiner og med
receptor solubilisering og oprensning (C.E. El-
ling, U. Raffetseder & T.W. Schwartz i samarbejde
med prof. W. Hubbell, University of California,
L.A.).

1.2 Metal-ion bindingssteder som strukturelle og
funktionelle prober i 7TM receptorer
7TM receptorer er som de fleste andre membran-
proteiner endnu kun sparsomt strukturelt karak-
teriseret. Ved at introducere histidin- eller cystein-
rester kan man opbygge artificielle metal-ion bin-
dingssteder i receptorerne. Disse zink eller kob-
ber-bindingssteder udgør yderst effektive prober
til at analysere afstandsforhold og konformatio-
nelle ændringer i receptorerne. Der arbejdes med
systematisk at “måle” afstande i receptorerne og
med at opbygge inaktiverende og nu især også ak-
tiverende metal-ion bindingssteder i en lang ræk-
ke receptorer (C.E. Elling, K. Thirstrup, S.A.
Hjorth, M.M. Rosenkilde, T.N. Kledal & T.W.
Schwartz). 

1.3. Glucagon receptorens struktur og funktion
Glucagon er et centralt hormon i glucose metabo-
lismen og glucagon antagonister er derfor interes-
sante lægemiddelkandidater til behandling af dia-
betes. Glucagon receptoren er medlem af en vig-
tig, speciel underfamilie af 7TM receptorer, som
endnu kun i meget ringe grad er blevet karakteri-
seret. Projektet er rettet mod at forstå de moleky-
lære interaktioner imellem peptidliganden, re-
ceptoren og det intracellulære G-protein. Hertil
anvendes bindings- og signal transduktionsstudier
med peptid analoger og multiple receptor mutan-
ter. Der arbejdes bl.a. med konstitutivt aktive re-
ceptor mutanter, indbygning af metal-ion bin-
dings steder, samt fusionskomplekser mellem de
tre involverede molekylære komponenter (S.A.
Hjorth & T.W. Schwartz i samarbejde med C.
Ørskov, Anatomisk Institut).

1.4. GLP-1 receptorens struktur og funktion
Glucagon-like hormone 1 (GLP-1) er et tarmhor-
mon som stimulerer insulin frisætningen og ned-
sætter ventrikeltømningen. GLP-1 receptor agoni-
ster er derfor eftertragtede lægemidelkandidater
ved Type-II diabetes. GLP-1 receptoren tilhører
samme familie som glucagon receptoren. Projek-
tet er især rettet mod at analysere GLP-1 receptor
interaktioner ved hjælp af biofysiske metoder
(S.A. Hjorth & T.W. Schwartz i samarbejde med T.
Frimurer, L. Bjerre Knudsen og H. Thøgersen,
Novo Nordisk A/S).

1.5. CRF receptorens struktur og funktion
Corticotropin releasing factor (CRF) er selvsagt
involveret i frisætningen af ACTH, men er også et
vigtigt, udbredt neuropeptid, der bl.a. regulerer
fødeindtagelse og menes at være involveret også i
en række mentale lidelser f.eks. depression. CRF-
receptorerne tilhører glucagon receptor familien
og er det første eksempel fra denne familie, hvor
der findes højaffine non-peptid stoffer. Der arbej-
des mod at forstå den molekylære interaktion af
CRF og af non-peptid stoffer med CRF receptorer-
ne, specielt med henblik på karakteriseringen af
selektiviteten af forskellige ligander for de to sub-
typer af CRF receptorer (S.A. Hjorth i samarbejde
med S.M. Nielsen, Lundbeck A/S og W. Vale, Solk
Institute, San Diego).

1.6. Kappa-opioid receptoren – Kortlægning af
bindingssteder for endogene og exogene opioider
Opioider og deres receptorer er klassiske enheder
i farmakologien. I dette projekt er stort set alle de
aminosyre sidekæder, der formodes at danne den
centrale bindingslomme i kappa-opioid recepto-
ren blevet udsat for systematisk analyse ved hjælp
af mutagenese og effekten af disse strukturelle
ændringer bliver analyseret med et stort batteri af
farmakologisk og strukturelt forskellige peptid og
non-peptid ligander (K. Thirstrup, S.A. Hjorth &
T.W. Schwartz).

1.7. Receptor-kinetiske studier af tachykinin 
receptorer
Tidligere har vi i stor detalje kortlagt bindingsste-
der for peptider og non-peptid lægemidler (nye
lægemiddel kandidater til depressionsbehand-
ling) mod især NK-1 receptoren (substance P) og
gennemanalyseret denne med metal-ion bindings-
steder. Det nuværende projekt fokuserer på kineti-
ske aspekter af ligand-receptor og receptor G-pro-
tein interaktioner på molekylært og på cellebiolo-
gisk niveau. Vigtige elementer i studierne er bru-
gen af multiple radioaktive ligander, signal trans-
duktions studier og bl.a. konstruktion af fusions-
proteiner mellem receptorer og G-proteiner. Der
arbejdes med nye og kontroversielle modeller for
7TM receptorers funktionsmekanismer (H. Ha-
strup & T. W. Schwartz).

1.8. Kemokin receptorer og HIV infektion
Kemokiner er kemotaktiske cytokiner, der udgør
en stor, nyopdaget familie af små proteiner, der
normalt bl.a. kontrollerer at vore hvide blodlege-
mer afpatruljerer de forskellige dele af kroppen
på en hensigtsmæssig måde. Kemokiner er des-
uden helt essentielle ved inflammation, hvor de
tilkalder de rette typer af hvide blodlegemer, af-
hængig af tilstanden. AIDS virus (HIV) bruger ke-
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mokin receptorer til at inficere de hvide blodlege-
mer. Projektet er rettet mod at karakterisere de
molekylære mekanismer i HIV’s interaktion med
kemokin receptorerne og at forstå de farmakolo-
giske principper i at blokere denne process (M.
M. Rosenkilde, T.N. Kledal, H.R. Lüttichau & T.W.
Schwartz i samarbejde med J. Gerstoft, Rigshospi-
talet; P. Clapham, Cancer Research Institute og M.
March, University College, London).

1.9. Kloning og karakterisering af virale kemo-
kiner og kemokin receptorer
Visse herpes og pox virus har “stjålet” gener, der
koder for kemokin proteiner og receptorer og har
derefter strukturelt optimeret dem til bestemte
farmakologiske fænotyper, som virus kan bruge
mod vort immunforsvar (f.eks. bredspektret anta-
gonisme) og til f.eks. vævs-targeting. Disse virus-
specifikke virale proteiner er interessante som an-
tiinflammatoriske midler men også som target for
antivirale midler. I projektet bliver alle de virale
kemokiner og kemokin receptorer klonet fra hu-
man herpes virus (HHV) -4 (Epstein Barr), HHV-
5 (cytomegalo), HHV6, HHV7 og HHV8 samt vis-
se poxvirus. De sekretoriske former af de virale ke-
mokiner karakteriseres proteinkemisk, og deres
farmakologiske fænotype og derved deres biologi-
ske betydning bestemmes i et stort batteri af hu-
mane kemokin receptorer. De virale kemokin re-
ceptorer udtrykkes i mammale cellelinier og disse
“orphan” receptorer screenes for biologisk aktivi-
tet og binding med diverse humane kemokin li-
gander (T.N. Kledal, H.R. Lüttichau, M.M. Rosen-
kilde & T.W. Schwartz i samarbejde med T.N. C.
Wells, Serono Pharmaceutical Research Institute,
Geneve, Switzerland).

1.10. Struktur-funktion af virale kemokiner
Virus har udnyttet en proces, som minder om mo-
derne lægemiddeludvikling, ved omdannelsen af
“stjålne” kemokin peptider til f.eks. bredspektrede
antagonister: Genetisk variation (kombinatorisk
kemi) kombineret med in vivo selektion (scree-
ning). I projektet bruger vi nu “reverse kemi” til at
karakterisere de strukturelle ændringer som virus
på snedig vis har udnyttet til at opnå disse farma-
kologiske egenskaber. Kemokinerne og varianter
af disse (bl.a. fusionsproteiner med indikatorenzy-
mer) udtrykkes i bakterier og gær og oprenses ved
affinitetskromatografi og HPLC (T. Boesen, L.O.
Gerlach & T.W. Schwartz i samarbejde med Dr. C.-
W. Chung, Glaxo Wellcome, Stevenage, UK).

2. Allergiske, inflammatoriske og immunologi-
ske lidelser: Basale mekanismer, diagnostik og
medikamentel behandling
2.1. Mediatorer fra mastceller menes helt eller

delvist at forårsage symptomerne ved allergiske li-
delser 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 (N. Grosman).

2.2. 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, S.
Edelfors).

2.3. Mikroorganismer og deres produkter mistæn-
kes for at spille en vigtig rolle for udløsning og for-
værring af astma og andre luftvejslidelser. Vore un-
dersøgelser tyder på, at dette skyldes deres evne til
at inducere mediatorfrigørelse, eller forstærke en
svag mediatorfrigørelse. Undersøgelserne forven-
tes at kaste nyt lys over infektionsbetingede og ar-
bejdsudløste lidelser både med hensyn til ny celle-
biologisk viden, patogene mekanismer, nye be-
handlingsmuligheder og sporing af skadelige stof-
fer i arbejdsmiljøet. Vi har fundet, at bakterier og
forskellige bakterieprodukter (LPS, peptidogly-
kan) frigør histamin. Der er 3 forskellige mekanis-
mer: Én allergisk (IgE-medieret) og to ikke-aller-
giske. En undersøgelse af deres betydning ved in-
deklimasyge i svinestalde og vandskadede bygnin-
ger med svampeproblemer er nu i gang. Projektet
satser desuden på en dyberegående undersøgelse
af de ikke-allergiske mekanismer. En anden vigtig
virkning er, at bakterieprodukter ligesom virus og
mikrosvampe kan forstærke histaminfrigørelsen.
Dette skyldes muligvis karbohydrater, som indgår i
bakterie- og svampesporevæggen, i LPS samt i in-
fluenza A virus. Her er glucan, galactan og poly-N-
acetylglucosamin af særlig interesse. Potenserin-
gen ophæves af forskellige monosaccharider (ga-
lactose, N-acetylglucosamin m.m.). Foruden un-
dersøgelse af mediatorfrigørelse fra basofile leu-
kocytter, vil også lungemastceller og epiteliale cel-
ler opnået ved bronkoalveolær lavage blive under-
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søgt. Patienter med astma, kronisk bronkitis, inde-
klimasyge, samt normale individer inkluderes. Da
mikroorganismer stimulerer celler til frigørelse af
cytokiner, vil cytokiners evne til mediatorfrigørel-
se og potensering ligeledes blive undersøgt. Un-
dersøgelser af adhesionsmolekyler, essentielle for
den allergisk-inflammatoriske proces, ønskes også
medinddraget (S. Norn, O. Larsen; 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).

3. Kardiovaskulær og renal farmakologi

3.1. 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 diuretika synergisme. Vi har end-
videre, ved hjælp af nye teknikker, undersøgt me-
kanismerne bag tiaziddiuretikas antidiuretiske ef-
fekt ved diabetes insipidus (S. Christensen, J.S. Pe-
tersen, T.E.N. Jonassen).

3.2. 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
længere distalt i nefronet. Li-ionens renale clea-
rance kan derfor benyttes som kvantitativt mål for
udstrømningen af tubulusvæske fra de proksimale
tubuli og – i forbindelse med GFR bestemmelse –
til beregning af proksimal og distal Na-reabsorpti-
on. Projektet har til formål at afprøve hypotesen
om Li-ionens selektive proksimale reabsorption
og at vurdere under hvilke forhold hypotesen ikke
er holdbar. Det har således vist sig, at Li reabsor-
beres i nefronets distale afsnit ved elektrolytman-
geltilstande (Na og K). Med henblik på at måle Li
koncentrationer i enkelte tubulusceller er der ind-
ledt et samarbejde med Per Kristianson, Lunds
Universitet (S. Christensen i samarbejde med K.
Thomsen, Psykiatrisk Hospital, Århus). 

3.3. Patofysiologiske mekanismer ved kronisk
nyreinsufficiens
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 i samarbejde med Niels Marcussen, Århus
Kommunehospital).

3.4. Patofysiologiske mekanismer bag udviklin-
gen af natriumretention ved eksperimentel 
levercirrhose
Patogenesen bag udviklingen af Na retention ved
levercirrhose er stadig uafklaret. Vi har gennem
de sidste par år studeret nyrefunktionen hos rot-
ter med levercirrhose karakteriseret ved at have
Na retention uden ascites eller ødemer. I denne
model har vi påvist øget Na reabsorption og hy-
pertrofi af det tykke ascenderende ben af Henle’s
slynge (TAL) samt øget expression af den furose-
mid-følsomme Na-K-2Cl cotransporter i samme
nefronsegment. Vi har endvidere undersøgt be-
tydningen af vasopressin, aldosteron, angiotensin-
II og renal sympatisk nerveaktivitet for disse adap-
tive forandringer i TAL. Derudover har vi studeret
den vasopressin- medierede vandreabsorption hos
levercirrhotiske rotter. Resultaterne viser, at lever-
cirrhotiske rotter har nedsat ekspression af aqua-
porin-2, og at denne nedregulering er associeret
til et nedsat diuretisk respons på selektiv vasopres-
sin receptor type-2 blokade. Aktuelt studeres aldo-
sterons og vasopressins rolle for ekspressionen og
den subcellulære lokalisation af en række renale
vand- og Na-transportører ved kompenseret lever-
cirrhose. Endvidere undersøges virkningen af kro-
nisk behandling med somatostatin analogen oc-
treotid på de renale forandringer ved kompense-
ret levercirrose (T.E.N. Jonassen, A.M. Sørensen,
J.S. Petersen & S. Christensen, i samarbejde med
N. Marcussen og A. Flyvbjerg, Århus Kommune-
hospital, S. Nielsen, Århus Universitet og M.A.
Knepper, NIH, Bethesda, USA).

3.5. Patofysiologiske mekanismer bag udvik-
lingen af hyponatriæmi og ødemer ved 
kronisk hjerteinsufficiens
Patogenesen bag udviklingen af hyponatriæmi og
ødemer ved svær inkompenseret hjerteinsuffici-
ens er stadig uafklaret. I en model på inkompen-
seret hjerteinsufficiens hos rotter har vi påvist øget
ekspression og ændret targeting at den vasopres-
sin-regulerede vandkanal aquaporin-2, tydende på
at øget vasopressin-medieret vandreabsorption er
medvirkende til udviklingen af hyponatriæmi og
ødemer ved inkompenseret hjerteinsufficiens. Vi
vil idet kommende år gennemføre en række un-
dersøgelser af funktionelle og morfologiske foran-
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dringer i nefronet hos rotter med inkompenseret
hjerteinsufficiens med særlig vægt på betydningen
af angiotensin-II, aldosteron og vasopressin
(T.E.N. Jonassen, S. Christensen og J.S. Petersen, i
samarbejde med N. Marcussen, Århus Kommune-
hospital, S. Nielsen, Århus Universitet, og M.A.
Knepper, NIH, Bethesda, USA).

3.6. 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: En centralnervøs virkningsmekanis-
me som udløses ved lave doser, og en perifer gang-
lionblokerende virkning som ses ved høje doser.
Aktuelt følges disse iagttagelser op med under-
søgelser af blodtryks- og adfærdsvirkninger af kro-
nisk intracerebroventrikulær infusion af metfor-
min 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, K. Varner, Wen Liu og D. Kapusta,
University of Louisiana, New Orleans og M. Munt-
zel, City University of New York, USA).

3.7. 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. I et tværfagligt
samarbejde søger vi at belyse regulation og intra-
cellulær distribution af AQP2 i nyrerne ved for-
skellige farmakologiske og patologiske tilstande
(lithium, diuretika, hjerteinsufficiens, levercirrose
m.fl.) (S. Christensen, J.S. Petersen & T.E.N. Jo-
nassen i samarbejde med S. Nielsen, Århus Uni-
versitet).

4. Neuropsykofarmakologi

4.1. Kvantitativ autoradiografi
Den metodologiske udvikling af kvantitativ autora-
diografi af receptorer er fortsat med henblik på at
gøre analysen så nøjagtig som muligt. Kortlæg-
ning af en række serotoninreceptorer i rottehjer-
ne har fundet sted, og ved hjælp af en ny meget
specifik 5HT-2a ligand er det blevet vist, at be-
handling med “lykkepiller” (citalopram og fluoxe-
tin) medfører ændringer i antallet af 5HT-2a re-
ceptorer i bestemte områder af rottehjerne. Også
nikotin-receptorer er blevet kortlagt ved hjælp af
epibatidin, og i den forbindelse blev der fundet en
ikke tidligere beskrevet epibatidinreceptor lokali-

seret til medial habenula, interpeduncular nucle-
us og corpus pineale. Der er gjort forsøg på at fin-
de den endogene ligand til denne ikke-nikotin-
følsomme receptor, men foreløbig uden held (P.
Plenge, E.T. Mellerup).

4.2. Serotonin transporteren og serotonin trans-
porter-genet ved depression
Hovedparten af antidepressive lægemidler virker
ved at hæmme serotonin transporteren, hvilket er
baggrunden for et stort antal undersøgelser af
dette funktionelle protein hos depressive patien-
ter. Senest er det vist at serotonin transporterge-
net indeholder to polymorfier i ikke-kodende re-
gioner (i opstrømsflankeregionen og intron nr.
2). I en undersøgelse af 100 depressive patienter
og 100 kontrolpersoner har vi vist, at antallet af se-
rotonin transportere i thrombocytter dels afhæn-
ger af om man er patient eller kontrolperson, dels
af hvilken genotype man er med hensyn til poly-
morfien i intron 2 (E.T. Mellerup, P. Plenge, H.
Dam, T. Bolwig, M. Balslev Jørgensen i samarbejde
med S.A. Sørensen og L. Hasholt, Institut for Me-
dicinsk Biokemi og Genetik).

4.3. Serotonin og iskæmisk hjerneskade
Der eksisterer endnu ingen behandling, som kan
reducere cerebrale skader ved apopleksi. En ræk-
ke nyere undersøgelser har vist involvering af flere
receptorsystemer, enten i mekanismen ved neu-
rondød eller som led i en postiskæmisk plasticitet.
Dette projekt omhandler således serotoninsyste-
mets rolle for udvikling af iskæmisk hjerneskade.
Ved global iskæmi forekommer der med en vis for-
sinkelse tab af neuroner i særligt følsomme områ-
der af hjernen. Man har forsøgt at reducere den
sekundære skade f.eks. ved hjælp af glutamatanta-
gonister eller calciumantagonister. En anden mu-
lighed er, at man ved at påvirke serotoninsystemet
vil kunne modvirke den eksitotoxiske påvirkning.
Ved hjælp af kvantitativ autoradiografi, under-
søges serotonerge receptorer i rottehjerne efter
induktion af global iskæmi. Endvidere undersøges
eventuelle neuroprotektive effekter af forskellige
serotoninligander på rotter efter global cerebral
iskæmi. Den neuroprotektive effekt undersøges
med stereologisk celletælling og funktionelle tests
(L. Torup, E.T. Mellerup, i samarbejde med N.H.
Diemer, Institut for Molekylær Patologi).

4.4. Serotoninreceptorer, OCD og seksual-
funktion
OCD (obsessive compulsive disorder)-symptomer
kan dæmpes med såvel SSRI (selektive serotonin
reuptake inhibitorer) som antiandrogener. Begge
disse farmaka medfører endvidere en række sek-
suelle bivirkninger. SSRI fremkalder via øget syn-
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aptisk serotoninkoncentration ændring i antallet
af post- og præsynaptiske serotoninreceptorer,
mens antiandrogener via transkriptionsinduce-
rende steroidreceptorer ændrer dannelsen af for-
skellige funktionelle proteiner. I et forsøg på at
identificere serotoninreceptorer, der kunne være
involveret i OCD, undersøges ved hjælp af kvanti-
tativ autoradiografi hjerner fra rotter, der er be-
handlet med SSRI eller antiandrogener. For at ve-
rificere virkningen af SSRI og antiandrogener vur-
deres forsøgsdyrenes seksualadfærd både kvantita-
tivt og kvalitativt (P. Nedergaard, E.T. Mellerup, P.
Plenge).

4.5. Undersøgelse af apolipoprotein E isotypens
betydning for synaptisk remodellering efter 
hjerneskade og Alzheimers sygdom
Apolipoprotein E har tre almindeligt forekom-
mende alleler hos mennesket og allelen APOE-E4
(tilstede hos én ud af seks) er koblet til øget risiko
for Alzheimers sygdom. Med restriktionsenzym
analyse af PCR forstærket vævsmateriale har vi un-
dersøgt sammenhængen mellem APOE-E4 allel
hyppigheden og bedring efter hjernesygdom. Vi
har på et dansk materiale fra H:S Neurocenterets
Demensklinik genfundet den øgede hyppighed af
APOE-E4 ved Alzheimers sygdom og undersøger
nu eventuelle sammenhænge med hjernens blod-
gennemstrømning ved sygdommen. Vi har også
påvist, at patienter genoptrænet efter traumatisk
og iskæmisk beskadigelse af hjernen bedres min-
dre, hvis de bærer APOE-E4 allelen. Vi fandt deri-
mod ingen sammenhænge mellem kognitiv svæk-
kelse ved affektive sygdomme og APOE-E4. For at
muliggøre eksperimentelle undersøgelser af
APOE’s rolle ved hjerneskade og for undersøgelse
af mulige farmakologiske behandlinger har vi
etableret avl af APOE-knockout mus. Disse vil vi te-
ste ved indlæringsforsøg i vandlabyrint efter hjer-
nebeskadigelse, ved kvantitative målinger af tran-
skriptionsfaktorer og deres mRNA, og ved dyrk-
ning af hjerneceller i primære kulturer (O.S. Jør-
gensen, T. Laksafoss og A.S. Nielsen i samarbejde
med A.-L. Christensen, G. Christoffersen, P.
Høegh, L. Kessing, T.W. Teasdale, G. Waldemar). 

4.6. Neuropeptid Y (NPY) og epilepsimodeller
Intracerebroventrikulær NPY injektion er vist at
have antiepileptisk effekt ved kainsyre- eller penty-
lenetetrazol-kramper. Kainsyrekramper er en mo-
del for komplekse partielle anfald, mens antiepi-
leptisk aktivitet mod pentylentetrazol peger på
virkning mod myoklone generaliserede anfald.
Dette taler for et muligt antiepileptisk terapeutisk
potentiale af fremtidigt udviklede NPY-agonister.

Den antiepileptiske effekt synes at medieres via Y5
receptorer. Fordi disse overvejende er til stede
centralt, vil specifikke Y5-agonister muligvis kun
have få perifere bivirkninger (D.P.D. Woldbye).

4.7. NPY og morfinafhængighed
NPY hæmmer såkaldte “wet dog shakes” (WDS),
der ledsager epileptisk aktivitet. Fordi WDS også
optræder som tegn på morfinafhængighed, blev
det undersøgt, om NPY kunne hæmme morfinab-
stinenser. En markant antiabstinens effekt blev
påvist af NPY, der medieres via Y5-lignende recep-
torer (T.R. Sørensen & D.P.D. Woldbye).

5. 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. Pga. deres lipofile egenska-
ber optages opløsningsmidler let i nervesystemet.
Da en lang række undersøgelser indikerer, at spe-
cielt nervecellemembranens funktion ændres, må-
les membran-ATPase aktiviteten, “membranflui-
dity” samt nervecellens intracellulære Ca2+ concen-
tration målt med FURA2-teknik. Sidstnævnte me-
tode har afsløret, at visse opløsningsmidler frem-
kalder lækager i nervecellen. Det undersøges der-
for, om der er sammenhæng mellem lækagen og
erkendt neurotoksisk effekt. Opløsningsmidler an-
vendes i stigende grad som rusmidler (snifning).
De anvendte høje doser medfører let iltmangel
med dannelse af iltradikaler, der beskadiger celle-
membranen. Derfor bestemmes hyppigt anvendte
opløsningsmidlers effekt på radikaldannelsen. I
samarbejde med U. Hass og S. Lund, Arbejdsmiljø-
instituttet, undersøges udvalgte opløsningsmidlers
effekt på hjernen efter eksposition i fosterperio-
den. En mulig effekt søges klarlagt med samme pa-
rametre som ovenfor (S. Edelfors, A. Ravn-Jon-
sen).

6. Lægemiddelbivirkninger
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 ADR
signaler fra WHO databaser i Uppsala i relation til
demografiske data, bl.a. fra IMS databasen. Pro-
jektet forventes at resultere i et system til vurde-
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ring af ADR signaler i EU og andre regioner, som
sikrer at højrisiko situationer for nye lægemidler
identificeres tilstrækkelig tidligt til at lægemiddel-
katastrofer kan forebygges (J. Schou).

7. Anæstesiologiske undersøgelser

7.1. Trachealkatetre
Der er udviklet et system til korrektion og over-
vågning af trykket i trachealkatetres cuff. Systemet
består af en ventil monteret på trachealkatetrets
spids og et luftreservoir som kan kompensere for
trykændringer i cuffen, hvilket bl.a. kan skyldes
ændringer i tracheas tonus og dermed diameter.
Luftreservoiret har en indikator der viser ekvili-
breringtrykket. Med en hurtig regulation af cuff-
trykket, som ovenfor omtalt, forventes det at den
hyppige frekvens af aspiration forbi cuffen til lun-
gerne kan reduceres og at trykskader på tracheal-
slimhinden kan undgås. Ventilsystemet og luftre-
servoiret er patenteret i Danmark, USA og Euro-
pa. Systemet er videreudviklet med henblik på at
opretholde normal sekrettransport i trachea un-
der intubation med trachealtube med cuft.

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, omend i mindre udtalt grad.
Laboratorieforsøg har vist at trykket i højvolumen-
cuffs i løbet af 12 timer kan øges 300-400% med
100% oxygen og 20-80% med 50% oxygen (N.
Lomholt).

7.2. Nye projekter
Der er udviklet en metode til fremstilling af for-
sænkede huller på trachealsugekatetre for at redu-
cere trækket i slimhinden og reducere skadevirk-
ningen samt øge effektiviteten. Endvidere vand-
dampfugter, som på grund af høj vandtemperatur
forebygger vækst af bakterier i fugtervandet, og
metode til phoryngeal administration af væske og
ernæring til patienter (N. Lomholt).

8. Toksikologi, miljømedicin og klinisk 
farmakologi
Den overordnede målsætning er at forske i meta-
boliske processers betydning for fremmedstoffers
effekter i mennesket. Der fokuseres på dannelse
og effekter af reaktive oksygenforbindelser og på
enzymatisk omsætning af fremmedstoffer. Den
overordnede strategi er en kobling mellem in vi-
tro metoder, dyreforsøg og epidemioligske/meka-
nistiske studier med anvendelse af biomarkører
hos mennesker.

8.1. Reaktive oksygen forbindelser (ROS) som
skademekanisme: Muligheder for farmakologisk
intervention

8.1.1. 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 P.
Tønnesen, KAS Gentofte) samt en række er-
hvervsmæssige eksponering for luftforurening,
først og fremmest dieseludstødning. Intervention
med forskellige antioksidanter undersøges hos
store rygerpopulationer (S. Loft, H.E. Poulsen, H.
Prieme, samarbejde med J. Salonen, Kuopio). I en
igangværende undersøgelse med 5-20 år gamle
urinprøver fra 3 europæiske biobanker bliver det
muligt at vise om den oksidative DNA-skadehastig-
hed kan forudsige risikoen for senere at få kræft
(samarbejde med Kuopio, Utrecht og Glostrupun-
dersøgelserne). 

I en rottemodel reproduceres og udbygges tidli-
gere iagttagelser hos mennesker af en beskyttende
effekt af rosenkål i store mængder på DNA ska-
den. Foreløbigt kan kogte rosenkål og et ekstrakt
nedsætte både spontant og ekstrainduceret skade-
hastighed og vævsniveauer af DNA-skade. Arbej-
det fortsætter med identifikation af de aktive kom-
ponenter og undersøgelser af de involverede me-
kanismer, især omkring induktion af antioksidati-
ve enzymer og DNA reparation (S. Loft, H.E.
Poulsen, X. Deng, C. Zhu og M. Sørensen). 

Mekanismen for DNA-beskadigelse fra benzen,
som er en leukæmiinducerende luftforurenings-
komponent fra biludstødning, undersøges i relati-
on til peroxynitrit, der især dannes af nitrogenok-
sid og superoksid ved inflammation. Benzen kan
især sammen med peroxynitrit inducere oksidativ
DNA skade, som måles ved 8-oxodeoxyguanosin i
DNA og enkeltcellegelelektroforese af knogle-
marvsceller. I overensstemmelse med hypotesen
om at inflammation spiller en væsentlig rolle, er
det vist, at den benzeninducerede skade potense-
res af inflammation induceret med forbolmyristat
og lipopolysakkarid og begrænses af dexametason
(S. Loft, H.E. Poulsen, T. Jingsheng).

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.M.
Borgbjerg, samarbejde med J. Aldershvile, RH).
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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. N.-E. Skak-
kebæk og J.P. Bonde, Rigshospitalet). I en popula-
tionsundersøgelse med gentagen sædprøvetag-
ning er der undersøgt determinerende faktorer,
hvor tobaksrygning ikke synes at have betydning,
mens svejsning muligvis har det. Denne hypotese
undersøges i en fornyet populationsundersøgelse
af metalarbejdere og kontorpersonale (S. Loft, A.
Wellejus, i samarbejde med J.P. Bonde). I en rotte-
model undersøges tillige om miljøfaktorer, især
østrogene stoffer, kan inducere sådan skade (S.
Loft, H.E. Poulsen, A. Wellejus).

8.1.2. Regulation af plasma-antioksidanter,
specielt C-vitamin
C-vitamin er den vigtigste nutritionelle vandoplø-
selige antioksidant, mens E-vitamin og carotenoi-
der udgør de vigtigste fedtopløselige antioksidan-
ter. Forholdet mellem oksideret og reduceret C-
vitamin, som måles i plasma med en nyudviklet
HPLC-metode, synes at være et mål for oksidativt
stress. I rygeophørsstudier og befolkningsunder-
søgelser belyses tidsforløbet af ændringer i antiok-
sidanter og relationer til ovennævnte markører
for oksidativ DNA skade (S. Loft, H.E. Poulsen, H.
Priemé og A.-J. Larsen). 

8.1.3. 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 er undersøgt hos store rygerpopulationer (S.
Loft, H.E. Poulsen, H. Priemé, samarbejde med J.
Salonen, Kuopio, og P. Tønnesen, KAS Gentofte).

8.1.4. Pankreatitis
ROS rolle ved pankreatitis acuta belyses i rottemo-
deller med henblik på mulig intervention med an-
tioksidanter. Forsøg med to forskellige modeller,
injektion af galdesalt i pankreasgangen og oversti-
mulation af pankreas med hormon, tyder på at ok-
sidative skader ikke er væsentlige ved pankreatitis
(S. Loft, H.E. Poulsen, P. Kruse).

8.2. Nitrogenoksid og nitrattolerance: Mekanis-
mer belyst i rottemodeller
Nitrogenoksid er et radikal i familie med reaktive
oksygenforbindelser. NO er en væsentlig regula-
tor kartonus, indgår i inflammatoriske cellers cy-
tottoxiner og er neuromediator. Nitrater virker
kardilaterende ved frigørelse 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 af NO
dannet fra nitrater og i endotelet. Inflammation
frisætter NO, og det skal undersøges om dette in-
terfererer med den farmakologiske anvendelse af
nitrater (S. Loft, H.E. Poulsen, B.M. Borgbjerg,
samarbejde med J. Aldershvile og S. Boesgaard,
RH).

8.3. Metabolisme af lægemidler og andre
fremmedstoffer: Relation til ønskede og 
uønskede effekter

8.3.1. Testikelcancer, fertilitet og metaboliske ri-
sikofaktorer
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 ved metaboliske processer,
som kan variere individuelt. I et case-referent de-
sign med ca. 500 deltagere undersøges, om en
række aktiviteter af fremmedstofomsættende en-
zymer, målt direkte ved substratomsætning eller
ved genotypning, er risikofaktorer for testikel-
kræft (S. Loft, H.E. Poulsen, K. Vistisen, i samar-
bejde med J.H. Olsen, Kancerregisteret og Det
strategiske Miljøforskningsaprogram). Den vigtig-
ste risikofaktor synes at være aktiviteten af cyto-
krom P450 (CYP1A2) bestemt ved metabolitter af
koffein i urinen. I en planlagt populationsunder-
søgelse belyses evt. sammenhæng mellem CYP1A2
aktivitet og sædkvalitet ligesom sammenhæng
mellem koffein omsætning og kvindelig fekundi-
tet, som synes at være påvirkelig af kaffeforbrug. 

8.3.2. Nikotins metabolisme: Effekter og 
interaktioner
Nikotins metabolisme er kompliceret og der er fle-
re mulige aktive metabolitter. I en rottemodel un-
dersøges leverens rolle ved autoinduktion af niko-
tinmetabolismen. Ved hjælp ad mikrodialyse i hjer-
nen planlægges undersøgt metaboliske interaktio-
ner og konsekvenser for moderstof og metabolitni-
veauer i målorganet. Ved hjælp af humane og rotte
levermikrosomer og bioteknologisk fremstillede
rene cytokrom P450 enzymer planlægges under-
søgt nikotinmetabolisme og potentielle interaktio-
ner. Humanrelevante potentielle interaktioner
planlægges undersøgt i frivillige raske forsøgsper-
soner (S. Loft, H.E. Poulsen, S. Jørgensen).

8.3.3. Disulfiram: Effekt og bivirkninger relate-
ret til metabolisme
Efficacy og bivirkninger af disulfiram undersøges i
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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 (S. Loft, H.E. Poulsen, B. Ørkild,
i samarbejde med H:S alkoholafdelinger ved F.
Hardt og U. Becker).
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hed. Bestyrelsesmedlem for P. Carl Petersens Kol-
legium. Medlem af European Science Foundati-
on, Toxicology Steering Committee. Redaktør af
Pharmacology & Toxicology. Formand for bedøm-
melsesudvalget vedr. professorat i molekylær far-
makologi ved SVF, Københavns Universitet. Med-
lem af bedømmelsesudvalg vedrørende professo-
rat i miljømedicin, Københavns Universitet. Leder
af arbejdsgruppe under International Conferen-
ces for the Harmonisation of Technical Require-
ments for Registration of Pharmaceuticals for Hu-
man Use.

Thue W. Schwartz. Kursusleder og medlem af
studienævn for humanbiologi. Medlem af Edito-
rial Board for Journal of Medicinal Chemistry,
Molecular Pharmacology, Genes and Function
samt Regulatory Peptides. Medlem af the Interna-
tional Union of Pharmacology (IUPHAR)’s recep-
tor nomenklatur kommitée. Medlem af bestyrel-
sen for NeuroSearch A/S. Medlem af Scientific
advisory board for BankInvest bioteknologi inve-
steringsfond. Organisator og vice-chairman for
den første Gordon Conference om Ligand Recog-
nition and Gating in Membrane Proteins, 1997.

Sten Christensen

Stab
VIP: 19,2 årsværk.
TAP: 23,5 årsværk. 

VIP:
Boesen, Thomas Peter; stud.scient.
Borgbjerg, Birgitte Molke; adjunkt.
Christensen, Sten; lektor.
Edelfors, Sven; lektor.
Elling, Christian; ph.d.-studerende.
Gerlach, Lars-Ole; stud.scint.
Grosman, Nina; lektor.
Hansen, Birgitte Holst; stud.med.
Hastrup-Nielsen, Hanne; stud.scient.
Hjorth, Siv A; lektor.
Jingsheng, Tuo; stipendiat.
Jonassen, Thomas; forskningsass.
Jørgensen, Ole Steen; lektor.
Jørgensen, Stig; forskningsass.
Kledal, Thomas; ph.d.-studerende.
Klemp, Kristian; studerende.
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Laksafoss, Torunn; stud.scient.
Larsen, Ann-Jeanette; reservelæge.
Larsen, Finn Ole; kand. stip.
Loft, Steffen Huitfeldt; lektor.
Lomholt, Vagn Niels Finsen; lektor.
Lüttichau, Hans Rudolf; ph.d.-studerende.
Mellerup, Erling Thyge; docent.
Mogensen, Helle Schmidt; ph.d.-studerende.
Mogensen, Jesper; senior forsker.
Nedergaard, Per; stud.scient.
Nielsen, Annette Skræp; stud.med.
Norn, Svend; docent.
Petersen, Jørgen Søberg; lektor.
Plenge, Per Krener; lektor.
Poulsen, Henrik Enghusen; professor.
Prieme, Helene; ph.d studerende.
Rosenkilde, Mette Marie; ph.d.-studerende.
Schou, Jens Sølver; professor.
Schwartz, Thue W.; professor.
Staahltoft, Dennis; scholarstipendiat.
Sørensen, Mette; studerende.
Sørensen, Trine Ryberg; studerende.
Torup, Lars; ph.d.-studerende.
Vistisen, Kirsten Kjeldgaard; forskningsstip.
Wellejus, Anja; forskningsass.
Woldbye, David Poul; adjunkt.
Worck, René; ph.d.-studerende.
Wørtwein, Gitta; ph.d.-studerende.
Zhu,Chumying; studerende.

TAP:
Arevad, Else Marie; korrespondent.
Bennike, Bente Guldhammer; hospitalslaborant.
Broberg, Anne-Mette; korrespondent.
Centervall, Gyda; hospitalslaborant.
Duncan, Iben; laboratorietekniker.
Elbak, Lisbet; hospitalslaborant.
Elsman, Pia; laborant.
Fenger-Eriksen, Hanne; hospitalslaborant.
Francker, Annette; overassistent.
Glendrup, Dorrit; laboratorietekniker.
Hansen, Anna; miljøtekniker.
Haumann, Anette Friis; laborant.
Hummelgaard, Susanne; hospitalslaborant.
Iversen, Helle; hospitalslaborant.
Jensen, Annie; laborant.
Knoth-Nielsen, Lisette Veile; laboratorietekniker.
Knudtzen, Charlotte; glasvasker.
Kolster, Lise; laborant.
Madsen, Ole Steen Lindegaard; ingeniørassistent.
Mouret, Grete Hoppe; korrespondent.
Mulvad, Tina; praktikant.
Munch, Dennis A.; mekaniker.
Månsson, Allan; betjent.
Nielsen, Annette; laborant.
Nielsen, Iben; dyreassistent.
Nielsen, Merete Engell; laborant.

Olsen, Tine; overassistent.
Pedersen, Steen; ingeniørassistent.
Petersen, Lene Juel; korrespondent.
Reiff, Lise; laborant.
Selmanovska, Fatime; rengøringsassistent.
Skov, Jess; finmekaniker.
Strange, Mia; assistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Kruse, Peter: Experimeltal acute pancreatitis –

models for testing a free radical mechani.....
Laursen, Jørn Bech: Nitric Oxide Mediated Vaso-

dilation. Interactions between Nitric Oxide and
Thiols.

Specialer:
Toldbod, Helle Erbs: Immunomodulatory Gene

Therapy. In Assays of Immunological Response
to Gene Transfer.

Wellejus, Anja: A rat model for study of oxidative
DNA damage in sperm: Østrogenlignende stof-
fer i miljøet: Udvikling af in vivo screeningsmeto-
de på den planktoniske copepod Acortia tonsa.

Fondsstøtte:
Beckett Fonden:
– NPY receptorer (David Woldbye)   kr. 60.000.

Clinical Pharmacological Network: Copenhagen:
– Aktiviteter på farmakologisk inst (Steffen Loft)

kr. 1.200.000.

Dansk Epilepsiforskning:
– Neuropeptid y receptorer (David Woldbye) 

kr. 25.000.

Dansk Epilepsi Selskab:
– NPY – receptorer (David Woldbye)   kr. 25.000.

Den Almindelige Danske Lægeforening:
– Sympatikolytiske virkninger af metformin (Jør-

gen Søberg Petersen)   kr. 19.000.

Diabetesforeningen:
– Interactions between angiotensin II and the

symphathio adrenal system during insulin-indu-
ced hypoglycemiae (Jørgen Søberg Petersen)   
kr. 200.000.

Eli og Egon Larsens Fond:
– Receptoranalyse i forbindelse med studier af

obsessive kompulsive tilstande (Erling Melle-
rup)   kr. 25.000.

Eva og Robert Voss Hansens Fond:
– Øget Na-transport i TAHL ved lever cirrhose

(Thomas Jonassen)   kr. 25.000.

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet246



Fonden af 17.12.1981:
– NPY – receptorer (David P.D. Woldbye)   

kr. 30.000.

Fonden af 1870:
– NPY receptorer (David P.D. Woldbye) kr. 75.000.

Gangstedfonden:
– NPY receptorer (David P.D. Woldbye)

kr. 25.000.

Helen og Ejnar Bjørnows Fond:
– Øget Na-transport i TALH ved lever cirrhose

(Thomas Jonassen)   kr. 30.000.

Hjerte Foreningen:
– Mekanismer involveret i udviklingen af ødemer

og hyponatriæmi hos rotter med hjerteinsuffici-
ens (Thomas Jonassen)   kr. 285.000.

Ivan Nielsens Fond for personer med spec. sindsl.:
– Kvantitativ aotoradiografi af receptorer i hjer-

nen (Erling Mellerup   kr. 161.500.

Kong Christian Den Tiendes Fond:
– Sympatikolytiske virkninger af metformin (Jør-

gen Søberg Petersen)   kr. 10.000.

Novo Nordisk Fonden:
– Mechanisms involved in the development of

ødema and hyponatriemia in rats with congesti-
ve heart failure (Thomas Jonassen)   kr. 75.000.

– Nac1 retention ved eksp. levercirrhose (Sten
Christensen)   kr. 100.000.

P. Carl Petersens Fond:
– Sympatikolytiske af metformin (Jørgen Søberg

Petersen)   kr. 93.000.

P. Carl Petersens Fond:
– Øget Na-transport i TALH ved lever Cirrhose

(Thomas Jonassen)   kr. 315.752.

P.A. Messerschmidt og Hustrus Fond:
– NPY receptorer (David Woldbye)   kr. 30.000.

Psykiatrisk Forskningsfond:
– Receptor analyse i forbindelse med studier af

obsessive, kompulsiske tilstande (Erling Melle-
rup)   kr. 24.000.

– Serotonintransportergenet (Erling Mellerup)
kr. 50.000.

Ruth König Petersens Fond:
– Øget Na-transport i TALH ved lever cirrhose

(Thomas Jonassen)   kr. 15.000.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Alzheimer demens og traumatisk hjerneskade

(Ole Steen Jørgensen)   kr. 582.000.
– Diuretikas farmakodynamik, lithiums tubulære

Reabsorptionsmekanismer (Sten Christensen)
kr. 180.000.

– Sympatikolytiske virkninger af metformin (Jør-
gen Søberg Petersen)   kr. 240.000.

– Undersøgelse af hormonlignende stoffers ef-
fekt på sæd i rotter (Steffen Loft)   kr. 1.708.333.

– Undersøgelse af overfølsomhedssygdomme i
syge bygninger (Svend Norn)   kr.  231.000.

Publikationer:
Andersen D., Haugan K., Sørensen A.-M., Chris-

tensen S., Petersen J.S.: Cardiovascular actions
of chronic intracerebroventricular administrati-
on of metformin in normotensive rats. Pharma-
cology & Toxicology 81, s. 7-12, 1997. 

Bjerregaard A., Mogensen H.S., Hack N., Balazs
R., Jørgensen O.S.: Weaver mutant mouse cere-
bellar granule cells respond normally to chro-
nic depolarization. Int. J. Devl. Neuroscience
Vol. 15, No. 2, s. 155-162, England 1997. 

Cadenas S., Barja G., Poulsen H.E., Loft S.: Oxida-
tive DNA damage estimated by oxo8d G in the
liver of guineapigs supplemented with graded
dietary doses of ascorbic acid and Gamma-to-
copherol. Carcinogenesis 18 (1), s. 2373-2377,
1997. 

Carriere F., Thirtrup K., Hjort S.A., Ferrato F.,
Nielsen P.F., Withers Martinez, C., Cambillau
C., Boel E., Thim L., Verger R.: Pancreatic lipa-
se Structure-function relationships by domain
exchange. Biochemistry 36, s. 239-248, 1997. 

Christensen S., Shalmi M., Hansen A.K., Marcus-
sen N.: Effects of Perindopril and Hydrochlor-
othiazide on the Long-Term Progresson of
Lithium-Induced Chronic Renal Failure in Rats.
Pharmacology & Toxicology 80, s. 132-141, Kø-
benhavn 1997. 

Clemmensen J.O., Ott P., Dalhoff K.P., Astrup
L.B., Tage-Jensen U., Poulsen H.E.: Rekomman-
dation for behandling af paracetamolforgift-
ning. Ugeskrift for Læger 158, s. 6892-6895,
1996. 

Dalby N.O., Tonder N., Woldbye D.P.D., West M.,
Finsen B., Bolwig T.G.: No loss of hippocampal
hilar somatostatinergic neurons after repeated
electroconvulsive shock: a combined stereologi-
cal and in situ hybridization study. Biological
Psychiatry 40 (1), s. 54-60, 1996. 

Deng X., Jingsheng T., Poulsen H.E., Loft S.: 2-ni-
tropropane-induced DNA damage in rat bone
marrow. Mutation Research 391, s. 165-169,
1997. 

Edelfors S., Hass U., Ravn-Jonsen A., Lund S.P.:
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The effect of ageing and in vitro exposure to xy-
lene and KCl on [ca2+]i, in synaptosomes from
rats exposed prenatally to xylene. Pharmacolo-
gy & Toxicology 78, s. 409-412, 1996. 

Elling C., Thirstrup K., Nielsen S.M., Hjort S.A.,
Schwartz T.: Metal-ion sites as structural and
functional probes of helix-helix interactions in
7TM receptors. Annals. New-York Acad. Sci.
814, s. 142-151, 1997. 

Elling C., Thirstrup K., Nielsen S.M., Hjort S.A.,
Schwartz T.W.: Engineering of metal-ion sites as
distance constraints in structural and functional
analysis of 7TM receptors. Folding and Design
2, s. 76-80, U.S.A. 1997. 

Grosman N.: Kursusevaluering ved lægeuddannel-
sen, Københavns Universitet. i: Kursusevalue-
ring. Konferencerapport, s. Appendiks C: 1-6+
bilag Danmark 1996. 

Haugan K., Petersen J.S., Spannow J., Shalmi M.,
Christensen S.: Antihypertensive action of non-
natriuretic doses of furosemide in Dahl salt-sen-
sitive rats. Journal of Hypertension 15 (7), s.
775-782, 1997. 

Haugan K., Shalmi M., Petersen J.S., Marcussen N.,
Spannow J., Christensen S.: Effects of Renal Pa-
pillary-Medullary Lesion on the Antihypertensi-
ve Effect of Furosemide and Development of
Salt-Sensitive hypertension in Dahl-S Rats. The
Journal of Pharmacology and Experimental
Therapeutics Vol. 280, s. 1415-1422, USA 1997. 

Hjort S.A., Greenwood M., Hukovic N.: Ligand
binding pocket of the human somatostatin re-
ceptor (hsst5R). Mutational analysis of the ex-
tracellular domains. Mol. Pharm. 52, s. 807-812,
1997. 

Jensen H.V., Davidsen K., Toftegaard L., Mellerup
E.T., Plenge P., Aggernæs H., Bjørum N.:
Double-blind comparison of the side-effect pro-
files of daily versus alternate-day dosing schedu-
les in lithium maintenance treatment of manic-
depressive disorder. J. Affective Disorders 36, s.
89-93, 1996.

Jeppesen U., Gram L.F., Vistisen K., Loft S., Poul-
sen H.E., Brøsen K. Dose-dependent inhibition
of CYP1A2, CYP2C19 and CYP2D6 by citalop-
ram, fluoxetine, fluvoxamine and paroxetine.
Eur.J.Clin. Pahrmacol., vol. 51, 3. 73-78, 1996.

Jonassen T.E.N., Marcussen N., Haugan K., Skyum
H., Christensen S., Andreasen F., Petersen J.S.:
Functional and structural changes in the thick
ascending limb af Henle’s loop in rats with liver
cirrhosis. Am. J. Physiol. 273, s. R568-R577, USA
1997. 

Jørgensen O.S.: Synaptic remodeling and free ra-
dical formation after brain contusion injury in
the rat. Experimental Neurology 144, s. 326-
338, Academic Press 1997. 

Jørgensen O.S., Mogensen H.S.: Enhanced synap-
tic remodelling in Alzheimer’s disease is not de-
pendent upon the APOE genotype. i: Alzhei-
mer’s disease: Biology, Diagnosis and Therpau-
tics, s. 389-394, 1997. 

Klarlund M., Priéme H., Loft S., Poulsen H.E.:
Smoking cessation does not change urinary al-
bumin excretion in normal subjects. Scand J.
Clin. Lab. Invest 57, s. 513-520, 1997. 

Kledal T., Rosenkilde M.M., Coulin F., Simmons
G., Johnsen A.H., Alouani S., Power C.A. Lütti-
chau, H.R., Gerstoft J., Clapham P.R., Clark-
Lewis I., Weels T.N.C., Schwartz T.W.: A broads-
pectrum chemokine antagonist encoded by
Karposis sarcoma associated herpes virus. Scien-
ce 277, s. 1656-1659, U.S.A. 1997. 

Larsen F.O., Meyer H.W., Ebbehøj N., Gyntelberg
F., Sherson D., Netterstrøm B., Gravesen S.,
Norn S.: Are fungi-specific lgE found in staff
suffering from nonallergic sick building syndro-
me? Inflammation Research, Birkhäuser Verlag
46, s. 79-80, Basel 1997. 

Larsen F.O., Roepstorf V., Sigsgaard T., Hjort C.,
Poulsen L.K., Norn S.: Does inhalation allergy
to pigs exist? Inflammation Research, Birkhäu-
ser Verlag 46, s. 65-66, Basel 1996. 

Laursen J.B., Boesgaard S., Poulsen H.E., Alders-
hvile J.: Nitrate tolerance impairs nitric oxide-
mediated vasodilation in vivo. Cardiovascular
Research 31, s. 814-819, 1996. 

Lindquist M., Pettersson M., Edwards I.R., Sander-
son J.H., Taylor N.F., Fletcher A.P., Schou J.S.,
Savage R. How does cystitis affect a comparative
risk profile of tiaprofenic acid with other non-
steroidal antiinflammatory drugs? An internati-
onal study based on spontaneous reports and
drug usage data. ADR Signals Analysis Project
(ASAP) Team. Phamacology & Toxicology. 80
(5): 211-7, 1997.

Lomholt N.: Iltterapi. Ugeskrift for Læger 158
(46), s. 6627-6627, 1996. 

Lomholt V.N.F.: Respiration Catheter with Sealing
Cuff and Gas Inflation Cut-off Valve for Cuff.
1996, Internetpublikation. 

Lykkesfeldt J., Loft S., Nielsen J.B., Poulsen H.E., .:
Ascorbic acid and dehydroascorbic acid as bio-
markers of oxidative stress caused by smoking,
1-3. Am. J. Clin. Nutr. 65, s. 959-963, 1997. 

Maggi C., Schwartz T.W.: The dual nature of the
NK-1 receptor. Trends in Pharmacol. Sciences
18, s. 351-355, U.S.A. 1997. 

Mellerup E.T., Jensen H., Davidsen K.: Double-
blind comparison of side-effects profiles of daily
versus alternate-day dosing schedule in lithium
maintenance treatment of manic-depressive di-
sorder. J. Affective Disorders 36, s. 89-93, 1996. 

Mellerup E.T.: Depressionssygdommen og dens
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behandling. Kap. 5 “depression og receptorer i
hjernen”. i: Depressionssygdommen og dens be-
handling, s. 51-59, Danmark 1997. 

Mellerup E.T.: Receptorer og seksualitet, Kap 2. i:
Hjerne og seksualitet, s. 26-42, København 1997. 

Muntzel M.S., Abe A., Petersen J.S.: Effects of
Adrenergic, Cholinergic and Ganglionic Bloc-
kade on acute Depressor Responses to Metfor-
min in Spontaneously Hypertensive Rats. The
Journal of Pharmacology and Experimental
Therapeutics Vol. 281, s. 618-623, USA 1997. 

Nedergaard P., Mellerup E.T., Receptorer og sek-
sualitet. Graugaard C., Hertoft P., Møhl B.:
Hjerne og seksualitet. Kap. 2, s. 26-42, 1997.

Nielsen S., Terris J., Andersen D., Ecelbarger C.,
Frøkiær J., Jonassen T.E.N., Marples D., Knep-
per M.A., Petersen J.S.: Congestive heart failure
in rats is associated with increased expression
and targeting of aquaporin-2 water channels in
collecting duct. Proc. Natl. Acad. Sci. USA Vol.
94, s. 5450-5455, USA 1997. 

Nielsen S.H., Magid E., Spannow J., Christensen
S., Lam H.R., Petersen J.S.: Renal function after
myocardinal infarction and cardiac arrest in
rats: Role of ANP-induced albuminuria? Acta
Physiol. Scand. 160, s. 301-310, USA 1997. 

Norn S., Clemmensen P., Larsen F.O., Permin H.,
Skov P.S.: Mechanisms in obstructive Lung di-
seases: Microorganisms Induce and enhance
mediator release. i: Progress in Allergy and Cli-
nical Immunology, vol. 4, s. 225-229, Seattle
1997. 

Norn S., Clementsen P., Larsen F.O., Permin H.,
Skov P.S.: Pathophysiological mechanisms in ob-
structive lung diseases: Microorganisms induce
and enhance histamine release. International
Review of Allergology & Clinical Immunology
Vol. III, No. 1, s. 8-11, Warsaw 1997. 

Ottesen M.M., Woreck R., Ibsen H. Captopril does
not blunt the sympathoadrenal response to cig-
arette smoking in normotensive humans. Blood
Pressure. 6 (1) : 29-34, 1997.

Perlman S., Claudio M.C.N., Ayumi A.M., Scham-
bye H.T., Hjort S.A., Rivero R.A., Greenlee W.J.,
Schwartz T.W.: Dual agonistic and antagonistic
proberties of non-peptide angiotensin AT1 li-
gands: Susceptibility to receptor mutations.
Mol. Pharm. 51, s. 301-311, U.S.A. 1997. 

Petersen B., Mørk A.: Chronic treatment with ci-
talopram induces noradrenaline receptor hypo-
activity. A microanalysis study. Eur. J. Pharmaco-
logy 300 (1-2), s. 67-70, 1996. 

Petersen J.S., DiBona G.F. Effects of central met-
formin administration on responses to air jet
stress and on baroreflex function in spontane-
ously hypertensive rats. J. Hypertension, 15:
285-291, 1997.

Petersen J.S., Liu W., Kapusta D.R., Varner K.J.:
Metformin Inhibits Ganglionic Neurotransmis-
sion in Renal Nerves. Hypertension Vol. 29, s.
1173-1177, USA 1997. 

Plenge P.K., Mellerup E.T.: An Affinity-Modula-
ting Site on Neuronal Monoamine Transport-
proteins. Pharmacology & Toxicology 80, s. 197-
201, Danmark 1997. 

Poulsen H.E., Loft S., Priéme H., Salonen J.T.: An-
tioxidants. In Havnsø S., Aldeshvile J., Svendsen
J.H., eds. Coronary Microcirculation During
Ischaemia and Reperfussion, Alfred Benzon
Symp. 41, s. 455-461, 1997. 

Priéme H., Loft S., Nyyssönen K., Salonen J.T., Po-
ulsen H.E.: No effect of supplementation with
vitamin E, ascorbic acid, or coenzyme Q10 in
humans on oxidative DNA damage estimated by
8-oxo- 7,8-dihydro-2’-deoxyguanosine excretion
in smokers. AM. J. Clin. Nutr. 65, s. 503-507,
1997. 

Rossner S., Wørtwein G., Gu Z., Yu J., Schliebs R.,
Bigl. V., Perez-Polo J.: Cholinergic control of
nerve growth factor in adult rats: Evidence from
cortical cholinergic deafferentation and chro-
nic drug treatment. Journal of Neurochem.
69(3), s. 947-953, 1997. 

Schwartz T.W., Perlman S., Rosenkilde M.M.,
Hjort S.A.: How receptor mutagenesis may con-
firm or confuse receptor classification. Annals.
New-York Acad. Sci. 817, s. 71-84, U.S.A. 1997. 

Schwartz T.W.: 7TM receptorer – fra lugtesans og
nye hormoner til HIV- infektion. Ugeskrift for
Læger 159, s. 1239-1245, Danmark 1997. 

Signoret N., Oldridge J., Pelchen-Matthews A.,
Klasse P.J., Tran T., Brass L.F., Rosenkilde M.M.,
Schwartz T.W., Luther M.A., Wells T.N.C., Hoxie
J.A., March M.: Phorbol esters and SDF-1 indu-
ce rapid endocytosis and down- modulation of
the chemokine receptor CXCR4. The J. of Cell
Biology., s. 139, 651-664, U.S.A. 1997. 

Simmons G., Clapham P.R., Picard L., Offord
R.E., Rosenkilde M.M., Schwartz T.W., Buser R.,
Weels T.N.C., Proudfoot A.: Potent inhibition of
HIV-1 infectivity by a novel CCR5 antagonist.
Science 276, s. 276-279, U.S.A. 1997. 

Spannow J., Thomsen K., Petersen J.S., Haugan
K., Christensen S.: Influence of renal nerves
and sodium balance on the acute antidiuretic
effect of bendroflumethiazide in rats with dia-
betes insipidus. J. Pharmacol. Exp. Therapeu-
tics 282(3), s. 1155-1162, USA 1997. 

Stahl M.M., Lindquist M., Pettersson M., Edwards
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Schou J.S. Withdrawal rections with selective se-
rotonin re-uptake inhibitors as reported to the
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S.E., Chassaing G., Schwartz T.W., Chollet A.:
Characterization of non-peptide antagonist and
peptide agonist binding sites of the NK1 recep-
tor with fluorescent ligands. J. Biol. Chem. 272,
s. 21167-21175, U.S.A. 1997. 

Ulrichsen J., Woldbye D.P.D., Olsen C.H., Haug-
bøl S., Bolwig T.G., Hemmingsen R.: No Loss of
somatostatin-immunoreactive neurons in the
hippocampal dentate hilus of alcohol-
withdrawal kindled rats. Alcohol & Alcoholism
31 (4), s. 411-419, 1996. 

Vistisen K.K., Priéme H., Okkels H., Vallentin S.,
Loft S., Olsen J.H., Poulsen H.E.: Genotype and
phenotype of glutathaione S-transferase in Test-
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1997. 

Wells T., Schwartz T.W.: Plagiarism of the host im-
mune system – lessons about chemokine immu-
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741-748, U.S.A. 1997. 
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inhibition of kainic acid seizures by neuropepti-
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Patologi

Øjenpatologisk Institut

Historie:
Siden september 1941 har al øjenpatologi i Dan-
mark været centraliseret. I begyndelsen udførtes
øjenpatologi på Rigshospitalets øjenafdelings la-
boratorium, hvor den første lægeansættelse i faget
fandt sted den 1. oktober 1946.

Et selvstændigt laboratorium med eget annuum
blev oprettet i 1959, men lokalerne forblev på
Rigshospitalets øjenafdeling. I 1966 overflyttedes
laboratoriet til egne 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 et ordinært professorat i øjen-
patologi ved Københavns Universitet. Professora-
tet trådte i funktion den 1. april 1979. Siden 1. maj
1994 har professoratet i øjenpatologi og det klini-
ske professorat i oftalmologi ved Rigshospitalet
været fusioneret til et teoretisk-klinisk professorat.

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, okulær immunologi, experimentel oku-
lær patologi og histopatologisk specialmetodik.
Som eksempler på Instituttets forskning skal føl-
gende nævnte 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 En tilsvarende database over orbitale tumo-
rer er under oprettelse i samarbejde med landets
øvrige patologiske institutter og neurokirurgiske
afdelinger.

1.3 Tumorerne undersøges histopatologisk, hi-
stokemisk og elektronmikroskopisk. Med mono-

specifikke antistoffer undersøges indholdet af
vævskarakteristiske proteiner herunder regule-
ringsmekanismer for induceret apoptose.

1.4 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).

1.5 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 Evaluering af sygdomskriterier og objektive
okulære tests samt epidemiologi ved primært
Sjögrens syndrom (K. Bjerrum).

2.2 Undersøgelse af farmakas indflydelse på he-
ling af iatrogent inducerede corneale ulcera på
kaniner (S. Johansen, S. Heegaard, J.U. Prause).

2.3 Studier af musemodel for primært Sjögrens
syndrom (SS). Der arbejdes med semiallogene
transplantationskimærer, som udvikler en exo-
krinopati, som kan sammenlignes med kirtelmani-
festationerne hos patienter med Sjögrens syn-
drom. Reaktionen udvikles hos mus, når immun-
kompetente celler fra indavlede donorer (homo-
zygote for vævstype H-2d) overføres til voksne,
ikke-bestrålede hybrid-recipienter (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 re-
aktioner.

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 er forsvaret for den medicin-
ske doktorgrad (S. Heegaard).

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, J.K. Kiilgaard, J. Nicolini, og
A. Wiencke), Fysiologisk Institut (T. Zeuthen) og
Anatomisk Institut (C. Røpke, A. Jørgensen og M.
Holst Nissen) studeres transplantation af pigment-
epithelceller kultur til retina in vitro og in vivo på
grise (J.U. Prause).

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.
J.U. Prause har desuden undervist og eksamineret
ved de fælleseuropæiske kurser og eksaminer i
øjensygdomme (EUPO og EBO).

Faglige hverv:
J.U. Prause er vicepræsident i ECORA (European
Committee Ophthalmic Research Organization)
og AER (Association of Eye Research). Disse 2 or-
ganisationer er fusioneret til et fælleseuropæisk vi-
denskabeligt selskab med årlige kongresser:
JERMOV-EVER. J.U. Prause var vicepræsident for
dette års møde i Montpellier.

Disputatser:
S. Heegaard forsvarede den 19. september 1997
sin disputats: Morphology of the Vitreoretinal
Border Region.

J.U. Prause, Institutleder 

Stab
VIP: 1,9 årsværk.
TAP: 4 årsværk.

VIP:
Heegaard, Steffen; lektor.
Prause, Jan Ulrik; professor.

TAP:
Frisch, Maj-Britt Puggård; histolaborant.
Gielsager, Dorthe; assistent.
Iversen, Henrik Lykke; laborant.
Støvhase, Anne; histolaborant.

Ph.d.-afhandlinger:
Andersen, Mads Varis Nis: Makulær mikroperime-

tri og chorioretinal video angiografi.

Fondsstøtte:
Boet efter Signe A. Luxhøj:
– diverse (Institutlederen)   kr. 50.000.

Direktør Svend Espersens Fond m.fl.:
– Øjenpatologiske forskningsprojekter mv. (Stef-

fen Heegaard)   kr. 84.515.
– Øjenpatologiske forskningsprojekter mv. (Jan

Ulrik Prause)   kr. 155.000.

Løvens Kemiske Fabrik:
– Bermuda (BMresearch) (Sven Johansen)   

kr. 8.116.

Publikationer:
Andersen S.R.: The eye and its diseases in Ancient

Egypt. Acta Ophthalmologica Scandinavia vol.
75, Nr. 3, s. 338-344, Scriptor Publisher, Hvid-
ovre 1997. 

Andersen S.R.: Mine øjne til honning. Oftalmolog
1997; 17:1, s. 10, Scriptor Publisher, Hvidovre
1997. 

Andersen S.R.: Øjne i oldtidens Ægypten. Værn
om synet årgang 14, nr. 3, s. 8-9, 1997. 

Asmussen K., Andersen, Prause J.U., Thorn J.J.,
Oxholm P.: Quantitative assessment of clinical
disease status in primary Sjögren’s syndrome – a
cross-sectional study using a classification mo-
del. Scandinavian Journal of Rheumatology 3, s.
197-205, 1997. 

Heegaard S.: Morphology of the Vitreoretinal Bor-
der Region. Doktordisputats. Acta Ophthalmo-
logica Scandinavia, Scriptor Publisher, Hvid-
ovre. Supplement 22, ud. 75; 1-31, 1997.

Jensen O.A., Prause J.U., Scherfig E.: Transvitreal
retino-choroidal biopsy of suspected malignant
lesions of the choroid. Acta Ophthalmologica
Scandinavica vol. 75, s. 409-411, Hvidovre 1997. 

Kjær I., Prause J.U., Jensen O.A.: A new craniofaci-
al disorder involving hypertelorism and malfor-
mations of external nose, palate and pituitary
gland. Journal of Craniofacial Genetics and De-
velopmental Biology, vol. 17, s. 23-34, Køben-
havn 1997. 

Naeser P., Ussing A.P., Prause J.U.: Gender diffe-
rence in haematopoietic repopulation of chi-
meric “Sjögren mice”. Scandinavian Journal of
Immunology, vol. 45, abs. 52, s. 441, 1997. 

Paulson O.B., Gjerris F., Prause J.U.: De kliniske
professorer og hospitalernes administrative sys-
tem. Ugeskrift for Læger 159, s. 7283-7462, Kø-
benhavn 1997. 

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet252



Prause J.U.: Øjne. i: Ebeskov B, Frandsen P. (eds.),
Skadestue kirurgi, Munksgaard s. 206-226, Kø-
benhavn 1997. 

Sørensen I., Ussing A.P., Klinken L., Prause J.U.:
Cerebral involvement in autoimmune mice: A
comparison of two SLE-SS models. Scandinavi-
an Journal of Immunology, vol. 45, abs. 57, s.
442, 1997. 

Thorn P., Johansen S.: Pharmacokinetic investiga-
tion of fusidic acid 1% viscous eye drops in heal-
thy volunteers. European Journal of Ophthal-
mology vol. 7, no. 1., s. 9-12, 1997. 

Ussing A.P., Josefsen K., Larsen S.O., Sørensen I.,
Prause J.U.: Sex-specific patterns of spleen reco-
lonization in semiallogeneic “Sjögren-Mice”. In-
ternational Institute of Anticancer Research, In
vivo Vol. 11 nr. 5, s. 387-392, Athen 1997. 

Institut for Molekylær Patologi

Historie:
Se Aarbog 1996.

Forskningsvirksomhed:

Laboratoriet for Molekylær Patologi
Vores forskningsgruppe, der for tiden består af 6
videnskabelige og 3 forskningslaboranter arbejder
med betydningen af celle-matrix interaktioner ved
sygdom, især cancer og muskelsvind. Vi arbejder
især med laminin, integrins og ADAM proteiner –
for detaljer se hhttp: www.ullaw.pai.ku.dk

Tumorpatologisk Laboratorium
Laboratoriets forskningsaktiviteter udføres i et in-
tegreret samarbejde med Strålebiologisk Labora-
torium, Finsencentret, Rigshospitalet, under le-
delse af overlæge, dr.med. Hans Skovgaard Poul-
sen, og hvor den videnskabelige stab i øvrigt om-
fatter kursusreservelæge, Ph.d. Lars Damstrup, vi-
denskabelig assistent, cand.med., Ph.d. Peter Nør-
gaard, Ph.d.-stipendiat, cand.scient Susanne Hou-
gaard, stipendiat, cand.scient. Bjørn R. Voldborg,
seniorforsker, cand.scient., Ph.d. Niels Abraham-
sen og stud.scient. Klaus F. Frederiksen.

Undersøgelserne af brystkræft foregår i samar-
bejde med afdelingslæge, dr.med. Nils Brünner,
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet.

Vækstkinetik, vækstregulation, eksperimentel
terapi
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-
mærknings teknik 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 anti-cancer terapeutika.

Molekylærbiologiske teknikker anvendes til
kortlægning af de vækstregulatoriske forhold i
småcellet lungecancer. De undersøgte faktorer
omfatter cykliner, cyklin dependente kinaser
(CDK) og CDK inhibitorer (CKI), som sammen
med fosfataser er nøgleparametre i regulationen
af cellers overgang fra en fase til den næste i celle-
cyklus. CDK’er aktiveres ved kompleksdannelse
med deres cyklin partnere, og Cdk’ernes kinase-
aktivitet er under kontrol af CKI’er samt af speci-
fikke forsforyleringer og defosforyleringer.

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 referees for en række internationale
cancer tidsskrifter.

Eksperimentel in vivo NMR-spektroskopiI 
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, dr.med,
ph.d., Paul E.G. Kristjansen). Redaktionsvirksom-
hed: P.E.G.K. er referee for en række internatio-
nale cancer tidsskrifter.

Tumor patofysiologi, farmakologi og
metabolisme
Xenotransplantater anvendes til undersøgelser af
metaboliske og fysiologiske karakteristika i huma-
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ne solide tumorer, samt ændringer deri under
adaptation til antineoplastisk terapi. Desuden ud-
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 Laborat-
ory for Tumor Biology, Harvard Medical School,
Boston, USA (stipendiat, cand.med. Eva L. Lund;
post-doc stipendiat, ph.d. Claus A. Kristensen, lek-
tor, dr.med., ph.d. Paul E.G. Kristjansen).

Tumor angiogenese i humane gliomer og
småcellet lungecancer
Sammen med EM-afdelingen undersøges hvorle-
des konventionel cancerterapi indvirker på tu-
morvævets evne til at nydanne blodkar. Hensigten
er at afklare på hvilken måde moderne terapi ret-
tet mod kar-nydannelsen (anti-angiogenetisk be-
handling) mest hensigstmæssigt kombineres med
eksisterende effektive behandlingsformer. Endvi-
dere afprøves nye antiangiogenetiske forbindelser
i specielt tilpassede eksperimentelle modelsyste-
mer (stipendiat, cand.med. Eva L. Lund; speciale-
studerende, stud.scient.hum. Michael Kragh, post-
doc stipendiat, ph.d. Claus A. Kristensen; lektor,
dr.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 � (TGF�, TGF�).
I tumor linier med påvist receptor indhold stude-
res endvidere effekten af cytostatika og radiotera-
pi på receptor profilen. Tilsvarende undersøges
om receptor profilen påvirkes ved etablering af tu-
morerne i in vitro og in vivo modelsystemer, og re-
ceptor data relateres til tumorernes øvrige biologi-
ske egenskaber. I cellelinier studeres endvidere
funktionen af TGFß og den mulige tilstedeværelse
af en funktionel autokrin loop (kursusreserve-
læge, Ph.d. Lars Damstrup; videnskabelig assi-
stent, cand.med., Ph.d. Peter Nørgaard; Ph.d.-sti-
pendiat, cand.scient. Susanne Hougaard; stipendi-
at, 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).

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 reparati-
ons 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 differenti-
el 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; seni-
orstipendiat, Ph.d., cand.med. Lone Nørgård Pe-
tersen).

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 xenotransplanterede
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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 sprednings-po-
tentiale 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; stud.scient. Klaus S. Frederiksen; afde-
lingslæge, dr.med. Nils Brünner; lektor, dr.med.
Mogens Spang-Thomsen; overlæge, dr.med. Hans
Skovgaard Poulsen).

Elektronmikropisk Afdeling

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).

Angiogenese ved human brystkræft
Eksperimentelle undersøgelser har vist, at Vascu-
lar Endothelial Growth Factor, VEGF kan stimule-
re karnydannelse. Vi undersøger, om VEGF er
kraftigere udtrykt i tumorceller fra brystkræft pa-
tienter med spredning til lymfeknuder sammen-
lignet med patienter med lokal sygdom. Under-
søgelserne gøres med immunhistokemi og in situ

hybridisering på biopsi materiale (Stud. scient.
hum. biol. C. Enggaard, L. Bastholm, F. Elling i
samarbejde med F. Rank, Rigshospitalets afdeling
for patologi).

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, specielt hos børn, der opereres
for Kryptorkisme. Antallet af kimceller er reduce-
ret i intra-abdominalt lejrede testes, og det kan
være vanskeligt at afgøre, om de overhovedet fin-
des. Det er ligeledes svært at demonstrere kimcel-
ler i in vitro-kulturer af humane testisbiopsier ef-
ter længere tids dyrkning (21 dage). Vi har udvik-
let en immunhistokemisk metode med brug af et
DAKO-antistof til MIC2 genproduktet med hen-
blik på at opnå en “negativ reaktion” af kimceller-
ne, med kontrast til de positivt farvede Sertolicel-
ler. De foreløbige resultater (presenteret ved 4. In-
ternational Workshop on Carcinoma in situ and
Cancer of the Testis) har været særdeles gode, og
metoden anvendes nu til alle testisbiopsier, hvor
det er vanskeligt (og kritisk) at lokalisere kimcel-
lerne (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
(HPV) DNA i lymfeknuder fra patienter med
HPV-relateret cervixcancer kunne være en mere
følsom indikator for metastaser end koncentionel
histologi. Differentialdiagnosen mellem adenok-
arcinom fra cervix og adenokarcinom fra endo-
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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

Patologiafdelingen, Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:
Føtalpatologi.
Transplantationspatologi.
Onkologisk patologi – med særlig henblik på ud-
vikling af molekylær biologiske metoder.
Neuropatologi.

Internationalt samarbejde:
EORTC, sarcom (EU-projekt). EORTC, Creutz-
feldt-Jakobs sygdom (EU-projekt). Mal. meso-
theliom (EU-projekt). Melanom (EU-projekt). Te-
lepatologi (EU-projekt). Vasculitis (EU-projekt).
Int. Thorotrast Study (EU-projekt. SIOP (Int. pro-
jekt). Mammacancer (EU+EORTC-projekt).

Proteinlaboratoriet

Forskningsvirksomhed:

1. Det neurale celleadhæsionsmolekyle (NCAM) 
NCAM er et celleadhæsionsmolekyle af immun-
globulinsuperfamilien, der især udtrykkes i nerve-
systemet. NCAM medierer adhæsion mellem cel-
ler samt adhæsion mellem celler og ekstracellulær
matrix. NCAM binding menes at initiere trans-
membran signalering førende til øget intracellu-
lært calcium. NCAM er involveret i dannelse og
plasticitet af nervesystemet.

1.1 Strukturen af NCAMs ekstracellulære del
For at bestemme den tertiære struktur af NCAM
er rekombinante domæner udtrykt i gærcellen Pi-
chia pastoris. Strukturen af Ig I og Ig II er bestemt
ved NMR spektroskopi og er vist at være af I-set ty-
pen af Ig-domæner. Derudover er Ig III samt Fi-
bronektin type III domæne II udtrykt og under
NMR-analyse. Der arbejdes med udtrykkelsen af
Ig IV samt Ig V med det formål også at bestemme
strukturen af disse domæner vha. NMR. Struktu-
ren af de kombinerede Ig I + II domæner er ved at
blive analyseret ved røntgenkrystallografi. Ligele-

des arbejdes der med at udtrykke de to fibronek-
tin type III domæner i kombination og undersøge
disse ved røntgenkrystallografi. Ig I og Ig II do-
mænerne binder til hinanden, formentlig i en
dobbelt reciprok binding. De involverede amino-
syrer i denne binding undersøges vha. NMR. I for-
bindelse hermed er der fremstillet Ig I domæner
med muterede aminosyrer i formodede bindings-
områder. Ligeledes undersøges strukturen af bin-
dingen mellem en peptidligand og Ig I (V. Soroka,
V. Kiselyov, U. Badsberg, F. Marques, V. Moriniére,
E. Bock i samarbejde med F. Poulsen, P.H. Jensen,
Carlsberg laboratoriet og C. Kasper og I. Kjøller
Larsen, Farmaceutisk Højskole). 

1.2. Struktur og funktion af den intracellulære
del af NCAM
Den cytoplasmatiske del af NCAM-140 og -180 er
produceret som rekombinante proteiner i E. coli.
Éndimensionel NMR strukturanalyse har vist, at
proteinet antog tilfældige konformationer. Med
det formål at undersøge den funktionelle betyd-
ning af den intracellulære del af NCAM, er rotte
gliomceller, der udtrykker de forskellige isofor-
mer af NCAM blevet transient transficeret med
plasmider, der udtrykker de cytoplasmatiske dele
af NCAM. Transficerede celler er identificeret ved
hjælp af et ko-transficeret plasmid kodende for
“Green Fluorescent Protein” (GFP). Proteinligan-
der for den intracellulære del af NCAM forsøges
identificeret ved hjælp af et gær to-hybrid-system
(K. Kolkova, V. Soroka, N. Pedersen og E. Bock).

1.3. NCAMs binding
Med henblik på at identificere domæner involve-
ret i NCAMs homofile binding undersøges bin-
ding af rekombinante NCAM-domæner vha. plas-
mon-overflade resonans analyse. Endvidere un-
dersøges bindingen af peptidligander for NCAM
til rekombinante NCAM domæner (V. Kiselyov og
E. Bock).

1.4. Undersøgelse af in vitro aggregation i
primære 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. Vha. domæne-specifikke
peptidligander for NCAM og rekombinante do-
mæner med målrettede mutationer i formodet
vigtige aminosyrer søges det kortlagt, hvilke områ-
der i NCAM molekylet der er vigtige for neuro-
ners evne til celleadhæsion og dannelse af fasciku-
lerede processer (F. Marques, B. Hartz, L. C. B.
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Rønn, M. Olsen, V. Soroka, V. Kiselyov, E. Chris-
tensen, V. Moriniere, T. Maar, V. Berezin og E.
Bock).

1.5 Identifikation af peptider med stimulerende
effekt på neurit-udvækst ved screening af kombi-
natorielle peptidbiblioteker
Syntetiske resinbundne peptidbiblioteker er scre-
enet 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 neurit-udvækst, neuronal cel-
le-aggregation og procesdannelse i primærkultu-
rer af hippocampale neuroner, idet disse assays af-
spejler kendte NCAM-funktioner. Opløselige pep-
tidbiblioteker undersøges i primære neuronale
cellekulturer med henblik på at identificere pepti-
der med betydning for neuritudvækst. Disse bibli-
oteker består af et antal hexapeptidblandinger,
hvoraf en dipeptid sekvens er kendt i hver blan-
ding, mens sekvensen af de fire øvrige aminosyrer
i peptidet er ukendt. Hver blanding screenes for
effekt på neurit-udvækst. Udfra de kendte dipep-
tidsekvenser i de blandinger, der har effekt, vil
hexapeptider med fuldstændig kendt sekvens de-
signes, hvorved aminosyre-sekvenser af betydning
for neurit-udvækst vil kunne identificeres (L.C.B.
Rønn, M. Olsen, B. Hartz, I. Ratlev, V. Kiselov, V.
Berezin, V. Soroka, E. Bock i samarbejde med A.
Holm og S. Østergård, KVL). 

1.6. Undersøgelse af NCAMs betydning for
neuritudvækst og intracellulær signalering
I primære kulturer af hippocampale og cerebella-
re neuroner undersøges NCAM liganders betyd-
ning for udvæksten af neuriter. Der er identifice-
ret et antal peptid-ligander for individuelle
NCAM-domæner, bla 1.Ig domæne og fibronektin
homologi-domænerne, med en betydelig stimule-
rende effekt på udvæksten og forgreningen af
neuritter. Der arbejdes med at klarlægge, hvorle-
des disse peptider påvirker intracellulær signale-
ring, bla. ved at studere ændringer i intracellulært
calcium efter binding af peptid-ligander for
NCAM vha. fura-2. I ko-kulturer af hippocampale
neuroner og transficerede fibroblaster med eller
uden NCAM ekspression undersøges peptidernes
betydning for NCAM specifik neurit-udvækst.
Endvidere undersøges NCAM-bindende peptiders
effekt på neurit-udvækst fra PC12 celler transfice-
ret med GFP (green fluorescent protein) i en lig-
nende ko-kultur model (L.C.B. Rønn, B. Hartz, V.

Novitskaia, F. Marques, M. Olsen, V. Berezin og E.
Bock i samarbejde med Sten Dissing, Medicinsk
Fysiologisk Institut).

1.7. Undersøgelse af NCAMs betydning for rege-
neration og synaptisk plasticitet
For at undersøge om NCAM peptidligander med
stimulerende effekt på neurit-udvækst kan være
gunstige i nerve-regeneration, undersøges pepti-
dernes virkning på axonal udvækst fra cervikale
ganglier og vagus-nerven. Endvidere undersøges
peptidernes betydning for regeneration af neuro-
nale forbindelser i organotypiske vævsskive-kultu-
rer. Effekten af disse peptiders betydning for ind-
læring og hukommelse undersøges ved intraven-
trikulær infusion og efterfølgende træning i water
maze (L. C. B. Rønn, B. Hartz, V. Berezin og E.
Bock i samarbejde med A. Foley og C. Regan
UCD, Dublin, Irland, Pernille Jahnsen og Jens
Zimmer, Odense samt med Martin Kanje, Lund). 

1.8. NCAM-associeret (Ca2+-Mg2+)-ATPase
aktivitet
NCAMs funktion kan reguleres på flere niveauer,
bl.a ved post-translationelle modifikationer af pro-
teinet og ved specifik ekstracellulær proteolyse re-
sulterende i frisættelse af opløselige NCAM-for-
mer. Efter demonstrationen af et ekstracellulært
ATP-bindingssted og ecto-ATPase aktivitet i
NCAM molekylet undersøges effekten af ATP og
ATP-analoger på dannelsen af ekstracellulære
NCAM-fragmenter, idet tilstedeværelsen af ecto-
ATPase aktivitet muliggør en hurtig funktionel re-
gulering. Det har været foreslået, at ATP-bindings-
stedet og det katalytiske site er i NCAMs andet fi-
bronektin-homologidomæne. Effekten af ekstra-
cellulær tilsætning af ATP, ATP-analoger, rekombi-
nante NCAM-domæner og af et peptid med ho-
mologi til det formodede ATP-bindingssted på
NCAM undersøges i primære neuronale cellekul-
turer. Det er vist, at ATP hæmmer aggregation af
neuroner og stimulerer neuritudvækst men hæm-
mer NCAM specifik neurit-udvækst i ko-kulturer
af neuroner og fibroblaster med eller uden
NCAM-ekspression (G. Skladchikova, K.
Dzhandzhugazyan, V. Kiselyov, L.C.B. Rønn, V.
Berezin, E. Bock).

1.9. NCAM betydning for cellers morfologi og
motilitet
Foruden celle-celle adhæsion, er NCAM involve-
ret i celle-substrat interaktion med ekstracellulære
matriks proteiner. Motiliteten af cellelinier, der
hver udtrykker én isoform af NCAM blev under-
søgt, når cellerne blev dyrket på fibronektin. Cel-
ler, der udtrykte isoformen NCAM-140 viste ned-
sat motilitet. Denne hæmning kunne ophæves ved
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transient transfektion med den cytoplasmiske del
af denne NCAM-form. NCAM-140 udtrykkende
celler havde mindre struktureret aktinskelet og
færre fokale adhæsionskomplekser. Tilsætning af
homofile ligander, såsom secerneret (opløselig)
NCAM eller heterofile ligander som heparin hav-
de ingen effekt på motiliteten af NCAM-140 ud-
trykkende celler, men hæmmede motiliteten af
kontrolcellerne. Dette indikerer, at NCAM-140
kan modulere dannelsen af de fokale adhæsions-
komplexer ved binding af heparan proteoglyka-
ner (S. Prag, N. Pedersen, P. Walmod, A. Kawa, K.
Kolkova, R. Hartmann-Petersen, V. Berezin & E.
Bock).

1.10. Undersøgelser af celle-motilitet og
sårheling
En teori om hvorfor kroniske sår ikke heler er, at
sårvæsken hæmmer migrationen af cellerne i sår-
kanten. For at undersøge effekten af kronisk sår-
væske på cellemotilitet, er opsamlet sårvæske sat
til en fibroblastkultur. Cellernes bevægelser opta-
ges på video med tidsinterval videooptagelse. Det
skal herved undersøges, om der er forskel på mo-
tiliteten af fibroblaster, når sårvæske tilsættes fra
henholdsvis akutte og kroniske sår (R. Zilmer, V.
Berezin og E. Bock i samarbejde med Peter Samu-
elsen, Coloplast A/S og Finn Gottrup og Tonny
Karlsmark fra Bispebjerg Hospital).

1.11. Betydningen af små GTPaser for signal
transduktion og celle-motilitet
Fibroblaster (L-celler) transficeres stabilt med mu-
terede former af de små GTPaser, Ras, Rac og
Rho, med henblik på at undersøge betydningen af
disse molekyler for signaltransduktion og celle-
motilitet. Der arbejdes på etableringen af et sy-
stem til inducibel gen-ekspression (Tet-off syste-
met). Endvidere benyttes en transient ko-transfek-
tionsmetode, hvor fibroblaster transficeres med et
plasmid kodende for grønt fluorescerende prote-
in (GFP) samt det gen, der ønskes undersøgt. Ved
at bruge GFP som markør undersøges betydnin-
gen af små GTPaser med mutationer (konstitutivt
aktive eller dominant negative) for celle-motilitet
(E. Lepekhin, V. Tkach, V. Berezin, E. Bock).

1.12 Udvikling af in vitro cellesystemer til at
belyse stoffers teratogene effekter
Valproat (VPA), et anti-epileptisk medikament, er
påvist at have teratogen virkning, hvilket forårsa-
ger neuralrørsdefekter i humane fostre, der ud-
sættes for lægemidlet tidligt under svangerskabet.
VPA og VPA-analogers effekt på celle-motilitet er
undersøgt og det er vist, at VPA har en kraftig
hæmmende effekt. Den hæmmende effekt af VPA
analoger korrelerer med stoffernes teratogene

potentiale. Det undersøges, hvorledes valproat-
analoger påvirker signal transduktion, især med
fokus på ras-MAP-kinase signalering (V. Berezin,
A. Kawa, P. Walmod, E. Lepekhin & E. Bock). 

1.13. Udvikling af et automatiseret billed-
analysesystem til måling af cellers 
morfologi og motilitet
Et billedanalysesystem kaldet PRIMA er udviklet
til at undersøge cellers motilitet og morfologi ef-
ter videooptagelser fra mikroskop. PRIMA er mo-
dulært opbygget og kan tilføres nye moduler efter-
hånden som de udvikles og er særdeles bruger-
venligt med menuer, værktøjslinier og dialoger,
der kan ændres efter behov. PRIMA kan kontrolle-
re funktioner koblet til mikroskopet såsom be-
vægelse af præparatet, fokusering og optagelse og
lagring af billeder fra et stort antal områder i
præparatet. Lagrede billeder, optaget af farvede
celler eller af ufarvede celler i fasekontrast, kan
processeres med henblik på genkendelse af celler
og bestemmelse af omrids af strukturer og koordi-
nater for geometrisk centrum af stukturer. PRIMA
kan således automatisk tegne omrids af cellers
kontur. På basis af dette kan afledes en række pa-
rametre, som tillader en morfometrisk analyse af
celler i kultur inklusive analyse af neuronale pro-
cesser. Der arbejdes endvidere på at undersøge
celle-morfologi vha. interferens-reflektionsmikro-
skopi. Ved optagelser i præ-programmerede tids-
intervaller kan systemet beregne cellers motilitet
ved brug af enten konturer eller centroid marke-
ring og indtegne cellernes tilbagelagte spor. Der
er udført en række studier for at validere metoden
og for at sammenligne anvendeligheden af lang-
tids- og kortids-undersøgelser af celle-motilitet (A.
Berezin, V. Belmann, D. Karasyk, V. Berezin, R.
Hartmann-Petersen, A. Kawa & E. Bock).

1.14. Udvikling af metoder til computer-
assisteret neurit-måling
Til undersøgelse af neurit-udvækst er udviklet et
program, Linelength, der tillader måling af neu-
ritter på lagrede video-billeder af neuronale celle-
kulturer, idet neuritternes forløb opregnes på en
computerskærm vha. en mus. Endvidere arbejdes
der med udviklingen af et computerprogram, der
muliggør neurit-måling baseret på stereologiske
principper, hvilket vil gøre neurit-måling mere ob-
jektiv og effektiv sammenlignet med konventio-
nelle metoder (I. Ratlev, A. Berezin, V. Berezin, V. Bel-
mann, L.C.B. Rønn & E. Bock i samarbejde med Arne
Møller, Neurosearch). 

2. Analyse af HPV type 16 oncogeners syntese og
funktion
HPV-16 syntetiserer under infektion otte protei-
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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.

2.1. 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 E7 og E5 proteinet.

2.1. Promotor mapning
Der er kun identificeret to promotorer for HPV-
16, P97og P670. Vi har identificeret to mulige m-
RNA molekyler, der er i stand til at syntetisere E5.
Begge de to muligheder er bicistroniske messen-
gers, hvor enten det regulatoriske E2 eller det
trunkerede E2C (den C-terminale del af E2) pro-
tein syntetiseres sammen med E5. Der er iøvrigt
identificeret 3 mulige promotorregioner op-
strøms for og i E2 (Thomas Hartig Jensen og Brit-
ta Gavnsholt).

2.2. HPV-16 E5 funktionsanalyse
E5 er et oncogen, som kan promovere vækst af
transformerede celler i soft agar. Endvidere for-
modes E5 at interagere med den vakuolære ATPa-
se (16kD proteinet) og bevirker manglende
surgørelse af lyzosomerne. E5 mutanter anvendes
til at analysere mutantproteinernes evne til at in-
ducere vækst i soft agar, samt proteinernes eventu-
elle binding til 16kD proteinet belyses for at opnå
øget viden om de funktionelle domæner af E5
(Mette Juel Bojsen-Møller). E5 ændrer endvidere
værtscellernes motilitet, hvilket undersøges både i
stabile cellekloner og i transient transficerede cel-
ler (Olga Rudenko).

2.3. Antistoffer specifikke for HPV-16 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.

2.4. Differential Display analyse af celler med
HPV-16 E5 og E7 under inducerbar kontrol
Det er med denne metode muligt at identificere
gener, hvis ekspression reguleres som følge af syn-
tese af E7 eller E5 proteinerne. Der arbejdes med
MCF-7 celleliner indeholdende hidtil ukendte E5
og E7 under tetracyklin kontrol. Dette tillader
analyse af hvilke m-RNA, der induceres eller æn-

dres i cellerne, når de virale proteiner induceres
ved borttagning af tetracyklin fra mediet. Projek-
tet udføres i samarbejde med Ph.d. H.Leffers, RH
(Ph.d.-stud. Bolette Schønning, Ph.d.-stud. Mia
Christensen).

3. Herpes simplex virus morfogenese
Med immunfluorescens og immunoguld cryole-
lektronmikroskopi beskrives HSV-1 viruspartiklers
og glykoproteiners intracellulære lokalisation og
transport i inficerede cellekulturer. Det er med
denne metode blevet muligt at påvise virusglyco-
protein i cellernes kernemembran (cand. med.
Helle Jensen og Bodil Norrild).

4. Receptorer for Orosomucoid
I vore undersøgelser af glycoproteiners reaktion
med lectiner er vi blevet facineret af et cirkuleren-
de plasmaprotein, orosomucoid eller AGP alpha-1
acid glycoprotein, som endogen ligand til en fami-
lie receptorer. Orosomucoid har været kendt i
mere end 100 år, men funktionen kan næppe si-
ges at være dokumenteret. Vi er gået ud fra, at
proteinets karakteristiske kulhydratmønster kun-
ne 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 og
prostata. Receptorerne viser sig at være karakteri-
stisk lokaliseret og specifikke for de tre naturligt
forekommende glycoformer af orosomucoid. Bin-
dingen af glycoformer hæmmes både af kulhydra-
ter og specifikke steroid-hormoner – hver recep-
tor har et bestemt hæmningsmønster. In situ hy-
bridiseringsundersøgelser viser orosomucoid syn-
tese i lever, testes og prostata, men ikke i muskler.
Undersøgelserne kunne indikere at orosomuco-
ids kulhydrat er den konserverede del af moleky-
let og virker som bærer af den biologiske funktion
af molekylet. Vi postulerer at orosomucoid kan
have en funktion ved den normale udvikling af
sædceller og har startet en række histokemiske,
proteinkemiske og molekylær-biolobiske under-
søgelser af orosomucoids funktion (Thorkild C.
Bøg-Hansen, Michael Ensslin og Bjarne Garp i
samarbejde med Svend Kirkeby (Tandlægesko-
len) og Ulla O. Andersen (KAS, Glostup).

5. Molekylærbiologisk undersøgelse af adhæsion
mellem orale streptokokker og humane extracellu-
lære matrixproteiner og plasmaproteiner ved en-
docarditis
Videreudvikling af stabilt analyse assay ved statisk
fast fase bindingsstudie med orale streptokokker
og immobiliseret humane extracellulære matrix-
protein. Bindingsstudier med Fibronectin, Lami-
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nin, Vitronectin (S-protein), Fibrinogen, Hepa-
rin, Collagen IV, Thrombospondin, samt udvæl-
gelse af specielt stærkt bindende proteiner til vide-
regående studier. Analyse af orale streptokokkers
overflade egenskaber, i relation til fast fase bin-
dings egenskaber på udvalgte proteiner. Inhibiti-
ons studier med sukre, aminosyre, lektiner samt
modifikation af bakterie overflade med detergent
og enzym for beskrivelse af bindingens natur. Ud-
arbejdelse af matrix bestående af inhibitions data
til kortlæggelse af orale streptokokkers overflade
egenskaber i forbindelse med binding til specifik-
ke ekstracellulære matrix proteiner (C. Schou og
T.C. Bøg-Hansen i samarbejde med N.-E. Fiehn, T.
Larsen, D. Moe, S. Kirkeby, Tandlægeskolen og E.
Gutschik, Bispebjerg Hospital).
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1997 og bidraget med et skriftligt indlæg. Endvide-
re har hun deltaget i og organiseret EU Bio-
technology Programme Meeting, februar 28. –
marts 1, 1997: The Role of the Neural Cell Adhesi-
on Molecule L1 and its Ligands in Normal Brain
Development and Hereditary Brain Diseases, Kø-
benhavn; og deltaget i Proteinlaboratoriets Fælles-
møde i København, 12. – 13. maj; og i Fællesmøde
mellem the International Society for Neuroche-
mistry and the American Society for Neurochemis-
try, Boston 20. – 26. juli. Derudover har Elisabeth
Bock givet seminarer ved The Open University,
Milton Keynes, Storbritannien, januar, Dansk Sel-
skab for Medicinsk Prioritering, Skejby, februar;
Carlsberg Laboratoriet, april; møde arrangeret af
Dansk Udviklingsfinansiering, Skodsborg, april;
og ved møde arrangeret af Biologisk Selskab, sep-
tember. Vladimir Berezin har deltaget i: EU Bio-

technology Programme meeting The role of the
neural cell adhesion molecule L1 and its ligands in
normal brain development and hereditary brain
diseases, Copenhagen, February 28 – March 1,
1997; The Protein Laboratory meeting, Copenha-
gen, May 12. – 13, 1997, Joint Meeting of the inter-
national Society for Neurochemistry and the
American society for Neurochemistry, Boston, July
20. – 26, 1997. Vladislav Kiselyov har deltaget i:
ISN/ASN meeting, Boston, 20. – 26. juli, 1997. Vla-
dislav Soroka har deltaget i: Nordic NMR meeting,
27. – 30. maj, 1997, ISN/ASN meeting, Boston, 20.
– 26. juli, 1997, Third advanced school of neuro-
chemistry, 16. – 19. juli, New England, USA. Nina
Pedersen har deltaget i: ISN/ASN meeting,
Boston, 20. – 26. juli, 1997. Søren Prag har deltaget
i: Cell Adhesion and Migration in inflammation
and Cancer. 2nd Amsterdam “Zoo” meeting, Hol-
land, 22. – 25. Oktober, 1997. Rikke Zilmer har del-
taget i: European wound healing summer school,
Oxford, Lysmikroskopi og billedeoptagelse, Pa-
num, Praktisk kursus i cellulær immunologi, Pa-
num og Cell adhesion and migration in inflamma-
tion and cancer, Amsterdam. Rasmus Hartmann-
Petersen har deltaget i: Cell Adhesion and Migrati-
on in inflammation and Cancer. 2nd Amsterdam
“Zoo” meeting, Holland, 22. – 25. Oktober, 1997,
Keystone symposium: Signal transduction by cell
adhesion receptors, Colorado, 31. marts – 6. April,
1997. Lars Christian Rønn har deltaget i: Keystone
symposium: Signal transduction by cell adhesion
receptors, Colorado, 31. marts – 6. April, 1997, For-
mation and plasticity of neuronal circuits, Ascona,
Schweitz, Oktober, 1997, Meeting of the reseach
center for biotechnology (foredrag), 28. August,
1997, Lundbeck-møde, Neuromedicinalkemi (fo-
redrag), DFH, 12. December, 1997. V. Kateryna
Kolkova har deltaget i: ISN/ASN meeting, Boston,
20. – 26. juli, 1997, EMBL summer school, 13. – 15.
maj, 1997, Fuglsø. Vadim Belman har deltaget i:
Medical Image Processing, DTU, Lyngby, Den-
mark, Anton Berezin har deltaget i: Medical Image
Processing, DTU, Lyngby, Denmark Dmitry Kara-
syk har deltaget i: Medical Image Processing, DTU,
Lyngby, Denmark. Eugene Lepekhin har deltaget
i: EMBO summer school in molecular biology, 13.
– 15. maj, 1997, Keystone symposium: Signal trans-
duction by cell adhesion receptors, Colorado,
Hartz har deltaget i: Meeting of the reseach center
for biotechnology, 28. August, 1997, Lundbeck-
møde, Neuromedicinalkemi, DFH, 12. December,
1997. Galina Skladnikova har deltaget i: ISN/ASN
meeting, Boston, 20. – 26. juli, 1997, Meeting of
the reseach center for biotechnology, 28. August,
1997.

C. Schou har deltaget i: 4th International Sym-
posium on Modern Concepts in Endocarditis and

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet260



Cardiovascular Infections, Yverdon-Les-Baines,
Schweiz (poster), 8th European Congress of Clini-
cal Microbiology and Infectious Diseases, Lausan-
ne, Schweiz, samt videnskabeligt symposium for
Forskningscenter for Medicinsk Bioteknologi,
Landbohøjskolen, Danmark (poster). 

Thorkild C. Bøg-Hansen har deltaget i: Connect
Øresund, Seminar, arrangeret af Copenhagen Ca-
pacity and Skåne Län, Malmö, Sweden, 10. October
1997 (inviteret deltager), GLYCO XIV, XIVth Inter-
national Symposium on Glycoconjugates, Zürich,
Sweiz, September 7. – 12, 1997, Biotechnology En-
trepreneurship Workshop, Amsterdam. 27. Juni
1997. Arr af EC, Directorate-General XII Science,
Research and Development (inviteret deltager).

Kurser og anden undervisning:
Vladimir Berezin: Humanbiologi hold IX, 1.seme-
ster, efterår 1997: Forelæsning om Actin and myo-
sin I in non-muscle cells; Course in protein purifi-
cation for students in human biology, 13. – 31.
October, 1997. Nina Pedersen, Thorkild Bøg-Han-
sen og Bodil Norrild har afholdt kursus i cellebio-
logi for humanbiologer. Thorkild C. Bøg-Hansen
har afholdt følgende syv ph.d.-kurser: Microbial
Adhesion and Virulence 97-16 sammen med
Christian Schou og Torkel Wadstrøm (Lund) som
et Øresundssamarbejde, Receptors and Ligands
97-18 sammen med Elisabeth Bock og Søren
Buus, Immunochemical Methods 97-38, Erhvervs-
livet kommer til Panum sammen med Henrik
Kruckow, Academic Writing in English, Elementa-
ry Course 97-1 (otte delkurser afholdt), Academic
Writing in English, Advanced Course 97-1 (to del-
kurser afholdt) og Academic Communication 97-
15 (fire delkurser afholdt). I forbindelse med
ph.d.-kurset i Receptorer har Thorkild C. Bøg-
Hansen afholdt aftenmøde for IDA med emnet
Receptor Technology, an Evening Symposium
med 56 deltagere. Desuden har Thorkild C. Bøg-
Hansen forelæst på Intensive Summer Course Ap-
plied Biochemistry and Biotechnology, Aarhus
Universitet, (4 hours glycobiology). Elisabeth
Bock har bedømt to disputatser i 1997 og været
medlem af bedømmelsesudvalg vedr. professorat i
neurokemi, Göteborg Universitet, professorat i
medicinsk anatomi, Århus Universitet. Endvidere
har hun deltaget i bedømmelsesudvalg vedr. lekto-
rat ved Institut for Molekylær Patologi, Køben-
havns Universitet, og bedømmelsesudvalg vedr. 5-
årig forskerstilling ved Kræftens Bekæmpelse. Eli-
sabeth Bock har været medarrangør af ph.d.-kur-
sus, receptors and Ligands, Det sundhedsviden-
skabelige Fakultet, maj 1997. 

Redaktionsvirksomhed:
Elisabeth Bock er medredaktør af International

Journal of Developmental Neuroscience og Jour-
nal of Neuroscience Research. Thorkild C. Bøg-
Hansen er redaktør af serien Lectins, Biology, Bio-
chemistry, Clinical Biochemistry.

Faglige hverv:
Elisabeth Bock har været medlem af programko-
miteen for det 16. Internationale Møde for Inter-
national Society for Neurochemistry, Boston,
1997, og er medlem af Organizing Committee for
Silver Jubilee FEBS Meeting, København 1998;
formand for den Internationale programkomité
for det 12. Internationale Møde for European So-
ciety for Neurochemistry, St. Petersborg 1998,
medlem af den Videnskabelige programkomité
for den 5. konference arrangeret af Institute of
Developmental Neuroscience and Aging, Cagliari,
Sardinien 1998 og medlem af den Videnskabelige
programkomité for den 5. IBRO Verdenskongres i
Jerusalem 1999. Elisabeth Bock er medlem af
Kræftens Bekæmpelses Læge- og Naturvidenska-
belige Udvalg, formand for Koordineringsgrup-
pen for Københavns Universitets satsningsområde
Bioteknologi, medlem af Teknisk Styregruppe, nu
Programmeringsgruppe, for Bioteknologisk
Forskningscenter, medlem af styrelsen for Medi-
con Valley Academy, og medlem af hurtigtarbej-
dende udvalg nedsat af Forskningsministeriet
vedr. Instrumentcentre (betænkning afleveret ok-
tober 1997) og medlem af bestyrelse for DAKO
A/S. Elisabeth Bock er deltager i Forskningscen-
ter for Neuro-medicinalkemi, Molekylær design,
specificitet og genkendelse, finansieret af Lund-
beckfonden. Elisabeth Bock er koordinator af EU
Biotechnology Programme: The Role of the Neu-
ral Cell Adhesion Molecule L1 and its Ligands in
Normal Brain Development and Hereditary Brain
Diseases, og medlem af Dansk Forskningscenter
for Vækst og Regeneration finansieret af Statens
Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd. Bodil
Norrild er medlem af Fakultetets Forskningsud-
valg, medlem af Fakultetets Forskningsudvalgs for-
retnings udvalg, medlem af ATV-erhvervsforsker-
udvalget, formand for Dansk Selskab for Cancer-
forskning, formand for Dansk Kræftforsknings
Fond, medlem af CRN kommiteen for Bioteknolo-
gi under EU, medlem af Taskforce for Bioteknolo-
gi under Forskningsministeriet, og medlem af The
Life Sciences and Technologies Interprogramme
Group on Vaccines under EU. Thorkild C. Bøg-
Hansen er medlem af bestyrelsen af Scandinavian
Electrophoresis Society. Bodil Norrild er medlem
af CRN kommiteen for Bioteknologi under EU,
medlem af Taskforce for Bioteknologi under
Forskningsministeriet, og medlem af The Inter-
programme group life Sciences and Technologies
and Vaccines under EU. Thorkild Bøg-Hansen har
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deltaget i Kontaktforum arrangeret af Køben-
havns Universitet: Universitet og industri. Hvor-
dan samarbejder vi bedre?. 2 .Juni 1997 (inviteret
paneldeltager). 

Medlemmer af samarbejdsudvalget på Institut
for Molekylær Patologi fra Proteinlaboratoriet:
Thorkild C. Bøg-Hansen (DM, tillidsmand og sup-
pleant for områdets fællestillidmand), Elisabeth
Bock (ledelse), Jane Tullberg (HK-laborant), Hel-
le Helin (HK-kontor).

Elisabeth Bock

Neuropatologisk laboratorium

Forskningsvirksomhed:
Laboratoriets hovedforskningsområde er udred-
ning af patogenetiske mekanismer ved iskæmi-in-
duceret neurondød. Glutamat toksicitets betyd-
ning ved fokal og global iskæmi har omfattet un-
dersøgelser af glutamat antagonister mod AMPA
receptorens temperatur nedsættende virkning
hos rotter. Kropstemperatur målinger foretages
op til 24 timer efter iskæmi vha. telemetrisk over-
førsel til en computer, der styrer opvarmning og
afkøling af forsøgsdyret. Undersøgelserne har fast-
lagt den postiskæmiske hypotermi som kan nå
34C. Opvarmes dyrene til normal legemstempera-
tur forværres skaden efter 9 min global iskæmi, li-
gesom den protektive effekt af AMPA-antagoni-
sten NBQX forsvandt. Det fremtidige paradigme
vil være at behandlede dyr følger ubehandlede
dyrs temperaturforløb i mindst 24 timer.

For den fokale iskæmis vedkommende har vi
klarlagt beliggenheden af den tidlige infarkt
randzone ved hjælp af en ny dobbelt autoradio-
grafisk metode til bestemmelse af regional prote-
insyntese og glukoseomsætning på hjernevæv.
Proteinsyntesen ophører ved 50% flow reduktion.
Området mellem disse tærskler må anses for at
være det væv der kan reddes farmakologisk i de
første timer efter en okklusion af a. cerebri media.
Undersøgelserne fortsætter med forsøg på vævs-
protektion med glutamat antagonister af NMDA-
og AMPA-typen. Infarktets progression efter ok-
klusionen undersøges vha. daglige MRI-scannin-
ger (på Hvidovre Hospitals Cisco-scanner). MRI
forandringerne sammenholdes med den histolo-
giske udbredning af infarkt, randzone med selek-
tivt neurontab og forekomst af apoptose, bestemt
m. TUNEL-farvning.

Ud over nedennævnte PCR baserede under-
søgelser for op- eller nedregulering af kendte ge-
ner har vi modificeret mRNA differential display
teknikken, som giver oplysning om regulation af
alle mRNA. Modifikationen medfører, at sekvens-
oplysningerne ligger indenfor den kodende del af

mRNA i modsætning til den klassiske DD-teknik,
som giver sekvenser fra den ikke-kodende del af
mRNA, der som oftest ikke er oplyst til genbank-
databaserne. Iskæmimodellen vi anvender til disse
undersøgelser er den såkaldte iskæmiske toleran-
ce, hvor en 3 minutters iskæmi forhindrer en 3
dage senere skade efter 9 min iskæmi. Tolerance
fænomenet bygger med stor sandsynlighed på
transkriptionsændringer. Vi har påvist ændringer
af 6 mRNAer som nu verificeres med in-situ hybri-
disering.

Med enkeltcelle RT-PCR teknikken bestemmer
vi ekspressionen af op til 15 udvalgte mRNA i
iskæmivulnerable hippocampusneuroner. Under-
søgelserne foregår i en patch clamp opstilling og
udføres på friske vævsskiver udtaget fra forsøgsdyr
eller på neuroer dyrket i cellekultur. Formålet er
at kortlægge ekspressionen af neuropeptider samt
receptor subunits for glutamat- og GABA-recepto-
rer under normale og patologiske forhold. Vi fo-
kuserer specielt på ekspressionen og editeringen
af glutamat-receptor subunit GluR2, som har af-
gørende betydning for cellernes regulation af cal-
ciuminfluks via ionotrope receptorer. I samarbej-
de med Farmaceutisk Højskole fortsætter vi un-
dersøgelserne af testfarmakas indvirkning på su-
bunit specifikke GABA-receptorers modulatoriske
sites. Foreløbig har vi vist en negativ sammenhæng
mellem effekten af midazolam og alfa-6/beta-3,
samt en tilsvarende negativ sammenhæng mellem
tilstedeværelsen af gamma-2/delta og zinks modu-
latoriske effekt. Formålet er at finde farmaka som
kan anvendes til subunit specifik terapi i CNS og
gennem subunit specificiteten at begrænse bivirk-
ningerne. Endelig undersøger vi for de nævnte
neuropeptid- og transmittersystemer sammen-
hængen mellem mRNA og peptid ekspressionen
under normale og patologiske forhold. Hertil be-
nyttes unbiased stereologisk bestemmelse af det
totale celleantal i de iskæmisk vulnerable regioner
og densiometrisk bestemmelse af de talte cellers
mRNA (in situ hybridisering) og peptid (immu-
ncytokemi) ekspression.

Nils Henrik Diemer

Stab

VIP: 31,3 årsværk.
TAP: 30,4 årsværk.

Neuropatologisk Afdeling

VIP:
Alsbo, Carsten Westerlund; ph.d.-studerende.
Bruhn, Torben; forskningsstip.
Christensen, Thomas; kand. stip.
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Diemer, Nils Henrik; forskningsprof.
Johansen, Flemming Fryd; lektorv.
Karnick, Elisabeth Sabine; ph.d.-studerende.
Kjøller, Connie; ph.d.-studerende.

TAP:
Feilberg, Pia Kyllesbech; assistent.
Jensen, Berit; hospitalslaborant.
Jensen, Lisbeth Lund; hospitalslaborant.
Mertz, Bente; hospitalslaborant.
Nielsen, Marianne; histolaborant.

Proteinlaboratoriet

VIP:
Andresen, Mia; ph.d.-studerende.
Badsberg, Ulla; ph.d.-studerende.
Belmann, Vadym; gæsteforsker.
Berezin, Anton; ph.d.-studerende.
Berezin, Vladimir; lektor.
Bock, Elisabeth Marianne; professor.
Bojsen-Møller, Mette Juel; ph.d.-studerende.
Bøg-Hansen, Thorkild Christian; lektor.
Edvardsen, Klaus; adjunkt.
Ensslin, Michael Alfred; forskningsadjunkt.
Gavnholt, Britta; specialestuderende.
Hansen, Søren Prag; specialestuderende.
Hartz, Barbara Pia; specialestuderende.
Jensen, Thomas Hartig; specialestuderende.
Karasyk, Dmytro; gæsteforsker.
Kawa, Anna Karina; ph.d.-studerende.
Kiselyov, Vladislav; post.doc.
Kolkova, Kateryna; ph.d.-studerende.
Lepekhine, Eugene; post.doc.
Maar, Thomas; ph.d.-studerende.
Madsen, Birger Samsø; specialestuderende.
Marques, Filipe Andrade; gæsteforsker.
Mcguire, James Norton; post.doc.
Mikkelsen, Sanne Elitha; specialestuderende.
Mørkhøj, Tine; ingeniørstuderende.
Nislev, Lars; ingeniørstuderende.
Norrild, Bodil; lektor.
Novitskaia, Vera; gæsteforsker.
Pedersen, Nina; adjunkt.
Petersen, Rasmus Hartmann; specialestuderende.
Ralets, Igor; gæsteforsker.
Rudenko, Olga; post.doc.
Rønn, Lars Christian; post.doc.
Schou, Christian; ph.d.-studerende.
Schønning, Bolette Hellung; ph.d.-studerende.
Skladtchikova, Galina; post.doc.
Soroka, Vladislav; ph.d.-studerende.
Stahlhut, Martin; ph.d.-studerende.
Tkach, Vadim; gæsteforsker.
Walmod, Peter Schledermann; specialestuderen-

de.

Wilhjelm, Søren; specialestuderende.
Zillmer, Rikke; ph.d.-studerende.

TAP:
Bach, Sonja Elen; glasvask.
Bang, Lærke Katja; laborant.
Brandi, Annette Bue; sekretær.
Christiansen, Lene; laborant.
Frederiksen, Britt Ploug; laborantelev.
Hagen, Eva Elisabeth; laborantelev.
Helin, Helle; overassistent.
Henrichsen, Lars; laborantelev.
Holm, Birgit; assistent.
Leerhøj, Lina Maria; laborant.
Madsen, Lene Nordby; overassistent.
Sørensen, Ingrid; laborant.
Tullberg, Jane; laborant.

Institut for Molekylær Patologi

VIP:
Albrechtsen, Reidar; lektor.
Bastholm, Lone; laboratorieleder.
Durkin, Marian E; forskningslektor.
Elling, Folmer; lektor.
Faarup, Poul; lektor.
Gilpin, Brent John; forskningslektor.
Iba, Kousuke; // ingen stiko //.
Krarup, Marianne; kand. stip.
Kristensen, Claus Andrup; forskningsass.
Kristjansen, Paul E.G.; lektor.
Loechel, Steven Charles; forskningsadj.
Lund, Eva C. Løbner; kand. stip.
Nielsen, Morten Hartvig; lektor.
Spang-Thomsen, Mogens; lektor.
Wewer, Ulla M.; lektor.

TAP:
Amossen, Inge; dyreassistent.
Bech, Ninna Vissing; rengøringsassistent.
Børgesen, Bent Harald; overfotograf.
Christiansen, Jette; hospitalslaborant.
Gyldholm, Ruth; rengøringsassistent.
Haages, Søren; staldbetjent.
Hansen, Conny; dyrepasser.
Hansen, Steen Ruben; ingeniørassistent.
Hauberg, Fischer Annette; hospitalslaborant.
Hellhammer, Ursula; hospitalslaborant.
Hornehaver, Vibeke; histolaborant.
Høppner, Pratuang; rengøringsassistent.
Jørgensen, Charlotte; hospitalslaborant.
Krogh, Annette Hougaard; overassistent.
Mai, Paul Meyer; laboratoriebetjent.
Mijakowski, Bendt; laboratoriemester.
Nielsen, Brit Valentin; laborant.
Olsson, Jannie; dyreassistent.
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Pilgaard, Connie; laborant.
Qvistmose, Camilla Lønqvist; assistent.
Røhrmann, Jette Holmstrøm; laborant.
Valsted, Aase Gerd; hospitalslaborant.

Ph.d.-afhandlinger:

Proteinlaboratoriet
Bojsen-Møller, Mette Juel: Biologisk funktion af

HPV-16 E5 protein.
Jørgensen, Signe Humle: Nerve growth factor and

calcitonin gene-related peptide in rat adjuvant
arthritis.

Ohlsson, Helle: Studies of the biological function of
the exon 5 splice variant of the estrogen receptor.

Institut for Molekylær Patologi
Pedersen, Inge Søkilde: The Imprinting Status of

IGF2 and IGF2R in Human Breast Tissue.

Specialer:

Proteinlaboratoriet
Bojsen-Møller, Mette Juel: Biologisk funktion af

HPV-16 E5 protein.
Jørgensen, Signe Humle: Nerve growth factor and

calcitonin gene-related peptide in rat adjuvant
arthritis.

Ohlsson, Helle: Studies of the biological function
of the exon 5 splice variant of the estrogen re-
ceptor.

Institut for Molekylær Patologi
Pedersen, Inge Søkilde: The Imprinting Status of

IGF2 and IGF2R in Human Breast Tissue.

Fondsstøtte:

Neuropatologisk Afdeling
Carlsbergfondet:
– Molekylærbiologiske undersøgelser af neu-

rondød i hippocampus hos rotten (Nils Henrik
Diemer)   kr. 0.

Det Bioteknologiske Forskningsprogram:
– Ph.d.-stip til Carsten Westerlund Alsboe (Niels

Henrik Diemer)   kr. 0.

Diverse Overhead:
– (Neuropatologisk Institut)   kr. 0.

Fonden vedr. Finansiering af Forskning:
– patientcentreret registerforskning (Hanne Hol-

lnagel)   kr. 0.

Forskningsrådene:
– PharmaBiotec: A Biotechnological Neuroscien-

ce Drug Research Center (Nils Henrik Diemer)
kr. 1.500.000.

Ivan Nielsens Fond:
– (Flemming F. Johansen)   kr. 0.

Johann og Hanne Weimann, født Seedorffs Legat:
– In vivo studier af hjernensekstracellulære...

(Torben Bruhn)   kr. 202.297.

Lundbeckfonden:
– Molekylærbiologiske undersøgelser af AMPA re-

ceptoren med specielt henblik på dens betyd-
ning for isk (Niels Henrik Diemer)   
kr. 200.000.

– Molekylærbiologiske undersøgelser af AMPA re-
ceptoren med specielt henblik på dens betyd-
ning for isk (Niels Henrik Diemer)   kr. 0.

Novo Nordisk Fonden:
– Neuroendokrin regulation af... (Jørgen War-

berg)   kr. 0.
– (Niels Henrik Diemer)   kr. 0.

Rektorkollegiet:
– opholdsudgifter (Institutlederen)   kr. 0.

Statens Sundhedsvidenskab. Forskningsråd/
NASTRA:

– Frie radikaler og iskæmi-induceret organelska-
de i hjernen (Nils Henrik Diemer)   kr. 166.667.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– A Strategic Drug Research Center (Niels Hen-

rik Diemer)   kr. 0.
– Ph.D stip til Elisabeth Sabine Karnick (Nils

Henrik Diemer)   kr. 0.
– Receptormedieret Neurondød (Nils Henrik

Diemer)   kr. 664.000.
– Receptormedieret neurondød (Nils Henrik

Diemer)   kr. 582.000.
– Undersøgelse af patogenese ved iskæmisk-ekci-

toksisk neurondød af cerebellare Purkinjeceller
m.h.p. (Torben Balchen)   kr. 0.

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat:
– undersøgelser af sammenhænge mellem iltradi-

kal dannelse... (Thomas Christensen)
kr. 288.038.

Proteinlaboratoriet
ATV – Erhvervsforskerudvalget:
– (Thorkild C. Bøg-Hansen)   kr. 36.175.
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Agnes og Poul Friis’ Fond:
– Indkøb af udstyr (Vladimir Berezin)   kr. 39.800.

Carlsbergfondet:
– HPV cellecylkus (Bodil Norrild)   kr. 50.000.

EU:
– The Role of the Neural Cell Adhesion Molecule

L1 and its Ligands in Normal Brain Develop-
ment and He (Elisabeth Bock)   kr. 4.658.560.

Fonden til Lægevidenskabens Fremme:
– Analyse af human Papillomavirus E5 genregula-

tion (Bodil Norrild)   kr. 20.000.

Forskerakademiet:
– Løn til gæsteprofessor Eugene Lepekhine i 2

mdr. (Elisabeth Bock)   kr. 33.000.

Forskningsrådene:
– Biotek Basismidler (Bodil Norrild)   kr. 624.934.
– Biotek Basismidler (Elisabeth Bock)   

kr. 1.041.553.

Kræftens Bekæmpelse:
– Celleadhæsionsmolekylers betydning for tumor

cellemobilitet og invasivitet (Elisabeth Bock)
kr. 1.100.000.

– E7 onkogenets interaktion med cellulære prote-
iner (Bolette Hellung Schønning)   kr. 340.000.

– HPV type 16 induceret transformation og dens
betydning for udvikling af cervixcancer (Bodil
Norrild)   kr. 330.000.

Lundbeckfonden:
– Neuro-medicinalkemi. Molekylær design, speci-

ficitet og genkendelse (Elisabeth Bock)   
kr. 650.000.

Novo Nordisk Fonden:
– Analyse af human papillomavirus (Bodil Nor-

rild)   kr. 30.000.

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd:
– The Role of NCAM ecto-ATPase activity in syn-

aptic plasticity (Elisabeth Bock)   kr. 474.826.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Molecular and Cellular Mechanisms in Regula-

tion of Growth and Regenration (Elisabeth
Bock)   kr. 700.000.

Institut for Molekylær Patologi
Gerda og Aage Haensch’s Fond:
– Tgf resistens i sclc- cellelinier (Susanne Hou-

gaard)   kr. 45.000.

– cellecyklus regulerende faktorer i sclc (Marian-
ne Krarup)   kr. 40.000.

KU’s Lægevidenskabelige Fakultetsfond:
– expression af cellecyklus regulerende faktorer..

(Marianne Krarup)   kr. 46.000.

Kræftens Bekæmpelse:
– DNA-reparation i mammale celler (Mogens

Spang Thomsen)   kr. 340.667.
– Exp. undersøgelse af MHR ved mammacancer

(Niels Brünner)   kr. 569.500.
– Laminin (Steven Frosty Loechel)   kr. 446.000.
– M-Laminin gen knockout (Ulla Margrethe

Wewer)   kr. 129.781.

Laminin m.fl.:
– Laminin (Ulla Margrethe Wewer)   kr. 718.863.

Statens Sundhedsvidenskab. Forskningsråd/
NASTRA:

– Tetranectin knock-out mice in studies on cell-
matrix interactions (Ulla Margrethe Wewer)
kr. 166.667.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– LAMININ: Structure-function and relation to

genetic disease (Ulla Margrethe Wewer)   
kr. 480.000.

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat:
– NMR-studier af mammacancer (Claus Andrup

Kristensen)   kr. 109.333.
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Folkesundhedsvidenskab

Institut for Folkesundhedsvidenskab

Institutleder: Allan Krasnik.
Instituttet blev oprettet i sin nuværende skikkel-

se d. 1. januar 1997 med udgangspunkt i det tidli-
gere Institut for Almen Medicin, Biostatistik, Me-
dicinsk videnskabsteori og Social medicin, IABVS.
Baggrunden var ønsket om en styrkelse af fagom-
rådet ved Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
med henblik på at etablere et institut svarende til
en School of Public Health ved mange større uni-
versiteter. Som grundlag havde et fakultetsnedsat
udvalg (Koordinationsudvalget) gennemført en
bred analyse af forskningsaktiviteter inden for fag-
området, forskningsstrategier, uddannelsesaktivi-
teter og ressourcebehov. 

Folkesundhedsvidenskabens opgave er at skabe
et videnskabeligt fundament for arbejdet med at
forbedre befolkningens sundhed. Forskningen
omfatter befolkningens sundhedsstatus, tiltag, der
skal forbedre befolkningens sundhed og samfun-
dets indsats til reduktion af sygelighed og dødelig-
hed. Forskningen er tværvidenskabelig og udføres
af forskere med baggrund i sundhedsvidenskab,
naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanio-
ra. Instituttet rummer de fleste fag, der bidrager
til folkesundhedsvidenskaben. Flere af afdelinger-
nes forskning og rådgivning har også relation til
andre dele af sundhedsvidenskaben.

Instituttets medarbejdere varetager undervis-
ning på de prægraduate læge-, tandlæge- og hu-
manbiologuddannelser, på ph.d.-uddannelsen og
på den i 1996 oprettede Master of Public Health
uddannelse. Derudover har instituttet medvirket i
planlægningen af en række nye uddannelsesinitia-
tiver, herunder bachelor-/kandidatuddannelsen i
folkesundhedsvidenskab (start februar 1999), en
masteruddannelse og en forskerskole i internatio-
nal sundhed og en kandidatuddannelse i sund-
hedsfag for personer med en mellemlang, videre-
gående sundhedsuddannelse. 

Instituttet rummede ved sin etablering tre alle-
rede eksisterende og fire nyoprettede afdelinger,
der vil blive suppleret med yderligere tre afdelin-
ger i den kommende tid. Efter beslutning i Fakul-
tetsrådet og Konsistorium sammenlægges Medi-
cinsk Historisk Museum fra 1. januar 1998 med in-
stituttet, og en Afdeling for Medicinens Historie
vil senere blive oprettet.

Instituttet ønsker at udvide samarbejdet med de
mange andre institutioner i Hovedstadsområdet,
der arbejder med dele af folkesundhedsvidenska-

ben, herunder andre universitetsinstitutter, sek-
torforskningsinstitutter og social- og sundheds-
væsenet. Der er med henblik på at fremme dette
samarbejde oprettet et Forum for Folkesundheds-
videnskab, hvor man drøfter faglige emner af fæl-
les interesse.

De mange nye initiativer på området har med-
ført et betydeligt arbejdspres for instituttets med-
arbejdere. Det tager lang tid at gennemføre de
nødvendige nye stillingsbesættelser og at udvide
de fysiske rammer, men det er på trods af mange
praktiske problemer lykkedes i løbet af det første
år i det nye institut at opnå et stort og voksende
tværfagligt miljø i overensstemmelse med fakulte-
tets målsætninger om en oprustning af fagområ-
det.

I det følgende præsenteres årsrapporterne for
de enkelte afdelinger og fagområder i instituttet.

AFDELING FOR ALMEN MEDICIN

Afdelingsleder: Hanne Hollnagel.
Almen medicin er et klinisk lægeligt speciale og

Afdeling for Almen Medicin er de praktiserende
lægers universitetsafdeling. 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, dvs. at den inddrager pa-
tienternes egen vurdering af deres helbred, pati-
enternes vurdering af sundhedsvæsenets funktion
m.m. Afdelingen har en væsentlig rolle som viden-
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skabelig rådgiver og støtte for det omfattende net-
værk af forskningsaktive i almen praksis og i pri-
mær sundhedstjeneste.

Afdelingen underviser på lægeuddannelsens
første år sammen med kliniske psykologer i pati-
entkontakt, studenterrolle, lægerolle og patient-
rolle samt kommunikation. Afdelingen varetager
endvidere hovedkursus i almen medicin på studi-
ets sidste semester. I forbindelse med hovedkurset
opholder hver student sig 10 dage hos en praktise-
rende læge og gennemfører her sine egne konsul-
tationer. Disse optages på video, hvorefter der gi-
ves 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 Cen-
tral Forskningsenhed for Almen Praksis, idet disse
siden 1978 har været placeret i nær tilslutning til
Afdeling for Almen Medicin. Forskningsenheden
er en selvejende institution, som arbejder under
vedtægter indgået mellem Praktiserende Lægers
Organisation og Sygesikringens Forhandlingsud-
valg, og dens formål er at udføre forskning i almen
praksis og tilgrænsende områder. 

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 
konsultationen”
Projektet bygger på en analyse af 17 video-optagne
konsultationer fordelt på 4 læger, efterinterview
med patient og læge ud fra en genspilning af vi-
deo’en. Fokus er på patientens og lægens indre
dialog. De foreløbige resultater peger på, at til
trods for, at der kun er tale om et mindre sam-
menfald mellem patientens og lægens forståelse,
oplever begge parter god forståelse og tilfredshed
med konsultationen (Jan-Helge Larsen, Ole Risør,
Bo Jacobsen, Bente Arnika, Inge Pallesen, Anne-
marie Dencker).

Hvad gør sproget ved relationen mellem 
patient og læge?
Med udgangspunkt i supervision af erfarne prakti-
serende lægers konsultationsvideoer fokuserer vi
på sproget. Konsultationer og supervisonsproces-
sen optages på bånd og analyseres (Jan-Helge Lar-
sen og Lene Malmstrøm).

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
lægers 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).

Positive sundhedsfaktorer – en bedre balance
mellem risikotænkning og ressourcetænkning
En teoretisk model for konsultationen omfatten-
de patientens selvvurderede helbredsressourcer
samt egen konsultationsforskning ang. kvinders
selvvurderede helbredsressourcer er publiceret.
Data ang. mænd analyseres nu. Forskningsmeto-
den er kvalitativ (Hanne Hollnagel og professor
dr. med. Kirsti Malterud, Institut for Almen Medi-
cin, Universitetet i Bergen, Norge).

2. Klinisk forskning angående hyppige henven-
delsesårsager i almen praksis

Overgangsalderen – en undersøgelse af kvinders
forståelse og fortolkning af overgangsalderen, 
set i relation til den lægelige rådgivning 
i almen praksis
Rådgivningen bliver i dag præget af risikotænk-
ning, bl.a. pga. muligheden for at forebygge knog-
leskørhed og hjertekarsygdomme. Dette kan resul-
tere i sygeliggørelse af en periode i kvindens liv.
For at kunne give en sundhedsfremmende rådgiv-
ning, behøver vi en viden om hvordan vi kan styr-
ke ressourserne. Kvindens egen vurdering under-
søges vha. kvalitative interviews (Lotte Hvas).

Osteoporose-Knogleskørheds betydning oplevet af
60-årige kvinder og mænd. Holdning og adfærd
i relation til risiko, forebyggelse og behandling
Formål: Med udgangspunkt i almen medicin og ud
fra antropologisk teori og metode undersøges
ovenstående. Viden om befolkningens forståelse af
knogleskørhed, deres holdning og adfærd til risiko,
forebyggelse og behandling er vigtig for arbejdet i
almen praksis. Data indsamles ved Center for Syg-
domsforebyggelse, Glostrup, kvalitative som kvanti-
tative metoder vil indgå (Susanne Reventlow).

Den kroniske patient
Hverdag og rådgivningsaspekter. Belyst ved kvali-
tative interviews med astma- og adipositaspatien-
ter (Sybille Bojlén).
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Demensudredning i almen praksis
At vurdere og udvikle diagnostiske procedurer til
brug for alment praktiserende læger mhp. at sik-
re, at patienter med hukommelsesklager får den
bedst mulige udredning og behandling for de-
mems. Del 1; Praktiserende lægers håndtering af
og holdning til demens. Spørgeskemaundersøgel-
se blandt 1000 praktiserende læger. Del 2; At iden-
tificere hvilke metoder den praktiserende læge
bedst kan anvende ved identifikation af demens.
400 patienter rekrutteres fra praktiserende læger i
København og Frederiksberg kommuner. Forbe-
redelsesfase (Frans Boch Waldorff).

3. Forebyggelsesforskning, herunder baggrund
for sundhed og identifikation af sygdomsårsager

“Sådan gør vi altså i vores familie” – eller
“Hvordan fru Hansen får sin livsstil”
Projektet belyser betydningen af rygevaner i dan-
ske børnefamilier. Formålet er at øge forståelsen af
baggrunden for rygevaner og rygeadfærd, og der-
med øge indsigten i de barrierer, der vanskeliggør
rygeophør. Undersøgelsen er metodologisk inspi-
reret af det antropologiske feltarbejde og teoretisk
af de filosofiske/videnssociologiske hverdagslivs-
teorier (ph.d.-studie ved Charlotte Tulinius).

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 helbredet vurderet på flere måder: Selv-
vurderet helbred, kontakt med sundhedsvæsenet,
lægemiddelanvendelse, sygefravær, kliniske tests
og lægevurderet helbred. Populationen er genun-
dersøgt efter 5, 10 og 20 år (Hanne Hollnagel,
Lars Møller, Thomas Drivsholm, Susanne Hus-
feldt, m.fl.).

Grønlandsk fangerkost og ledlidelse
Projektet vedrører den mulige sammenhæng mel-
lem høj indtagelse af n-3 olier og mildere forløb
og muligvis opheling af inflammatoriske ledlidel-
ser. Undersøgelsen omfattede knap 300 af de 40-
75 årige i Uummannaq-området og indbefattede
klinisk undersøgelse, røntgen, interleukin-1, TNF
alpha, kostanamnese og C 13 undersøgelse af hår
og negle (Pekka Helin og Vibeke Bunch).

Funktionstab hos ældre mennesker
Fra 1. juli 1998 skal kommunerne tilbyde 2 årlige
hjemmebesøg 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 er at undersøge,

om det medfører flere aktive leveår at tilbyde opti-
mal tværfaglig intervention til ældre mennesker
med tidlige funktionstab (Mikkel Vass, Kirsten
Avlund).

Sammenhænge mellem osteoporose/knogle-
skørhed, knoglebrud og levekår/-livsstil i en po-
pulation af 60-årige
I almen praksis bliver vi i stigende omfang råd-
spurgt om risiko for, forebyggelse og behandling
af knogleskørhed. Projektet ønsker at skabe større
viden om sammenhænge mellem knogleskørhed,
knoglebrud, samfund og livsform. Projektet er pri-
mært baseret på epidemiologiske data fra befolk-
ningsundersøgelsen i Glostrup (Susanne Revent-
low).

4. Sundhedstjenesteforskning, helbredsstatusmål 

Lægevagtsfunktionen
Projektet har til formål at beskrive og analysere
kontaktårsager, givne råd og behandling, bruger-
tilfredshed og anden brug af sundhedsvæsenet i
forbindelse med ydelserne ved lægevagten. I pro-
jektet 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).

Sygesikringsregisterforskning
Fra 1. januar 1996 bliver danske børn selvstændigt
registreret i sygesikringsregistret, og derved kan
kontakt- og ydelsesmønstret i almen praksis for
voksne og børn beskrives. Der arbejdes med 5 pro-
jekter, se nedenfor (Hanne Hollnagel, Hanne
Thorsen i samarbejde med Poul A. Pedersen,
Niels de Fine Olivarius fra Den Centrale Forsk-
ningsenhed for Almen Praksis samt Inga Marie
Lunde, Ringkøbing).

Sygesikringsregistret som et forskningsredskab
En beskrivelse samt en vurdering af kvaliteten af
sygesikringsregistret som et forskningsredskab.
Undersøgelse for fejlkilder er udført, og det kon-
kluderes at Sygesikringsregisteret med få begræns-
ninger kan anvendes til forskning efter 1. januar
1997. 

Konsekvensen af børns selvstændige registrering
At undersøge betydningen af ændringen af børns
registrering i sygesikringsregistret ved at sammen-
ligne opgørelser over kontakter for alle alders-
grupper fra 1994 og 1995 med tilsvarende op-
gørelser for 1996 og første halvdel af 1997.
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Metoder til udregning af baggrunds-
befolkningen
Et metodestudium, som har til formål at under-
søge betydningen af forskellige definitioner af
baggrundsbefolkningen “nævneren” ved opgørel-
ser af kontaktmønster til almen praksis.

Kontaktmønsterundersøgelser
At beskrive børns (a) og voksnes (b) kontakter til
almen praksis fordelt på køn og alder og i forhold
til socio-demografiske variable. Sådanne under-
søgelser har ikke tidligere været gennemført, da
børneydelser har været registreret under en af for-
ældrene indtil 1. januar 1996. 

Forløbsundersøgelser
Der udvikles et spørgeskema om henvendelsesår-
sager til patienter i venteværelset og patienterne
følges over et år via data fra sygesikringsregisteret. 

Referenceværdier for den danske version af
Nottingham Health Profile (NHP)
Tilvejebringelse af danske “normaldata” for NHP
samt udarbejdelse af en dansk brugervejledning
for anvendelse af NHP med henblik på at forstær-
ke værdien af anvendelsen af NHP i Danmark, og
skabe mulighed for tværkulturel sammenligning
inklusive Danmark af helbredsopfattelse udtrykt
gennem NHP (Hanne Thorsen).

Astma hos børn, frem mod behandlingssam-
arbejde mellem almen praksis og hospital 
Deskriptiv analyse af børneastma vedr. akut ind-
lagte og ambulatoriehenviste astmabørn på basis
af spørgeskemaer og kvalitative forskningsinter-
views. Organisationsstudie som bl.a. kortlægger
den aktuelle behandlingsorganisation samt famili-
ernes erfaring, tilfredshed og ønsker vedrørende
deres børns fremtidige astmabehandling (Marian-
ne Stubbe Østergaard).

Effekten af konsulentbesøg hos praktiserende
læger
Randomiseret, prospektiv undersøgelse af effek-
ten af besøg hos almen praktiserende læger af kol-
leger mhp. at ændre ordinationsmønster af astma-
medicin og brugen af peak flow og udvidet lunge-
funktionsundersøgelse (Klaus Witt, Erik Knudsen,
Vestsjællands amt).

Faktorer der påvirker den praktiserende læges
beslutning om hvilken speciallæge eller
sygehusafdeling, han henviser til
Spørgeskemaundersøgelse blandt alle praktise-
rende læger med ydernummer i Vestsjællands amt
(Klaus Witt).

Diagnostik af halsbetændelse ved undersøgelse
af svælgpodninger for gruppe A streptokokan-
tigen og bestemmelse af C-reaktivt protein i
almen praksis
Afprøvning i almen praksis af den kliniske værdi af
de sæt til bestemmelse af streptokokantigen, der
markedsføres i Danmark (Klaus Witt).

5. Andet:

Medicinsk historie
10 års arbejde med udforskning af muskelteorier i
1600-tallet afsluttes med publikationer i 1997/
1998 (Troels Kardel). Forberedende arbejde med
udgivelse af Niels Stensens biologiske arbejder i
engelsk oversættelse fortsætter (Troels Kardel).

Arbejde inden for kollegiale organer m.v.:
John Sahl Andersen: Medlem af Videnskabsetisk
Komité for Københavns og Frederiksberg Kom-
muner. Medlem af Kvalitetsudviklingsudvalget for
almen lægegerning, Københavns Kommune.
Medlem af censorkorpset i almen medicin ved de
sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark.

Sybille Bojlén: Medlem af arbejdsgruppe på al-
men medicinsk afdeling vedr. studieplansrevision
for 1. og 2. semester.

Arne Hantho: Medlem af DSAM’s uddannelses-
udvalg, medlem af Fællesudvalget (Efteruddan-
nelsesudvalg for Københavns Kommune, Køben-
havns, Roskildes og Bornholms Amt), Hæderspris:
Modtaget Magda og Svend Aage Friedrichs Min-
delegat på kr. 30.000 for forskningsindsats i almen
medicin.

Hanne Hollnagel: Medlem af Statens Sund-
hedsvidenskabelige Forskningsråd. Gæsteprofes-
sor ved Institut for samfundsmedicinske fag, Uni-
versitetet i Bergen, Norge. Formand for fakulte-
tets 13. semesterudvalg ang. studieplanreform.
Medlem af Institutbestyrelsen.

Lotte Hvas: Medlem af DSAM’s bestyrelse. For-
mand for DSAM’s referencegruppe om risiko og
screening (risikogruppen), Medlem af FYAM som
repræsentant for DSAM’s bestyrelse.

Jan-Helge Larsen: Medlem af fakultetets koordi-
nationsgruppe vedr. studieplansrevisionen. Med-
lem af semesterudvalg 1-6. Formand for OSVAL-
udvalget. Gæsteforelæser og forsker ved Institutt
for allmennmedisin, Universitetet i Oslo.

Steen Neldam: Medlem af bestyrelsen i Dansk
Selskab for Good Clinical Practice, kasserer. Med-
lem af Advisory Board, British Medical Journal,
månedlig GP udgave.

Susanne Reventlow: Medlem af DSAM’s forsk-
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ningsudvalg. Medlem af DSAM’s referencegruppe
om risiko og screening. Medlem af Vestsjællands
Amt MTV (medicinsk teknologivurdering) grup-
pe om osteoporose. 

Hanne Thorsen: Medlem af udvalg under Det
sundhedsvidenskabelige Fakultet vedr. Kandidat-
uddannelse for faggrupper med mellemlange vi-
deregående sundhedsuddannelser.

Jens Tørning: Medlem af DSAM’s uddannelses-
udvalg, medlem af videreuddannelsudvalget i Kø-
benhavns Amt. Medlem af Fællesudvalget (Efter-
uddannelsesudvalg for Københavns Kommune,
Københavns, Roskilde og Bornholms Amt). Kur-
susleder i Specialeuddannelsen for Almen Medi-
cin. Medlem af bedømmelseudvalget til almen
medicinske blokstillinger i København Amt. Al-
men medicinsk uddannelseskoordinator i Køben-
havns Amt.

Charlotte Tulinius: Medlem af Lægeforenin-
gens Sundhedskomité og komiteens Udvalg ved-
rørende sundhedsformidling.

Klaus Witt: Medlem af censorkorpset i almen
medicin ved de sundhedsvidenskabelige fakulte-
ter i Danmark.

Marianne Stubbe Østergaard: Medlem af Kø-
benhavns Lægeforenings Sundhedsudvalg, Fælles-
udvalget for Hvidovre Hospitals region, Sund-
hedsstyrelsens Baggrundsgruppe for “Peakflow-
meterkampagnen”, Københavns Kommunes bag-
grundsgruppe for Astmaskolen, Københavns
Kommunes gruppe vedr. “Fælles retningslinier for
overfølsomhedssygdomme”, sekretær i DSAM’s
Astma-Allergigruppe. 

Gæster:
Workshop på afdelingen samt gæsteforelæsninger
er afholdt af følgende:

Professor, ph.d. Marian Stuart, Department of
Family Medicine, Robert-Wood-Johnson Medical
School, New Jersey. Professor David Sackett, Cen-
tre for Evidence-Based Medicine, Oxford Univer-
sity. Studiebesøg af 6 lærere fra Institutionen för
Allmänmedicin, Göteborg mhp. observation af vo-
res eksamen i almen medicin. 

Videnskabelige kongresser, gæsteforelæsninger,
rejser m.v.:
19 af afdelingens forskere har deltaget i 20 natio-
nale, nordiske eller internationale videnskabelige
kongresser eller workshops i årets løb og har holdt
11 inviterede foredrag samt 20 kongrespræsentati-
oner. Hanne Hollnagel, Lotte Hvas, Charlotte Tu-
linius, Klaus Witt, Jan-Helge Larsen og Ole Risør
har arrangeret konferencer, kurser eller work-
shop. 

SUNDHEDSPSYKOLOGI (TIDLIGERE
MEDICINSK PSYKOLOGI)

Sundhedspsykologi udspringer af Almen og Kli-
nisk Psykologi og retter sig imod anvendelsen af
psykologisk teori og metode indefor sundhedssek-
toren. Sundhedspsykologiens sigte er at anvende
psykologiens viden, herunder viden om den nor-
male psykiske udvikling, i forståelsen af sygdom og
sundhed. Faget fokuserer på de psykologiske fak-
torer, der fremmer sundhed og opbygger det en-
kelte menneskes ressourcer. Endvidere beskæfti-
ger fagområdet sig med psykologiske årsager til og
følger af sygdom, og er en væsentlig del af fore-
byggelse og rehabilitering af sygdom. Endelig om-
fatter sundhedspsykologi de psykologiske konse-
kvenser af sundhedsvæsenets behandlingsindsats
for patienter og de pårørendes reaktioner herpå.

Psykologi blev indført som et selvstændigt fag i
lægestudiet i 1967 og i tandlægestudiet i 1986. Fra
1996 er en del af undervisningen blevet integreret
med almen medicin med henblik på at styrke det
kliniske aspekt af faget. 1. maj 1998 etableres
Sundhedspsykologi som en selvstændig afdeling
under Institut for Folkesundhedsvidenskab. Un-
dervisningsmæssigt arbejdes der tæt sammen med
Afdeling for Almen Medicin og Odontologisk In-
stitut.

Med udgangen af 1996 forlod adjungeret pro-
fessor, doktor med. Alice Theilgaard faget efter at
have været dets leder i 30 år. I takt med studie-
plansrevisionen gennemgår Sundhedspsykologi
en gennemgribende revision m.h.t. undervis-
ningsindhold, undervisnings- og eksamensformer.

I 1997 har faget været varetaget af lektorvikar,
cand.psych. Peter la Cour i samarbejde med eks-
tern lektor, cand. psych. Anders Korsgaard Chris-
tensen samt cand. psych. Michael Linde. Fra 1. ja-
nuar 1998 er cand. mag. og cand. psych. Bo Møhl
ansat som lektorvikar og pr. 1. marts 1998 er Erik
Lykke Mortensen ansat som lektor i faget. Et yder-
ligere lektorat/adjunktur er under besættelse
m.h.p. tiltrædelse pr. 1. januar 1999.

I efteråret 1997 har cand. psych. Michael Linde
været knyttet til Afdeling for Almen Medicin/Afde-
ling for Sundhedspsykologi som ph.d.-studerende.

Forskningsvirksomhed:
Ph.d.-projekt: Psykologisk intervention ved akut
somatisk sygdom. En undersøgelse af psykiske re-
aktioner ved akut opstået sygdom og ulykke, og ef-
fekten af psykologisk intervention i nær tilknyt-
ning til somatisk hospitalsbehandling.

Projektet er gennemført i samarbejde med
Hvidovre Hospitals Psykiatriske modtageafdeling
og er gennemført på orthopædkirurgisk-, cardio-
logisk- og brandsårsafdelingen (Michael Linde).
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Fortløbende forskningsprojekt på Rigshospita-
lets Krise- og Katastrofepsykologisk Center, der be-
lyser frekvensen af posttraumatiske stress sympto-
mer 3. og 6. mdr. efter den traumatiske hændelse
hos Krisecenterets patienter (Anders Korsgaard
Christensen).

BIOSTATISTISK AFDELING

Afdelingsleder: Niels Keiding.
Biostatistisk Afdelings forskningsaktiviteter kan

groft opdeles i tre grupper: Teoretisk-statistisk
forskning, metodeudvikling i tilknytning til kon-
krete anvendt-statistiske projekter og en lang ræk-
ke samarbejdsprojekter om mange forskellige
lægevidenskabelige opgaver, idet afdelingens
medarbejdere foruden med den teknisk-statistiske
indsats normalt indgår integreret i drøftelserne
også af de substantielle resultater af undersøgel-
serne.

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),
Jørgen Holm Petersen), ventetid til graviditet
(Thomas Scheike) og analyse af gentagne hændel-
ser fra retrospektive studier (Thomas Scheike,
Torben Martinussen, Jørgen Holm Petersen).

1.2. Øvrige projekter vedrører semi-parametrisk
estimation i fornyelsesprocesser (Niels Keiding,
Christian Andersen, Peter Fledelius), test for “cen-
tre effects” (Per Kragh Andersen, John P. Klein,
Mei-Jie Zhang (Medical College of Wisconsin)),
filtreringsmetoder til ikke-parametrisk estimation
(Torben Martinussen, Thomas Scheike), tidsaf-
hængighed af en u-formet hazard (Torben Marti-
nussen, Thorkild I.A. Sørensen), parametrisk esti-
mation af hazardfunktioner (Halina Frydman),
bidrag til “Encyclopedia of Biostatistics” (Per
Kragh Andersen, Niels Keiding), “number to
treat”-begrebet (Per Kragh Andersen, Douglas Alt-
man (Oxford)), goodness-of-fit for to-dimensiona-
le overlevelsesmodeller (Per Kragh Andersen,

Claus Ekstrøm), informativ højrecensurering i ac-
celererede levetidsmodeller (Jan Parner, Niels
Keiding).

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.

Udvikling af ikke-parametriske tests for regressi-
onsmodeller (Thomas Scheike, Mei-Jie Zhang).
Sammenligning af vækst (Thomas Scheike, Mei-
Jie Zhang, Anders Juul). 

3. Statistiske metoder i genetik
Anders Stockmarr studerer anvendelsen af Mixed
Gauss-modeller og “floating bin”-metoden på
DNA-profil data fra VNTR loci og undersøger
hvorledes vægten af DNA-profil evidens i krimi-
nalsager skal fastlægges, i det tilfælde hvor den
mistænkte er fundet via en databasesøgning.

Claus Ekstrøm studerer parametriske modeller
for polygene sygdomme med henblik på anven-
delse i kernefamilier.

4. Udglatningsmetoder
Asymptotisk analyse af den såkaldte L-kurve der
kan benyttes i forbindelse med valg af udglat-
ningsparametre (Peter Dalgaard). Ikke-parame-
trisk estimation af reference kurver baseret på lo-
kalt vægtet lineær regression (Thomas Scheike,
Jørgen Holm Petersen). Test til sammenligning af
ikke-parametriske regressionsfunktioner (Thomas
Scheike).

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). In-
formativt bortfald i longitudinelle undersøgelser
(Torben Martinussen). Empirisk Bayes udglatning
af alders- og kalendertidsspecifikke incidenser i
Lexisdiagrammet (Niels Keiding, Y. Ogata, K.
Katsura (Tokyo), Anders Green (Odense), Claus
Holst (Danmarks Pædagogiske Institut)). Effekten
af risikofaktorer korrigeret for tidsafhængige con-
founders (Marusca Filiberti, Niels Keiding, Sille
Esbjerg, Jan Parner). Statistiske aspekter af studiet
af sædkvalitet (Niels Keiding). Infektionsepide-
miologi (Niels Keiding). Case-cohort designet i
competing risks situationer (Per Kragh Andersen,
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Per Sørensen). Flerdimensionale competing risks
modeller (Per Kragh Andersen, Jan Wohlfahrt,
Mads Melbye). Tvillinge- og adoptionsdesign til ad-
skillelse af arv og miljø (Jørgen Holm Petersen).

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.

Christian Couppé og Anders Fuglsang (Amts-
sygeh. i Gentofte) forbereder et elektromyografisk
studie af trigger points og infiltrationer i skulder-
muskulaturen med henblik på at belyse disse be-
grebers forbindelse indbyrdes og kendte anatomi-
ske muskelkomponenter. Jørgen Hilden er ind-
draget i den overordnede planlægning og den
nødvendige blinding af EMG-undersøgeren.

8. Tesselationsmodeller og rumlig statistik
Thomas Scheike og Jesper Møller (Ålborg) arbej-
der med parametriske tessellationsmodeller med
henblik på at beskrive cellevævsdata. For en poly-
gonal tessellation er der specificeret en likelihood
mht. en underliggende Booleansk model. Markov
Chain Monte Carlo metoder er benyttet til at si-
mulere fra de specificerede fordelinger. Metoder-
ne giver mulighed for at analysere den dynamiske
udvikling af cellevæv.

Thomas Scheike og Bret Larget (Duquesne
University, Pittsburgh) har initieret et studie om
estimation af antallet af sædceller der er tilstede i
en sædprøve. 

9. Ordnede kategoriserede data med henblik på
studiet af inter- og intraobservatørvariation
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 mv.
Jørgen Hilden har fortsat sit arbejde med disse
emner i samarbejde med forskellige grupper.
Sammenligning af den diagnostiske evne af mye-
lografi, computertomografi og magnetisk reso-
nansbilleder ved diskusprolaps. Meta-analyse af
kæbehulebetændelse (Marjukka Mäkelä m.fl.).
Meta-analyse af effekten af laserbehandling stude-
res (Chr. Couppé, Arne Gam).

Sammenligning af diagnostiske tests i forbindel-
se med Chlamydia (Medlemmer af Dansk Chla-
mydiologisk Selskab).

11. Anvendt-statistisk samarbejde og service
Medarbejderne har i beretningsåret været aktive i
et stort antal lægevidenskabelige samarbejdspro-
jekter og serviceopgaver, og pladsen tillader kun
en meget summarisk gennemgang af længereva-
rende samarbejdskontakter. En mere udførlig
oversigt kan rekvireres ved henvendelse til Biosta-
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 (Peter Dalgaard).

11.2. Human genetik: Kromosomfejl i foster-
vand- og moderkageprøver. Filterteknik ved fos-
tervandsprøver. Genetiske og miljømæssige fakto-
rer for adipositas. Arvelighed af kronisk obstruktiv
lungefunktion (Jan Parner, Per Kragh Andersen,
Charlotte Hindsberger). 

11.3. Neuromedicin: Skalavalidering ved selv-
rapporteret epilepsi og stigmatiseringsproblemer
(Jan Parner). 

11.4. Vækst og reproduktion: Variation mellem
laboratorier i forbindelse med sædkvalitetsmålin-
ger. Udviklingen i sædkvalitet. Normalmateriale
for hormoner relateret til vækst. Menstruations-
cyklus og udskillelse af væksthormoner. Ventetid
til graviditet. Geografiske forskelle i sædkvalitet.
Sædkvalitet blandt mænd til gravide kvinder i for-
skellige egne af Europa. Vækst for cystisk fibrose
patienter. Døgnvariation og normalkurver for
ASL. Frit IGF-I Serum i normale børn. Gonade-ak-
tivitet i de første 2 leveår. Dosis-respons vurdering
ved carcinoma in situ testis (Birthe Lykke Thom-
sen, Niels Keiding, Thomas Scheike, Jørgen Holm
Petersen).

11.5. Ernæring: Vægtændringers betydning for
dødelighed. Kost og vækst for spædbørn. Ener-
giomsætning og søskende (Birthe Lykke Thom-
sen, Charlotte Hindsberger, Per Kragh Andersen,
Torben Martinussen).

11.6. Anæstesiologi: En række anæstesiologiske
projekter er blevet bearbejdet: Risiko-faktorer for
udvikling af lungekomplikationer. ISPOCD: EU-
projekt vedrørende kognitive forstyrrelser hos æl-
dre 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
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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 mv. hos patienter med alfa1-antitrypsin
mangel. Alder og rygnings betydning for lunge-
funktion. Respiratoriske virusinfektioner hos ras-
ke børn (Lene Theil Skovgaard, Jan Parner).

11.9. Diabetes: “Økologisk” association mellem
diabetsincidens og HLA-subtyper. Vægtforløbet
hos diabetikere i almen praksis. Overlevelse og ne-
fropati-risiko for insulinkrævende diabetikere. Ar-
veligheden af type II diabetes. Interaktion mellem
træning og medicin hos diabetikere (Anne Helms
Andreasen, Per Sørensen, Per Kragh Andersen,
Niels Keiding, Sille Esbjerg, Claus Ekstrøm, Lene
Theil Skovgaard).

11.10. Anatomi: Stereologisk studium af fibril-
lære centre og nucleoli i cancerceller og raske cel-
ler hos patienter med cancer thyroidea (Niels Kei-
ding).

11.11. Oftalmologi: Udbyttet af Grå stær opera-
tion (Charlotte Hindsberger, Niels Keiding).

11.12. Cancerepidemiologi og -prognose: Prog-
nosestudier for patienter med lymfotisk leukæmi,
med livmoderhalskræft. Intervention for kolorek-
tal cancer. Risiko for brystkræft fra klorerede for-
bindelser. Immunforsvarets sammenhæng med
kræft (Per Kragh Andersen, Niels Keiding, Lene
Theil Skovgaard, Jørgen Hilden, Thomas Schei-
ke, Jørgen Holm Petersen, Helle B. Hartvig).

11.13. Fysiurgi og ortopædi: Muskelstyrke hos
patienter med reumatoid arthritis. Retrospektiv
sammenligning af hofteproteser. Måling af for-
måen i dagligdagen hos patienter med nakke-
smerter. Case/control-studie af sociale risikofakto-
rer for udvikling af juvenil kronisk arthritis (Jan
Parner, Niels Keiding, Charlotte Hindsberger,
Klaus Larsen, Jørgen Holm Petersen).

11.14. 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
(Birthe Lykke Thomsen). 

11.15. Hjertesygdomme: Sammenligning af må-
lemetoder til bestemmelse af glucosemetabolise-
ring. Behandling af hjerteinsufficiens. Under-
søgelse af hjertepumpe funktion. Analyse af risi-
kofaktorers sammenhæng med kardiologiske
målinger. Undersøgelse af radiofrekvens ablation
(Peter Dalgaard, Michael Weis Bentzon, Klaus
Larsen, Thomas Scheike, Lene Theil Skovgaard).

11.16. 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. Overlevelse med neurofibromatosis. Lang-
tidsopfølgning af apopleksipatienter. Sammen-
hæng mellem motion og mortalitet (Per Kragh
Andersen, Jørgen Holm Petersen, Jørgen Hilden,
Jan Parner, Claus Ekstrøm, Sille Esbjerg).

11.17. U-landsepidemiologi: Antistoffers effekt
på malaria forekomst. Sammenhæng mellem flere
forekomster af malaria (Thomas Scheike og Su-
sanne Rosthøj).

11.18. Miljøepidemiologi: Effekten af kviksølv-
eksponering på den kognitive funktion blandt 7 år
gamle færøske børn (Esben Budtz-Jørgensen,
Niels Keiding).

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 (Lise Brøndsted, Niels Keiding).

11.21. Gerontologi: Funktionsevnen for ældre
mennesker og dens samspil med risikofaktorer og
overlevelse. Dimensionering af ældromsorgsevalu-
ering. Tidsmæssig udvikling af knoglers mineral
indhold (Torben Martinussen, Niels Keiding, Sille
Esbjerg, Lene Theil Skovgaard).

11.22. Urologi: Prædiktorer for dårlig udbytte
af prostataoperation. Urininkontinens (Charlotte
Hindsberger, Niels Keiding, Peter Dalgaard).

11.23. Odontologi: Overlevelse af implantater.
Tryk mellem implanterede og ikke-transplantere-
de tænder. Bidstyrke og fysigonomi. Sammen-
hæng mellem kraniemål og manglende tænder.
Mønsteret i tandmangel. Kraniomandibulære
funktionsforstyrrelser og kraniofacial morfologi
(Per Kragh Andersen, Lene Theil Skovgaard, Pe-
ter Dalgaard, Torben Martinussen).

11.24. Parasitologi: Risikofaktorer for parasitter
i nordiske svinebesætninger (Klaus Larsen).

11.25. Zoonoseepidemiologi: Afdelingen delta-
ger i et større samarbejdsprojekt med Statens Ve-
terinære Serumlaboratorium og Danmarks Land-
brugsforskning (Foulum) om smitteveje for zoo-
nose (Niels Keiding).

11.26. 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).

11.27. Arbejdsmedicin: Dødelighed hos arbej-
dere udsat for forbrændingsprodukter. Udvikling
af allergier hos bagere (Lise Brøndsted, Jørgen
Holm Petersen, Michael Weis Bentzon).
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11.28. Immunologi: Effekt af adrenalin og nora-
drenalin på immunsystemet. Histologisk klassifi-
kation af osteoarthritis. Immunologiske parame-
tre i relation til malaria (Michael Weis Bentzon,
Lene Theil Skovgaard).

11.29. 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, Niels Keiding, Sille Es-
bjerg).

11.30. Demografi: Den pludselige ændring i
dødfødselsproportionen omkring 1940 (Niels Kei-
ding, Lise Brøndsted).

11.31. Fortyndingsrækker: Modeller for fre-
kvensen af T-celler hos donorer i forbindelse med
knoglemarvstransplantation (Lise Brøndsted,
Lene Theil Skovgaard).

Konsulenttjeneste i forskningsmetodologi 
og statistik
Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd af-
viklede sit engagement i konsulenttjenesten i
forskningsmetodologi og statistik pr. 30. juni 1997
efter at have drevet ordningen siden 1969. Efter
en række forhandlinger er det besluttet at videre-
føre ordningen i regi af de 3 regionale forsknings-
fora i Vestdanmark (Århus), Syddanmark (Oden-
se) og Østdanmark (København). Ordningen fi-
nansieres fremtidigt af sygehusejerne.

På grund af usikkerheden om ordningens vide-
reførelse har der været relativt beskeden tilgang til
ordningen i 1997; dette forventes at svinge tilbage
til normalt niveau i 1998.

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 har re-
digeret “Survival Analysis” i Encyclopedia of
Biostatistics. Niels Keiding er medredaktør af stati-
stik-monografiserie ved Chapman & Hall. Jørgen
Hilden skriver for Bibliotek for Læger på en over-
sigt over multipel regressionsanalyse og lignende
metoder. Per Kragh Andersen, Niels Keiding og
Thomas Scheike refererer artikler for Mathemati-
cal Reviews og mange af medarbejderne fungerer
som bedømmere af artikler i statistiske og lægevi-
denskabelige tidsskrifter (navnlig Per Kragh An-
dersen, Jørgen Hilden, Niels Keiding, Torben
Martinussen, Jørgen Holm Petersen, Thomas
Scheike og Lene Theil Skovgaard).

Niels Keiding medvirker ved bedømmelse af

ansøgere til professorater i Helsinki, Stockholm,
Odense og ved Fakultetet, lektor- og adjunktstil-
linger ved Aarhus Universitet, Universitetet i Oslo
og Landbohøjskolen, en disputats og en ph.d.-af-
handling ved Fakultetet, samt en ph.d.-afhandling
ved Aarhus Universitet. Niels Keiding har bedømt
(ved site visit) Sonderforschungsbereich i Mün-
chen. Per Kragh Andersen har medvirket ved be-
dømmelsen af en disputats og 2 ph.d.-afhandlin-
ger ved Fakultetet og en disputats ved Universite-
tet i Oslo. Peter Dalgaard har medvirket ved be-
dømmelse af 2 ph.d.-afhandlinger. Lene Theil
Skovgaard har bedømt 2 adjunkturer ved Aarhus
Universitet. Jørgen Hilden har bedømt en ph.d.-
afhandling ved Fakultetet.

Deltagelse i ekspertgrupper o.lign.:
Jørgen Hilden deltager i Methods Working Group
for Systematic Reviews of Diagnostic Tests under
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.

Per Kragh Andersen er medlem af bestyrelsen
for Kræftens Bekæmpelses projekt “Kost, Kræft og
Helbred”.

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 og af Danmarks Statistiks
forskningsudvalg.

Undervisning:
Foruden den prægraduate undervisning for stud.
med. og stud. odont. (sammen med lektor Kirsten
Fenger, Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik)
og for humanbiologer har vi i beretningsåret af-
holdt 8 ph.d.-kurser, nemlig Basal statistik for læge-
videnskabelige forskere (4), Varians- og regressi-
onsanalyse for eksperimentel lægevidenskabelig
forskning, Statistisk analyse af overlevelsesdata, An-
vendelse af statistisk programmel, varianskompo-
nentmodeller og interobservatørvariation samt – i
samarbejde med Afdeling for Sundhedstjeneste-
forskning – Epidemiologi. Niels Keiding, Per
Kragh Andersen og Torben Martinussen afholdt
kursus for stud. scient. i statistik om statistiske mo-
deller for tælleprocesser. Per Kragh Andersen var
vejleder ved seks medicinske ph.d.-projekter (chro-
mosomal mosaicism in CVS, genetic and environ-
mental influences on mortality, kvantitativ genetisk
analyse af fedmemål, reproduktions faktorer og ri-
siko for brystcancer, death clustering in developing
countries, prognostisk betydning af ventrikelflim-
mer), Niels Keiding ved syv (epidemimodeller for
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mæslinger og difteri, grafiske modeller i sundheds-
analysen, ventetid til graviditet, vægt som respons
og determinant, vægt og helbred, forløbsstudier
omkring ensidigt gentaget arbejde, tidsafhængig
confounding), Jørgen Hilden ved en (hjerteinsuf-
ficiens i almen praksis) Thomas Scheike ved en
(fertilitet relateret til bevægelsesmønstret af sper-
matozoer) og Lene Theil Skovgaard ved to (an-
tropometriske data i u-lands sundhedsprogram-
mer, gynækologisk onkologi og stråleterapi).

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, Per Kragh Andersen og Thomas Scheike i et
samarbejde med John P. Klein og Mei-Jie Zhang,
Medical College of Wisconsin. Også Jørgen Hil-
dens arbejde inden for området rationel klinik fo-
regår i det væsentligste i fortsat samarbejde med
grupper i udlandet, University of Queensland,
Brisbane (P. Glasziou). Lene Theil Skovgaard og
Klaus Larsen er medlemmer af et forskerteam til
vurdering af evt. kognitive forstyrrelser efter
anæstesi hos ældre mennesker (ISPOCD: “Inter-
national Study of Postoperative Cognitive Dys-
function”) finansieret af EU-midler med kliniske
centre i en række lande samt databaseekspertise i
Eindhoven, psykolog-grupper i Maastricht og
Manchester samt central styring fra København.

Halina Frydman (USA) opholdt sig i Afdelin-
gen i juli, Knut Liestøl (Norge) fra august, Samuli
Ripatti (Finland) fra juli til december, Silvia Polet-
tini (Italien) i marts, John Klein og Mei-Jie Zhang
(USA) i december og Moo-Song Lee (Korea) fra
oktober til december. Fhv. afdelingsforstander Mi-
chael Weis Bentzon (Statens Seruminstitut) har
arbejdsplads i Biostatistisk Afdeling.

Rejser og foredrag:
Afdelingens medarbejdere har opretholdt en bety-
delig rejseaktivitet i beretningsåret. Per Kragh An-
dersen holdt 3 inviterede foredrag i Perth (Austra-
lien), samt foredrag i Oberwolfach (Tyskland),
Trondheim (Norge), Boston (USA), Chianciano
Terme (Italien), Uppsala (Sverige) og underviste
ved Nordic Summer School for Infectious Disease
Epidemiology i Skjoldnæsholm. Peter Dalgaard
holdt inviteret foredrag ved DES/DSTS møde i Kø-
benhavn og i Aas (Norge). Jørgen Hilden holdt in-
viteret foredrag i Oberwolfach (Tyskland) og ved
Dansk Chlamydiologisk Selskabs 3. årsmøde i Kol-
lekolle. Charlotte Hindsberger holdt inviteret fo-
redrag hos Institut for Sygdomsforebyggelse og
Helsetjenesteforskning i Odense. Niels Keiding

holdt inviteret foredrag i Skye (Skotland), Göte-
borg (Sverige), Leicester (England), Santa Fe
(USA), Enschede (Holland), Rom (Italien) og ved
International Symposium on Environment, Life-
style & Fertility i Aarhus. Torben Martinussen
holdt inviteret foredrag ved DES/DSTS møde i Kø-
benhavn. Thomas Scheike holdt inviteret foredrag
i Milwaukee (USA) og ved Afdeling for Matematik
i Aalborg. Lene Theil Skovgaard holdt inviteret fo-
redrag ved “Consensus conference on pharmaco-
kinetics” i Helsingør. Anders Stockmarr holdt invi-
teret foredrag i Washington (USA).

Medarbejderne er engageret i organisationen
af internationale videnskabelige konferencer, såle-
des var Niels Keiding formand for programkomi-
teen for ISI Session, Istanbul 1997 og medlem af
programkomiteerne for European Meeting of Sta-
tisticians, Rostock 1997 og International Society
for Clinical Biostatistics, Dundee 1998. Per Kragh
Andersen var medlem af programkomiteen for
18. konference for International Society for Clini-
cal Biostatistics i Boston. Niels Keiding er vicepræ-
sident for International Statistical Institute. Lene
Theil Skovgaard var formand for programkomi-
teen for den nordiske region af Biometric Societys
møde i Aas, Norge i juni 1997. Peter Dalgaard er
formand for Dansk Selskab for Teoretisk Statistik
og medlem af programkomiteen og organisations-
komiteen for den 17. nordiske konference i mate-
matisk statistik, 1998.

AFDELING FOR MEDICINSK KVINDE- 
OG KØNSFORSKNING

Afdelingsleder: Birgit Petersson.
Kvinders biologiske, psykiske og sociale situa-

tion er generelt underbelyst i den medicinske
forskning. For at ændre dette forhold blev Medi-
cinsk Kvindeforskning formelt knyttet til Institut
for Social Medicin med et lektorat i 1987. Grup-
pen for Medicinsk Kvindeforskning har været til-
knyttet instituttet siden 1979. Fra 1997 blev Medi-
cinsk Kvindeforskning en selvstændig afdeling. Ar-
bejdet består i, foruden at belyse kvinders forhold,
at fremme forståelsen af forskellen mellem de to
køn med respekt for en social ligestilling. De bio-
logiske kønsforskelle er ikke eller sparsomt belyst i
de medicinske lærebøger. Dette har store konse-
kvenser for kvinder, som behandles som om de
biologisk er som mænd, både hvad angår syg-
domsprofylakse og sygdomsbehandling. Formålet
med faget er, at forskningen på disse områder
fremmes, og at fremtidens læger ikke er uvidende
om kønsforskellene og deres betydning for syg-
dom og sundhed. 
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Forskningsvirksomhed:
1) Bulimia nervosa – en kvalitativ undersøgelse (B.
Petersson). 2) Undersøgelse af beslutningsproces-
sen i forbindelse med provokeret abort (B. Peters-
son m.fl.). 3) Et forløbsstudie af lægeuddannelsen
(B. Petersson m.fl.). 4) Sygdom og sundhed i rela-
tion til køn og arbejdsforhold (B. Petersson m.fl.)
5) Sundhed og sygdom i relation til kønsforskelle i
livsstil og vilkår i arbejdsliv og familieliv (E. Smidth-
Fibiger). 6) Gender identity: a neglected dimen-
sion in the study of reproductive and sexual beha-
vior in urban Tanzania (M. Silberschmidt). 7) A
study of Sexual Relationships and their Socio-Cul-
tural Context in North-West Namibia (B.P. Ters-
bøl). 8) Sygdom og sundhed i relation til køn, ar-
bejdsforhold og familieliv (H.B. Jackson). 

Undervisning:
B. Petersson udbyder VKO-godkendt symposium
2 gange årligt og afholder ph.d.-kursus i samarbej-
de med Almen Medicin: Kønnet som parameter,
hvor H. Bang også har undervist. B. Petersson har
undervist vedr. forebyggelse i Ringkøbing og
Nordjyllands Amt samt Frederiksberg Kommune.
E. Smidth-Fibiger har undervist i spørgeskemame-
todens anvendelse indenfor sundhedsvidenska-
berne med vægt på principper for skemaets kon-
struktion og validering på UCSF forskerkursus for
sygeplejersker. M. Silberschmidt har afholdt sym-
posium om ændrede kønsrelationer i by- og land-
områder i Østafrika samt konsekvensen for seksu-
el og reproduktiv adfærd, Public Health, Universi-
ty of Dar es Salaam. H.B. Jackson har undervis-
ning i Medicinsk Sociologi.

Redaktionserhverv:
B. Petersson er i Ugeskrift for Lægers redaktionspa-
nel samt Archives of Women’s Mental Health. Re-
viewarbejde for bl.a. Scand. Journal of Social Medi-
cine, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia
samt opgaver for Bioteknologiprogrammet under
EU, Bruxelles (B. Petersson). M. Silberschmidt har
fungeret som konsulent i forbindelse med bedøm-
melse af lokale kvinde-kønsprojektansøgn. til den
danske ambassade i Tanzania og udført review-
arbejde for OECD/DAC/Sida af Danidas bistand
vedr. seksuel og reproduktiv sundhed.

Internationalt/nationalt samarbejde:
M. Silberschmidt har været på 1 års feltarbejde i
Dar es Salaam, Tanzania og været tilknyttet Dept.
of Behavioural Science, Inst. of Public Health.
Desuden samarbejder M. Silberschmidt med In-
ternational Health Care Research, Karolinska,
Stockholm samt Odense Universitetshospital. B.P.
Tersbøls projekt er et led i Københavns Universi-
tets satningsområde Nord/Syd.

Arbejde i kollegiale organer, bestyrelser o.lign:
B. Petersson er formand for bestyrelsen for Stu-
denterrådgivningen i Danmark, næstformand for
KVINFO’s bestyrelse, medlem af Sundhedsstyrel-
sens udvalg om spiseforstyrrelser, medlem af besty-
relsen for World Psychiatric Ass’s section on Wo-
mens Mental Health og medlem af bestyrelsen for
Center for Etik og Ret.

Formidling:

Konferencer, forelæsninger m.v:
B. Petersson har deltaget som oplægsholder i Nor-
disk Ministerråds konference i Letland, holdt fo-
redrag på bl.a Landbohøjskolen, for “Hjerneåret”
om kønsforskelle og haft oplæg ved Kræftens Be-
kæmpelse’s konference om mammografi. M. Sil-
berschmidt har holdt foredrag på Inst. of Public
Health, Muhimbili University College of Health
Sciences, Dar es Salaam, Tanzania samt deltaget i
konference vedr. obstetrik og gynækologi i Ugan-
da. E. Smidth-Fibiger har holdt forelæsning om sy-
geplejeforskningens udvikling, status og begrun-
delse i samfundsmæssig og videnskabsteoretisk be-
lysning på efteruddannelsen for thoraxkirurgiske
sygeplejersker på landsplan. H. Bang har holdt
forelæsning ved Centrum för Handicappforsk-
ning, Uppsala Universitet. 

TV-udsendelser:
B. Petersson har bl.a. medvirket i Profil: Om abor-
ter. Samtale med Højlund: Om medicinsk etik og
medikalisering. Rapporten: Om slankekure.

Kurser:
H.B. Jackson har deltaget i kursus om reggressi-
onsanalyse og statistiske databaser ved Lunds Uni-
versitet. H. Bang i NORFA-kursus: Women’s Re-
productive health in the Nordic Countries, Uni-
versity of Oslo. 

Priser:
B. Petersson blev tildelt Kvindelig arbejderfor-
bunds kvindepris.

AFDELING FOR MEDICINSK VIDEN-
SKABSTEORI

Afdelingsleder: Peter Rossel
Faget omfatter tre delområder, nemlig medi-

cinsk filosofi, klinisk teori (klinisk beslutningslære
og forskningsmetodologi) og medicinsk etik. Fa-
gets prægraduate undervisningsforpligtelse om-
fatter et kursus på 3. semester, samt et kursus på 8.
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semester (med afsluttende eksamen). Desuden er
fagets medarbejdere engageret i forskellige forsk-
ningsprojekter.

Forskningsvirksomhed:
Henrik R. Wulff arbejder med sygdomsbegrebet i
et kaosteoretisk og evolutionsbiologisk perspektiv
i forbindelse med nedennævnte tværfaglige pro-
jekt (3).

Peter Rossel har, i forbindelse med nedennævn-
te tværfaglige projekt (2), sammen med Søren
Holm fortsat arbejdet med indsamling og analyse
af data vedrørende viden om og holdninger til
lægevidenskabelige forsøg omfattende menne-
sker. Han har desuden foretaget og publiceret
analyser af autonomiprincippets og paternalisme-
begrebets status i moderne medicinsk etik.

Søren Holm har foretaget og publiceret teoreti-
ske analyser af en række medicinsk-etiske proble-
mer, samt en empirisk undersøgelse af samtaler i
danske hospitalselevatorer. I samarbejde med Pe-
ter Rossel, Peter Øhrstrøm (AUC) og Stig Andur
Pedersen (RUC) har han færdiggjort udviklingen
af en computersimulering af et kardiologisk inten-
sivafsnit til brug for studier af lægers beslutnings-
processer.

Christian Graugaard har færdiggjort sin ph.d.-
afhandling om seksualbiologi i Danmark. På
grundlag af primærlitteratur og arkiveringsmate-
riale redegøres der for mellemkrigstidens seksual-
biologiske forskningsklima, og det vises, hvordan
danske studier i “perversionens gåde” i vid ud-
strækning fik konsekvenser af politisk og social
art. Som eksempel på det sidste analyseres kastra-
tionsloven af 1929, og afslutningsvis præsenteres ti
kastrationssager.

Asbjørn Hróbjartsson arbejder med placebobe-
grebet og har publiceret herom. Han har udarbej-
det en mini-database for essentiel placebolittera-
tur. Desuden forsøger han at samle alle randomi-
serede kliniske undersøgelser med en placebobe-
handlet gruppe og en ubehandlet gruppe. I den
forbindelse arbejder han på en systematisk over-
sigtsartikel med arbejdstitlen “What is the effect of
placebo intervention compared to no interventi-
on in RCT?” 

Michael Norup har afsluttet analysen af de gen-
nemførte spørgeskemaundersøgelser om holdnin-
ger blandt pædiatere og gynækologer, samt i be-
folkningen til abort og behandling af alvorligt
syge nyfødte og arbejder nu på færdiggørelsen af
den teoretiske del af sit ph.d.-projekt. Arbejdet
forventes afsluttet i starten af 1998.

Else Bjørn er tilknyttet nedennævnte tværfagli-
ge projekt (2). Hun har i samarbejde med Søren
Holm og Peter Rossel foretaget undersøgelser af
forsøgspersoners forståelse af den skriftlige infor-

mation i forbindelse med deltagelse i medicinske
forsøg. De indsamlede data er blevet analyseret,
og resultaterne er nu klar til publicering i et inter-
nationalt tidsskrift.

Anne Gammelgaard er tilknyttet nedenfor
nævnte tværfaglige projekt (3). Hun arbejder med
sygdomsbegrebet i et evolutionsbiologisk perspek-
tiv og undersøger, hvorvidt sygdomme kan forstås
ud fra biologiske evolutionsteorier. Herudover un-
dersøges forbindelsen imellem neodarwinistiske
evolutionsteorier og genetiske sygdomsbegreber.

Theresa Schilhab er tilknyttet nedenfor nævnte
tværfaglige projekt (3). Hun har arbejdet med for-
skellige teorier for udviklingen af bevidsthed i en
evolutionær begrebsramme. Emnet berører be-
vidsthedsfilosofiske problemstillinger, såsom sjæl/
legeme problemet; specifikt hvilken rolle patien-
tens bevidsthed om sin egen sygdom spiller i for-
bindelse med rapportering af smerter. Derudover
omfatter arbejdet en undersøgelse af evt. metoder
til objektivering af patienters verbale rapport om
smerter.

Morten Skydsgaard arbejder med en viden-
skabshistorisk analyse af dansk lægevidenskab i
1820’ erne. Hovedkilden er en systematisk lære-
bog i medicin og patologi, som blev brugt ved
Universitetet fra 1790-1840. Der fokuseres på en
feberteori som eksempel på en anvendt dansk syg-
domsteori. Grundbegreberne analyseres, og deres
tætte relation til antik lægevidenskab indgår som
ét perspektiv. Et andet perspektiv er teoriens ibo-
ende sygdomsbegreb, som analyseres i forhold til
det moderne sygdomsbegreb. Han er ligeledes til-
knyttet nedennævnte tværfaglige projekt (3). 

Stig Brorson har været tilknyttet afdelingen som
scholarstipendiat. Han har arbejdet med viden-
skabsteoretiske problemer forbundet med vurde-
ring af alternative behandlingsmetoder og publi-
ceret herom. Sideløbende hermed arbejder han
med filosofiske aspekter omkring sygdomsklassifi-
kationen.

Afdelingen deltager i tre forskningsrådsfinan-
sierede tværfaglige forskningsprojekter: (1) “Bioe-
tik – grundlagsproblemer og anvendelse”, (2) “Be-
handler-patient kommunikation i forbindelse
med deltagelse i biomedicinske forskningsprojek-
ter” og (3) “Sygdoms- og sundhedsbegrebet i et
tværfagligt videnskabsteoretisk perspektiv”.

Undervisning:
Ud over studenterundervisningen på lægeuddan-
nelsen varetager afdelingens medarbejdere
prægraduat undervisning på humanbiologi-ud-
dannelsen. Desuden er der afholdt kurser for
ph.d.-studerende, og herudover varetager afdelin-
gens medarbejdere undervisning på Master of
Public Health-uddannelsen. Henrik R. Wulff er
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beskæftiget med revision af fagets lærebøger. Fa-
gets medarbejdere har desuden undervist ved ad-
skillige 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 etiksymposium i Birmingham. Han
har holdt gæsteforelæsninger i Amsterdam og
Köln; er medlem af Executive Board, European So-
ciety for Philosophy of Medicine and Health Care.
Søren Holm deltager i 4 EU-sponserede projekter
“Euro-priorities”, “Reproductive Choice and Con-
trol of Fertility”, “Lifestyles and Communicable Di-
sease”, “EURICON”. Han er medlem af bestyrelsen
for International Association of Bioethics. Peter C.
Gøtzsche er leder af Cochrane Placebo Methods
Working Group; medlem af planlægningskomi-
téen og Conference Chair for “50 years of Clinical
Trials: Past, Present and Future” (British Medical
Association, finder sted i oktober 1998).

Redaktions-og bedømmelsesvirksomhed:
Henrik R. Wulff er ansvarshavende redaktør og
Peter Gøtzsche redaktør af Bibliotek for Læger.
Wulff er medlem af Editorial Board for Journal of
Theoretical Medicine, Journal of Philosophy and
Medicine, Medicine, Health Care and Philosophy,
Clinical Epidemiology og Medic. Søren Holm er
medlem af Editorial Team for Medicine, Health
Care and Philosophy og Kharón. I samarbejde
med professor John Harris (Manchester) redige-
rer han bogserien “Issues in Biomedical Ethics”
for Oxford University Press. Peter Gøtzsche er re-
daktør i Cochrane Empirical Methodological Stu-
dies Methods Working Group. Medlem af Edito-
rial Advisory Board, The Cochrane Collaboration.
Medlem af Advisory Board, Clinical Effectiveness
Directory, BMJ Publishing.

Henrik R. Wulff, Peter Rossel og Søren Holm
har været bedømmer af artikler ved forskellige
tidsskrifter. 

Henrik R. Wulff har været bedømmer af en
ph.d.-afhandling og formand for udvalg til be-
dømmelse af ansøgere til et professorat. Peter Ros-
sel har bedømt en ph.d.-afhandling.

Andet:
Henrik R. Wulff er formand for Fakultetets Inter-
nationale Udvalg.

AFDELING FOR MILJØ- OG ARBEJDS-
MEDICIN

Afdelingsleder: Eva Støttrup Hansen.
Ved oprettelse af Institut for Folkesundhedsvi-

denskab pr. 1.1.1997 udskiltes en afdeling for mil-
jø- og arbejdsmedicin. Afdelingens videnskabelige
stab har i 1997 bestået af en lektor samt en ad-
junkt/lektorvikar. Afdelingen varetager den
prægraduate undervisning i arbejdsmedicin for
medicinstuderende. Afdelingens forskning ligger
dels på det epidemiologiske område (Eva Støttrup
Hansen) dels på det klinisk/laboratoriemæssi-
ge/psykosociale område (Lars Sjöstedt).

De arbejds- og miljømedicinske problemers ka-
rakter nødvendiggør en betydelig bredde i såvel
forskningsmæssige metoder som faglig kompeten-
ce. Det er afdelingens intention at bygge videre på
den stærke skandinaviske epidemiologiske forsk-
ningstradition ved at kombinere moderne epide-
miologisk metodologi med følsomme målemeto-
der fra bl.a. toksikologi og molekylærbiologi. Kor-
rekt anvendt vil sådanne målemetoder kunne øge
den “opløselighed”, man kan opnå i et epidemio-
logisk design, og man vil herved mere præcist og
effektivt end hidtil kunne klarlægge forskellige
miljøfaktorers indflydelse på helbredet.

Oprettelsen af en separat afdeling for miljø- og
arbejdsmedicin under Institut for Folkesundheds-
videnskab samt det faktum, at “miljø” er et af Kø-
benhavns Universitets tre satsningsområder, giver
håb om, at der nu kan opbygges et fagligt miljø in-
den for området miljø- og arbejdsmedicin.

Forskningsvirksomhed:

Aktuelle forskningsprojekter i 1997:
1. Luftforurening og dødelighed – en epidemiolo-
gisk undersøgelse af særligt belastede erhvervs-
grupper (Eva Støttrup Hansen).

2. Lægers dødelighed (Eva Støttrup Hansen).
3. Sygelighed og dødelighed blandt kloakarbej-

dere (Eva Støttrup Hansen).
4. Etiske og sociale aspekter af den arbejds- og

miljømedicinske praksis (Eva Støttrup Hansen).
5. Udvikling af erhvervsmæssig allergi og astma

hos hos personer eksponeret for forsøgsdyr (Lars
Sjöstedt).

6. Undersøgelse af genetiske risiko-markører
ved atopisk allergi og astma (Lars Sjöstedt).

7. Personlighed og sygdomsrisiko i erhvervslivet
(Lars Sjöstedt).

Videnskabelige aktiviteter i øvrigt:
Eva Støttrup Hansen har siddet i redaktionskomi-
teen for “Scandinavian Journal of Work Environ-
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ment and Health”, samt lejlighedsvis udført refe-
reeopgaver for “American Journal of Human Ge-
netics”, “American Journal of Industrial Medici-
ne”, “International Journal of Cancer”, “Internati-
onal Journal of Epidemiology” og “Statistics in
Medicine”. Herudover har Eva Støttrup Hansen
medvirket som bedømmer af indsendte bidrag til
den internationale kongres i Oslo vedrørende
lægers helbred og arbejdsmiljøforhold.

Eva Støttrup Hansen har været medlem af Ar-
bejdsmiljøinstituttets rådgivende forskningsud-
valg, samt af forskningsudvalget vedrørende mil-
jømedicinsk epidemiologi under det svenske “Na-
turvårdsverket”. Eva Støttrup Hansen har des-
uden været medlem af “Scientific Committee on
Epidemiology in Occupational Health” under “In-
ternational Commission on Occupational Health”
(ICOH), samt været beskikket som ekspertmed-
lem af Miljøankenævnet. 

Lars Sjöstedt har i 1997 erhvervet dr. med. gra-
den ved Lunds Universitet på en afhandling med
titlen, “Laboratory Animal Allergy, Long-term in-
cidence, Effects on lung function, Individual risk
factors” (Lund/Malmø 1996, 70 s.).

Rejser og foredrag:
Eva Støttrup Hansen har deltaget i årsmøde for
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin med
to fagpolitiske oplæg (hhv., “Den prægraduate un-
dervisningssituation ved lægeskolen i København”
og “Situationen efter nedlæggelsen af den mil-
jømedicinske afdeling i Sundhedsstyrelsen”), i se-
minar om kloakarbejde og helbred med oplæg
(“Kloakarbejde og helbred – en registerbaseret
undersøgelse af sygelighed og dødelighed”), samt
i symposiet “Ethical and Social Principles in Occu-
pational Health Practices” med foredraget “The
role of occupational health physicians: How to
deal with “sensitive” workers”. Eva Støttrup Han-
sen og Lars Sjöstedt har deltaget i Nordisk Ar-
bejdsmiljømøde, og Lars Sjöstedt har herudover
deltaget i Nordisk Arbejdsmiljøseminar. 

AFDELING FOR SOCIAL MEDICIN OG
PSYKOSOCIAL SUNDHED

Afdelingsleder: Merete Osler.
Det er afdelingens mål at drive forskning i so-

ciale og psykosociale faktorers betydning for folke-
sundheden med henblik på at skabe videnskabelig
basis for effektive forebyggelsesaktiviteter. Dette
indebærer analytiske studier med forebyggende
sigte, interventionsstudier og herudover:

1. Videreudvikling af nøglebegreber og meto-
der til måling heraf, herunder sociale og psyko-

sociale sygdomsdeterminanter (handlekompeten-
ce, sociale relationer, social status, sundhedsad-
færd), helbredsstatus samt konsekvenser af syg-
dom (funktionsevne, marginalisering, sygdomsad-
færd).

2. Videreudvikling af metoder til analyse af sam-
menhænge mellem psykosociale forhold og hel-
bred samt metoder til evaluering af forebyggelses-
effekt.

Forskningsvirksomhed:
Hovedparten af afdelingens forskere (Kirsten
Avlund, Bjørn Holstein, Birgitte Bjerre, Mogens
Trab Damsgaard, Pernille Due, Jens Modvig, Me-
rete Osler, Rikke Lund) deltager i et projekt in-
denfor tværvidenskabelig sundhedsforskning om
psykosociale forholds betydning for sygdoms- og
sundhedsadfærd. Projektet udføres i samarbejde
med Dansk Institut for klinisk Epidemiologi
(DIKE) og psykologisk laboratorium (KUA) og
har til formål at udvikle begrebsmæssige analyser,
og præcise definitioner af begreberne: Social sta-
tus, sociale relationer og handlekompetance. I
denne forbindelse er der på afdelingen oprettet et
forskningsforum for sociale relationer med speci-
el fokus på at udvikle valide, operationelle målein-
strumenter for sociale relationer (Kirsten Avlund,
Bjørn Holstein, Pernille Due, Jens Modvig, Rikke
Lund, Charlotte Lerche, Mogens Trab Dams-
gaard, Birgitte Bjerre).

Afdelingens øvrige projekter omfatter:

1. Psykosociale prædiktorer for sygelighed og
dødelighed
a. Sociale og psykosociale prædiktorer for dødelig-
hed (Bjørn Holstein, Gert Almind).
b. University of Copenhagen Longitudinal Study
(UNICLAS) (Pernille Due, Bjørn Holstein, Rikke
Lund, Gert Almind).
c. Aktive leveår i alderdommen (Bjørn Holstein,
Kirsten Avlund, Pernille Due).
d. Fødselsudfald i socialdistrikter i København
(Jens Modvig, Rikke Lund).
e. Helbreds- og sociale konsekvenser af krisefrem-
kaldt flytning (Niels Michelsen).
f. Børn af psykisk syge forældre – 20 års opfølg-
ning (Niels Michelsen).
g. Børnemishandling: Omfang og psykosociale
forhold (Niels Michelsen).
h. Psykosociale risikofaktorer, overvægt og fedme
(Inge Lissau, Pernille Due, Bjørn Holstein).
i. Kønsforskelle i sociale relationers betydning for
udvikling af sygdom og død (Rikke Lund).
j. Sociale forhold, kost og helbred (Merete Osler).
k. Psykosociale faktorer og funktionsevne fra 70-
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til 80-årsalderen (Kirsten Avlund, Mogens Trab
Damsgaard, Rikke Lund, Pernille Due).
l. Sociale relationer som prædiktor for dødelighed
(Kirsten Avlund, Mogens Trab Damsgaard, Bjørn
Holstein).

2. Psykosociale konsekvenser af sygdom og
behandling
a. Tilværelsen efter urinafledning (Birgitte Bjerre).
b. Livskvalitet efter invasiv behandling for
iskæmisk hjertesygdom (Ole Steen Mortensen).
c. Funktionsevne blandt 75-80 årige i tre nordiske
lande (Kirsten Avlund).
d. Screening for funktionstab hos ældre menne-
sker (Kirsten Avlund, Mikkel Vass).
e. Forløb, varighed og opfølgning af sygedagpen-
ge (Jens Modvig).

3. Sundhedsadfærd
a. Skoleelevers helbred og sundhedsadfærd (Per-
nille Due, Bjørn Holstein, Ina Borup).
b. Sundhedsadfærd i den danske befolkning (Per-
nille Due, Bjørn Holstein).
c. Voksnes ryge-, motions- og kostvaner (Merete
Osler).
d. Tobaksrygning: Adfærd og helbred (Merete Os-
ler).
e. Tidlig intervention overfor børnefedme i Euro-
pa (Inge Lissau).
f. Skoleelevers vurdering af den sundhedsfrem-
mende indsats (Ina Borup).
g. Skolesundhedsplejerskers opfattelse af den
gode sundhedssamtale (Ina Borup).

4. Befolkningens sundhed
a. Den danske SF-36 fase II database (Mogens
Trab Damsgaard, Jakob Bjørner).
b. Incidensen af iskæmisk hjertesygdom (Merete
Osler).

Undervisning:
Afdelingen varetager i samarbejde med Afdeling
for Sundhedstjenesteforskning undervisning i fire
af lægestudiets fag:

1) Administrativ Medicin,
2) Epidemiologi,
3) Klinisk social medicin,
4) Medicinsk sociologi.

I arbejdet med revision af den lægevidenskabelige
uddannelse deltager flere af afdelingens lekto-
rer/professorer, bl.a. gennem medlemskab af for-
skellige semesterudvalg, formandskab for 11. se-
mesterudvalg samt deltagelse i formandsmøder
(Niels Michelsen).

Afdelingen afholdt i 1997 tre af fakultetets for-
skeruddannelseskurser:

1. Psykosociale teorier og begreber i sundheds-
forskning.

2. Spørgeskema- og interviewmetoder i klinisk
og samfundsmedicinsk forskning.

3. Kvalitative forskningsmetoder i klinisk og
samfundsmedicinsk forskning.

En stor del af afdelingens forskere er gået aktivt
ind i arbejdet med at planlægge fakultetets nye ud-
dannelser i folkesundhedsvidenskab. Bjørn Hol-
stein, Merete Osler og Niels Michelsen har delta-
get i udvalgene vedrørende planlægning af bachel-
or- og kandidatuddannelsen i folkesundheds-
videnskab, herudover har Niels Michelsen været
formand for planlægning af 2. og 3. studieår, sam-
menskrevet foreløbig studieordning/bekendt-
gørelse samt udpeget medlem af interim studie-
nævn. Kirsten Avlund har deltaget i arbejdsgrup-
pen vedrørende oprettelsen af en kandidatuddan-
nelse i sundhedsfag for personer med mellemlang,
videregående sundhedsuddannelse. Bjørn Hol-
stein er uddannelsesleder for Master of Public
Health-uddannelsen. Derudover har Lars Iversen,
Kirsten Avlund, Bjørn Holstein, Jens Modvig, Mo-
gens Trab Damsgaard, Pernille Due, og Merete Os-
ler planlagt nye moduler på Master of Public
Health-uddannelsen.

Flere af afdelingens medarbejdere har været
kursusledere og kursuslærere ved afdelingens
egne ph.d.-kurser (Mogens Trab Damsgaard, Per-
nille Due og Bjørn Holstein). Desuden har flere
medarbejdere været lærere på andre ph.d.-kurser,
på speciallægekurser og andre postgraduate kur-
ser (Kirsten Avlund, Bjørn Holstein, Niels Michel-
sen og Merete Osler).

Bedømmelsesarbejder:
Bjørn Holstein har bedømt tre disputatser og tre
ph.d.-afhandlinger. Merete Osler har bedømt en
ph.d.-afhandling. Niels Michelsen har bedømt en
ph.d.-afhandling.

Redaktionserhverv:
Afdelingens forskere medvirker i redaktionen af
en del videnskabelige tidskrifter: Bjørn Holstein
er medlem af redaktionspanelet for Scandinavian
Journal of Social Medicine, Aging Clinical and Ex-
perimental Research samt Scandinavian Journal
of Occupational Therapy. Inge Lissau er medlem
af editorial board for International Journal of Be-
havioural Medicine. Merete Osler er medlem af
editorial board for European Journal of Public
Health. Jens Modvig er redaktør af Ugeskrift for
Læger, Videnskab og Praksis og er medlem af vi-
denskabeligt panel for Scandinavian Journal of
Social Medicine. Niels Michelsen er medlem af vi-
denskabeligt panel for Scandinavian Journal of
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Social Welfare. Afdelingens medarbejdere har vur-
deret manuskripter for en række internationale
tidsskrifter.

Arbejde i kollegiale organer og lignende:

Københavns Universitet:
Mogens Trab Damsgaard er medlem af Køben-
havns Universitets ADB-teknikudvalg og af fakulte-
tets Informationsteknologiudvalg. Rikke Lund er
medlem af fakultetets ph.d.-studienævn.

Videnskabelige selskaber:
Kirsten Avlund er medlem af bestyrelsen for Er-
goterapeutforeningens forskningsudvalg og af
Dansk Gerontologisk Selskab. Pernille Due er for-
mand for Dansk Selskab for Psykosocial Medicin.
Bjørn Holstein er medlem af bestyrelsen for
Dansk Gerontologisk Selskab. Inge Lissau er vi-
denskabelig sekretær i Dansk Selskab for Psykoso-
cial Medicin, formand for organisationskomiteen
for den 5. Internationale konference om Psykoso-
cial Medicin samt sekretær for European Child-
hood Obesity Group, Niels Michelsen er medlem
af bestyrelsen for Dansk Selskab for Samfundsme-
dicin og Medicinsk Selskab i København, Merete
Osler er formand for Dansk Epidemiologisk Sel-
skab, medlem af Dansk Medicinsk Selskabs re-
præsentantskab. 

Andre videnskabelige organer:
Bjørn Holstein er medlem af Socialforskningsin-
stituttets forskningsudvalg og bestyrelsen for Ge-
rontologisk Institut, Niels Michelsen er medlem af
institutrådet for Institut for Sygdomsforebyggelse
og af styregruppen for “Copenhagen Perinatal Co-
hort 1959-61”. Merete Osler er medlem af Sund-
hedspuljens sagkyndige udvalg og af Hjertefore-
ningens Fagudvalg.

Andre samfundsmedicinske organer:
Niels Michelsen er formand for bedømmelsesud-
valget vedrørende projektarbejde i den samfunds-
medicinske speciallægeuddannelse. Niels Michel-
sen er desuden medlem af Statens Sundhedsviden-
skabelige Forskningsråds arbejdsgruppe vedrøren-
de forskning om børns vilkår og velfærd, medlem
af bestyrelsen for Dag- og Døgncenteret for Men-
talhygienisk forening for børn og unge, for Welan-
der Fonden og Robinsohn Fonden. Bjørn Holstein
er medlem af Tobaksskaderådet og af det sagkyndi-
ge udvalg i Kommiteen for Sundhedsoplysning.
Merete Osler er medlem af ernæringrådet.

Videnskabelige kongresser og lign.:
Afdelingens forskere har deltaget i en række nati-
onale og internationale videnskabelige kongresser

og kurser. Bl.a. har Rikke Lund deltaget i WHO
kursus i Epidemiologi i Firenze og Pernille Due,
Bjørn Holstein og Rikke Lund har deltaget i 16.
Konference for det Internationale Gerontologiske
Selskab i Australien.

AFDELING FOR SUNDHEDSTJENESTE-
FORSKNING

Afdelingsleder: Signild Vallgårda.
Afdelingen blev oprettet 1/1 1997 i forbindelse

med oprettelsen af Institut for Folkesundhedsvi-
denskab. 

Forskningsvirksomhed:
Sundhedstjenesteforskningen omhandler årsager
til og følger af sundhedsvæsenets organisation og
funktion. Inden for området sundhedstjeneste-
forskning arbejder afdelingen med tre temaer: 1)
Analyser af de forhold, der påvirker sundhedsvæ-
senets udformning, forandring og styring. 2) Ana-
lyser af effekter af strukturelle forhold i sundheds-
væsenet. 3) Analyser af effekter af specifikke inter-
ventioner og programmer, evalueringsforskning.
4) Desuden arbejdes der med teori- og metodeud-
vikling inden for to områder: Komparative meto-
der og helbredsstatusmåling.

Flere af forskningsprojekterne udføres i samar-
bejde med forskere i Storbritannien, Holland,
Frankrig, Spanien, Canada, USA og Sverige. Jakob
Bjørner arbejder i et år fra 1/7 1997 i Boston sam-
men med John Ware omkring udviklingen af spør-
geskemaet SF 36.

I. Sundhedsvæsenets udformning, forandring
og styring
1. Forebyggelsesopfattelser i sundhedsvæsenet
(Lisa Dahlager).

2. Hvilke muligheder og barrierer skaber de or-
ganisatoriske forhold på Bispebjerg Hospital for
integration af forebyggelsesaktiviteter i hospitals-
strukturen? (Hanne Fredslund).

3. Entrenchment of cancer genetic services in
European health care. A comparative study inclu-
ding France, Holland and Denmark (Lene Koch).

4. Eugenik i praksis – sterilisation i Danmark
1929-1967 (Lene Koch).

5. Organiseringen af kræftbehandlingen i Dan-
mark i begyndelsen af det 20. århundrede (Heidi
Kyhl).

6. Analyse af sundheds- og socialpolitik for æl-
dre i Danmark og Japan (Hirobumi Ito).

7. En sammenlignende undersøgelse af fødsels-
hjælpens udvikling i Danmark og Sverige (Signild
Vallgårda). 
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8. European Network of Biomedical Ethics, del-
projekt af “Genetics in Human Reproduction”
(Lene Koch).

II. Effekter af strukturelle forhold i sundheds-
væsenet
1. Forbrug af almen praksis. Befolknings- og sund-
hedsrelaterede faktorer, som påvirker kontakt-
mønstre og ydelsesforbrug (Allan Krasnik).

2. Den perinatale dødeligheds udvikling i dette
århundrede, en international sammenligning
(Signild Vallgårda).

3. Sociale og etniske forholds betydning for ad-
gangen til sundhedsvæsenet blandt kvinder med
brystkræft (Marie Nørredam, Mogens Grønvold
og Allan Krasnik).

III. Effekter af specifikke interventioner og
programmer
1. Livskvalitet ved efterbehandling af brystkræft
(Mogens Grønvold).

2. Behandling af cataract i Danmark, Spanien
og Nordamerika (Tavs Folmer Andersen og Jens
Christian Nørregaard).

3. Behandling af patienter med galdesten. Me-
dicinsk teknologivurdering (Tavs Folmer Ander-
sen, Torben Jørgensen (Glostrup) og Mette Mad-
sen (DIKE)).

4. Prostatektomi – prospektiv undersøgelse af
prostatektomipatienter før og efter operation
(Tavs Folmer Andersen).

5. Coping med infertilitet og infertilitetsbe-
handling (Lone Schmidt).

IV. Metodeudvikling 
Foruden den metodeudvikling, der foregår som
en integreret del af forskninsgprojekterne, arbej-
des med projekter, der udvikler metoder til sund-
hedsstatusmåling.

1. Det danske SF-36 fase II – et valideringspro-
jekt (Jakob Bjørner).

2. Det danske SF-36 fase II database (Mogens
Trab Damsgaard, Jakob Bjørner).

3. Dansk befolkningsundersøgelse af helbreds-
spørgeskemaer, validering og indsamling af norm-
data (Torquil Watt, Mogens Grønvold, Jakob Bjør-
ner).

Undervisning:
Afdelingen varetager undervisning på lægeuddan-
nelsen, har ansvar for administrativ medicin, og
medvirker på andre fag; på MPH-uddannelsen
med ansvaret for fælles- og specialmodulerne om
sundhedsvæsenets organisation, ledelse og økono-
mi og fællesmodulet i epidemiologi; samt ph.d.ud-
dannelsen. Tavs Folmer Andersen, Allan Krasnik,
Lone Schmidt og Signild Vallgårda har deltaget i

udviklingen af MPH-uddannelsen, som startede i
efteråret 1996, og Allan Krasnik i planlægningen
af den nye bachelor-kandidatuddannelse i folke-
sundhedsvidenskab samt den nye masteruddan-
nelse i international sundhed. Lone Schmidt var
frem til 1/7 viceuddannelsesleder på MPH-uddan-
nelsen. 

Redaktions- og bedømmelsesvirksomhed:
Allan Krasnik har været formand for bedømmel-
sesudvalget for professoratet i forebyggelse og
sundhedskommunikation og medvirket i bedøm-
melsen af en række ph.d.-afhandlinger og ph.d.-
projekter. Desuden er han medlem af European
Public Health Associations permanente videnska-
belige panel og af Ugeskrift for lægers videnskabe-
lige panel. Tavs Folmer Andersen har været for-
mand for bedømmelsesudvalget vedrørende et
forskningsadjunktur i social medicin og to ph.d.-
afhandlinger. Lone Schmidt og Lene Koch har
hver bedømt en ph.d.-afhandling. Tavs Folmer
Andersen, Lene Koch, Allan Krasnik, Lone
Schmidt og Signild Vallgårda har bedømt artikler
til videnskabelige tidsskrifter.

Rejser og foredrag:
Tavs Folmer Andersen har været til møde i Inter-
national Society of Technology Assessment in
Health Care i Barcelona. Allan Krasnik og Marie
Nørredam har deltaget i European Public Health
Associations årlige konference. Allan Krasnik har
desuden deltaget i en konference i Association of
Schools of Public Health in the European Region
(ASPHER), samt i Nordisk Kongres i Social Medi-
cin. Lene Koch har deltaget i følgende konferen-
cer: First Conference on the European Network
for Biomedical Ethics, In Vitro Fertilisation in the
90’s, Childhood and old age, FIGO congress, Kø-
benhavn, Sterilisation in Scandinavia. An interna-
tional workshop, Oslo. Signild Vallgårda har været
til møde i Washington om et komparativt projekt
om fødselshjælpen i nordamerikanske og vesteu-
ropæiske lande.

Tillidshverv m.v.:
Tavs Folmer Andersen er medlem af fakultetets fy-
siske udvalg og var institutleder til 28/2. Mogens
Grønvold er sekretær for den europæiske kræft-
forskningsorganisations, EORTC’s Quality of Life
Study Group. Lene Koch er medlem af Etisk Råd.
Allan Krasnik er institutleder fra 1/3, og han er
medlem af Nordisk gruppe for sundhedstjeneste-
forskning og i fakultetets forskningsudvalg og dets
ph.d.-kursusudvalg. Han er medlem af strategi-
gruppen for World Federation of Medical Educati-
on. Som institutleder er han formand for institut-
bestyrelsen og instituttets samarbejdsudvalg. Lone
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Schmidt er medlem af fakultetets ph.d.-kursusud-
valg. Signild Vallgårda er medlem af Udvalget ved-
rørende sundhedstjenesteforskning under det
Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, i arbejds-
udvalget for Netværk for Humanistisk Sundheds-
forskning og af forskningsledelsen for Udrednin-
gen vedrørende magt og demokrati i Danmark.

Stab

INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDS-
VIDENSKAB

VIP: 48,7 årsværk.
TAP: 26,7 årsværk.

INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDS-
VIDENSKAB

TAP:
Andersen, Irene Kate; overassistent.
Atkins, Victoria Jane; overassistent.
Christiansen, Rita Sylvest; assistent.
Olsen, Inge Fisker Hansted; administrator.

AFDELING FOR ALMEN MEDICIN

VIP:
Almind, Gert; adjungeret professor.
Andersen, John Sahl; forskningsassistent.
Bojlén, Sybille; forskningsadjunkt.
Bunch, Vibeke; amanuensis.
Dyhr, Lise; forskningsassistent.
Hantho, Arne; amanuensis.
Hollnagel, Hanne; professor.
Hvas, Lotte; forskningsassistent.
Larsen, Jan-Helge; lektor.
Risør, Ole; amanuensis.
Thorsen, Hanne; forskningslektor.
Tørning, Jens; amanuensis.
Vass, Mikkel; forskningsassistent.
Witt, Klaus; adjunkt.

TAP:
Brydholm, Ann-Charlotte; kontorfuldmægtig.
Drikkjær, Anja J.; assistent.
Jacobsen, Bente; overassistent.
Jørgensen, Minna Stigbjerg; assistent.

BIOSTATISTISK AFDELING

VIP:
Andersen, Per Kragh; lektor.

Andreasen, Anne Helms; forskningsass.
Brøndsted, Lise; forskningsass.
Budtz-Jørgensen, Esben; forskningsass.
Dalgaard, Peter; lektor.
Ekstrøm, Claus; ph.d.-studerende.
Esbjerg, Sille; forskningsassistent.
Hartvig, Helle Bøggild; forskningsass.
Hilden, Jørgen; lektor.
Hindsberger, Charlotte; ph.d.-studerende.
Keiding, Niels; professor.
Larsen, Klaus; forskningsass.
Martinussen, Torben; forskningsassistent.
Olsen, Elisabeth Anne Wreford; forskningsass.
Parner, Jan; ph.d.-studerende.
Petersen, Jørgen Holm; forskningsadjunkt.
Scheike, Thomas; lektor.
Skovgaard, Lene; lektor.
Stockmarr, Anders; forskningsass.

TAP:
Arnold, Mette Ravn; assistent.
Jensen, Kathe; overassistent.
Johnsen, Anne Toft; overassistent.
Kragskov, Susanne; overassistent.
Lauridsen, Connie; kontorelev.

AFDELING FOR MEDICINSK VIDEN-
SKABSTEORI

VIP:
Bjørn, Else; forskningsass.
Brorson-Hansen, Stig Christian; scholarstipendiat.
Gammelgaard, Anne; forskningsass.
Graugaard, Christian; ph.d.-studerende.
Holm, Søren; adjunkt.
Hrobjartsson, Asbjørn; kandidatstip.
Norup, Michael; ph.d.-studerende.
Rossel, Peter J. Hancke; lektor.
Schilhab, Theresa; forskningsass.
Skydsgaard, Morten; forskningsass.
Wulff, Henrik Ramsing; professor.

TAP:
Espholm-Kjær, Kirsten; overassistent.
Kristensen, Hanne Ryborg; overassistent.
Nielsen, Anne Grethe; overassistent.

AFDELING FOR SUNDHEDSTJENSTE-
FORSKNING

VIP:
Andersen, Tavs Folmer; lektor.
Bjørner, Jakob; forskningsadj.
Christensen, Ulla; forskningsass.
Dahlager, Lisa; forskningsass.
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Fredslund, Hanne; ph.d.-studerende.
Grønvold, Mogens; forskningsadj.
Koch, Lene; forskningslektor.
Krasnik, Allan; professor.
Kyhl, Heidi Sophia; ph.d.-studerende.
Lund, Rikke; ph.d.-studerende.
Schmidt, Lone; adjunkt.
Vallgårda, Signild; lektor.

TAP:
Andersen, Anita Maj; overassistent.
Andersen, Maria Ditte; kontorelev.
Hamburger, Lis; fuldmægtig.
Holm, Bente Rønde; overassistent.
Hussain, Asmah; kontorelev.
Krejsgaard, Bente; overassistent.
Neumann, Flemming Breson; teknikumingeniør.

AFDELING FOR SOCIAL MEDICIN OG
PSYKOSOCIAL SUNDHED

VIP:
Bjerre, Birgitte Dalsgaard; forskningsass.
Damsgaard, Mogens Trab; lektor.
Due, Pernille; lektorvikar.
Frandsen, Kirsten Avlund; lektorvikar.
Holstein, Bjørn Evald; lektor.
Iversen, Lars; professor.
Kristensen, Ina Bodil Borup; forskningsass.
Lissau, Inge; forskningsadj.
Lund, Rikke; ph.d.-studerende.
Michelsen, Niels; klinisk professor.
Modvig, Jens; lektorvikar.
Mortensen, Ole Steen; forskningsass.
Osler, Merete; lektor.
Svensson, Charlotte Lerche; forskningsass.
Træden, Ulla; forskningsadj.

TAP:
Brünner, Linda; assistent.
Gudmann, Aase; fuldmægtig.
Henriksen, Christina; kontorelev.
Holm, Malene; assistent.
Johansen, Marianne; overassistent.
Keller, Pia Sussi; overassistent.
Pallesen, Birgit; overassistent.
Sawritz, Allan Ronald; systemplanlægger.
Therkildsen, Eva; kontorelev.

AFDELING FOR MILJØ- OG ARBEJDS-
MEDICIN

VIP:
Gyntelberg, Finn; klinisk professor.

Hansen, Eva Støttrup; lektor.
Mikkelsen, Sigurd; klinisk lektor.
Sjøstedt, Lars; lektorvikar.

TAP:
Vraa, Birthe; overassistent. 

AFDELING FOR MEDICINSK KVINDE- OG
KØNSFORSKNING

VIP:
Jackson, Hannah Bing; forskningsass.
Petersson, Birgit; lektor.
Smidth-Fibiger, Eva; kand. stip.
Tersbøl, Britt Pinkowski; ph.d.-studerende.

TAP:
Christensen, Marianne Holck; overassistent.
Nielsen, Karina; overassistent.

INTERNATIONAL SUNDHED

VIP:
Thybo, Søren; amanuensis.
Silberschmidt, Margrethe; post.doc.

SUNDHEDSPSYKOLOGI

VIP:
La, Cour Peter; forskningsadj.

TAP:
Hansen, Pernille Frejby; assistent.
Jørgensen, Mui Ruth Viben; overassistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Andersen, Marc: Brugen af antropometriske data i

sundhedsprogrammer. Epidemiologiske og sta-
tistiske aspekter.

Dyhr, Lise: Det almene i det anderledes. Belysning
af problemer i mødet mellem danske praktise-
rende læger og tyrkiske indvandrerkvinder, set
fra en klinisk synsvinkel.

Hahnemann, Johanne Marie: Chromosomal mo-
saicism in CVS. (J.F. Kennedy Instituttet).

Jensen, Tina Kold: Waiting time to pregnancy: Re-
sults from a follow-up and a retrospective study.

Kappel, Klemens: Grundproblemer i medicinsk
etik.

Manniche, Vibeke: At leve med Neurofibromato-
sis Recklinghausen.

Mellemkjær, Lene: Conditions with Affection of
the Immune System and Cancer Risk: Register-
Based Studies. (Kræftens Bekæmpelse).
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Petersen, Jørgen Holm: Analysing Genetic and
Environmental Influences on Mortality and
Morbidity.

Rix, Bo Andreassen: Cancer Risk in the Danish Pulp
and Paper Industry (Kræftens Bekæmpelse).

Sestoft, Dorte: Skizofrene varetægtsfængslede. Psy-
kisk anamnese, social baggrund og kriminalitet.

Timm, Helle: Hvornår er patienten i centrum? En
kultur-sociologisk analyse af den syges betyd-
ning for kvalitetsudviklingen af det offentlige sy-
gehusvæsen.

Wachmann, Carsten Henrik: Use of epidemic and
statistical models in the surveillance of infecti-
ous diseases (Statens Serum institut).

Fondsstøtte:

INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDS-
VIDENSKAB

AFDELING FOR ALMEN MEDICIN

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Undervisningsaflastning (Hanne Hollnagel)

kr. 10.417.

Sundhedsdirektoratet:
– Patientcentreret registerforskning i almen prak-

sis (Hanne Hollnagel)   kr. 50.000.

BIOSTATISTISK AFDELING

EU Biomed:
– Statistiske analyser (Niels Erik Skakkebæk)   

kr. 100.000.

Apotekerfonden:
– Diabetesomsorg i almen praksis (Niels de Fine

Olivarius)   kr. 445.400.

Center for Epidemiologisk Grundforskning:
– Center for Epidemiologisk Grundforskning

(Biostatistisk Afdeling)   kr. 207.240.

Danmarks Grundforskningsfond:
– Parasitter hos svin (Peter Nansen)   kr. 131.428.

Det Strategiske Miljøforskningsprogram:
– Arbejdsmiljø og kromosomskader (Edith

Raffn)   kr. 30.000.

Diverse Fonde:
– Allergiske lidelser hos bagere – opfølgning (Si-

gurd Mikkelsen)   kr. 75.000.

– Epidemiologisk us af juvenil kronisk arthritis
(Hans Erik Nielsen)   kr. 64.200.

– Statistisk design og evaluering af limiting diluti-
on assays (Lars Vindeløv)   kr. 72.000.

EU:
– Færøsk Fødselskohorte (Biostatistisk Afde-

ling/Philippe Grandjean)   kr. 321.144.
– The International Study of Postoperative Cogni-

tive Dysfunction (Biostatistisk Afdeling)   
kr. 172.404.

H.Lundbeck & Co A/S:
– (Biostatistisk Afdeling)   kr. 35.000.

Hede Nielsens Fond:
– Evaluering af hofteproteser cementeret med

boneloc (Morten Boye Petersen)   kr. 32.400.

Hjerteforeningen:
– Tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter AMI

(Finn E. Nielsen)   kr. 45.000.

Idrættens Forskningråd:
– Psykosociale faktorer & motion (Pernille Due)

kr. 93.600.

Kræftens Bekæmpelse:
– PCB analyser (Annette Pernille Høyer)   

kr. 142.500.
– Sammenhænge mellem depressive tilstande og

brystkræft (Torben Jørgensen)   kr. 100.800.

Medical College of Wisconsin:
– Techniques for Modeling Complex Longitudinal

Studies (Biostatistisk afdeling)    kr. 39.180 USD

Nat.Foren. Lungesygdomme/Sundhedsministeri-
et:

– Lungefunktion og alder (Peter Lange & Jørgen
Vestbo)   kr. 80.000.

Private Fondsmidler:
– Apoplexi-epidemiologiske studier (Gudrun

Boysen/Lisbeth E. Knudsen)   kr. 66.800.
– Evaluering af isokinetiske og isometriske mu-

skelstyrkemålinger (Bente Danneskiold-Sam-
søe)   kr. 64.680.

– Kindling og burn out ved den affektive sygdom
(Lars Kessing)   kr. 96.250.

– Kombinationsbehandling af hjerteinsufficiens
(Anders Galløe)   kr. 78.000.

– Neck pain rating scale (Alan Jordan)   
kr. 42.280.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Longitudinelle populationsbaserede langtids-
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studier af vægtkurver hos børn og voksne...
(Thorkild I.A. Sørensen)   kr. 151.425.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Diabetesomsorg i Almen praksis (Niels de Fine

Olivarius)   kr. 445.400.
– Klinisk forløb af Chron og colotis ulcerosa

(Ebbe Langholz)   kr. 120.000.
– Normal og patologisk vækst og gonadeudvik-

ling hos børn og unge... (Niels Erik Skakkebæk)
kr. 189.704.

– Prognosticering af blærecancer recidier og
progression (Gregers Hermann)   kr. 64.335.

– Tidsafhængig Confounding (Jan Thorlund Par-
ner)   kr. 381.500.

Tilskud fra Fremmede Forskere:
– Tilskud fra fremmede forskere (Niels Keiding)

kr. 50.000.

Tobaksskaderådet:
– Røgfri årgang (Lotte Bælum)   kr. 117.000.

Østerbroundersøgelsen:
– Østerbroundersøgelsen (Gorm Jensen)   

kr. 116.666.

AFDELING FOR MEDICINSK VIDEN-
SKABSTEORI

Den Alm. Danske Lægeforening:
– Holdinger til lægevidenskabelige forsøg(1996-

98:10.000) (Søren Holm)   kr. 10.000.

EU:
– Communicable Diseases, Lifestyles and Perso-

nal Responsability – Ethics and Rights (96,97:
xeu 1433,32)(1996-99: 31.073.) (Søren Holm)
kr. 31.073.

– Priorities and Ressource Allocation in Health
Care(96,97 xeu 16000)(1996-99:346.500) (Sø-
ren Holm)   kr. 346.500.

Fonden af 1870:
– Beslutningsprocesser i et kardiologisk overvåg-

ningsafsnit(1996-98:36.000) (Søren Holm)   
kr. 18.000.

Forskningsministeriet:
– Hjerne Året (Søren Holm)   kr. 150.000.

Forskningsrådene:
– De sundhedsvidenskabelige paradigmer: Begre-

berne sygdom og sundhed i et tværfagligt viden-
skabsteoretisk perspektiv (1996-98:1.5 mio..)
(Henrik R. Wulff)   kr. 500.000.

Hjerteforeningen:
– Kardiologisk simulering(1994-97:147.000.) (Sø-

ren Holm)   kr. 147.000.

Jacob og Olga Madsens Fond:
– Etiske problemer i den perinatale medicin

(1995-98: 15.000.) (Michael Norup)   kr. 15.000.

NORFA:
– Brain and self workshop (Søren Holm)

kr. 58.842.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Behandler-Patient kommunikation – Biomed.

forskning(1994-98:1.5 mio..) (Peter Rossel)   
kr. 1.500.000.

– Brain and Self, The Workshop: Toward a Scien-
ce of Consciousness (Søren Holm)   kr. 29.000.

– Undersøgelse af beslutningsprocesser i et kardi-
ologisk overvågningsafsnit (1996-98:106.400.)
(Søren Holm)   kr. 103.200.

AFDELING FOR SUNDHEDSTJENSTE-
FORSKNING
Beckett Fonden:
– Forskningsprojekt om Bispebjerg Hospital som

modelhospital for det forebyggende sundheds-
arbejde i København (Hanne Fredslund)   
kr. 25.000.

Clara Lachmanns Fond:
– 4. Nordiske konference i Sundhedsforskning

(Signild Vallgårda)   kr. 10.000.

Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond:
– BBH som model hospital (Hanne Fredslund)

kr. 49.000.
– Coping with infertility (Lone Schmidt)

kr. 50.000.

EORTC:
– Sekretær for den EORTC quality of life study

group (Mogens Grønvold)   kr. 45.982.

Fonden til Lægevidenskabens Fremme:
– Forebyggelsesopfattelser (Lisa Dahlager Jørgen-

sen)   kr. 20.000.

Kong Christian den X’s Fond:
– Barrierer for adgang til sundhedsvæsenet

blandt indvandrerkvinder med brystkræft (Ma-
ria Nørredam)   kr. 5.000.

Kræftens Bekæmpelse:
– Livskvalitet ved adjuverende behandling... (Mo-

gens Grønvold)   kr. 249.350.
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– Transport og ophold ved the Wellcome institute
(Heidi Kyhl)   kr. 60.774.

Psykiatrisk Forskningsprojekt 10:
– Dansk Befolkningsundersøgelse af helbreds-

spørgeskemaer. Samlet bevilling 313.990. (Mo-
gens Grønvold)   kr. 2.500.043.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– 4. Nordiske Konference om Humanistisk Sund-

hedsforskning. Rejesudgifter til udenlandske fo-
redragsholdere (Signild Vallgårda)   
kr. 35.000.

– Sterilisation i Danmark, 1929-1967. Et bidrag til
den medicinske etiks udviklingshistorie (Lene
Koch)   kr. 486.610.

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd:
– 4. Nordiske Konference om Humanistisk Sund-

hedsforskning (Signild Vallgårda)   kr. 30.000.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– 4. Nordiske Konference i Humanistisk Sund-

hedsforskning (Signild Vallgårda)   kr. 30.000.
– Aktive leveår i alderdommen- et geronologisk

forskningsprogram (Bjørn Holstein) 
kr. 582.000.

Sygekassernes Helsefond:
– Coping with Infertility. En prospektiv spørge-

skemaundersøgelse og invention med støtte-
grupper (Lone Schmidt)   kr. 400.000.

Wedell-Wedellsborg Fond:
– Forskningsprojekt om Bispebjerg Hospital som

modelhospital for det forebyggende sundheds-
arbejde i København (Hanne Fredslund)   
kr. 30.000.

AFDELING FOR SOCIAL MEDICIN OG
PSYKOSOCIAL SUNDHED

Dansk Sygeplejeråd:
– Doctor af public health afhandling (Ina K. Bo-

rup)   kr. 100.000.

Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond:
– Psykosociale faktorer og funktionsevne fra 70-

80 års alderen. En opfølgningsundersøgelse af
1914 population i Glostrup (Kirsten Avlund
Frandsen)   kr. 50.000.

Forskningsrådene:
– Psykosociale forholds betydning for sygdoms-

og sundhedsadfærd (Bjørn Holstein)   
kr. 500.000.

Helsefonden:
– (Lars Møller)   kr. 49.000.

Statens Sundhedsvidenskab. Forskningsråd/NAS-
TRA:

– Forebyggende hjemmebesøg hos ældre menne-
sker (Kirsten Avlund Frandsen)   kr. 250.000.

– Kostvaner og helbred (Merete Osler)   
kr. 150.000.

Sundhedsstyrelsen:
– Den gode sundhedssamtale. En kvalitetsvurde-

ring af læringsprocessen i sundhedssamtalen set
fra sundhedsplejerskens synsvinkel (Ina K. Bo-
rup)   kr. 200.000.

Sygekassernes Helsefond:
– Psykosociale faktorer og funktionsevne fra 70-

til 80 årsalderen. En opfølgningsundersøgelse
af 1914-population i Glostrup (Kirsten Avlund
Frandsen)   kr. 200.000.

Wedell-Wedellsborg Fond:
– Psykosociale faktorer og funktionsevne fra 70-

80 års alderen. En opfølgningsundersøgelse af
1914 population i Glostrup (Kirsten Avlund
Frandsen)   kr. 40.000.

Wedell-Wedellsborgs Fond:
– Sociale relationers betydning for helbred og

død (Rikke Lund)   kr. 25.000.

AFDELING FOR MEDICINSK KVINDE- OG
KØNSFORSKNING

Forskningsrådene:
– Sygdom og sundhed i relation til køn og arbejds-

forhold (Birgit Petersson)   kr. 500.000.

Legatet af 22. juli 1959:
– Undersøgelse af Bulimia-spiseforstyrrelser hos

kvinder (Birgit Petersson)   kr. 20.000.

Sygekassernes Helsefond:
– Sygdom og sundhed i relation til køn og arbejds-

forhold (Birgit Petersson)   kr. 500.000.

INTERNATIONAL SUNDHED

Rådet for Ulandsforskning:
– Gender identities (Margrethe Silberschmidt)

kr. 524.394.
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Publikationer:

INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDS-
VIDENSKAB 

Pedersen A.T., Lidegaard Ø., Kreiner S., Ottesen
B.S.: Hormone replacement therapy and risk of
non-fatal stroke. Lancet 350, s. 7, 1997. 

AFDELING FOR ALMEN MEDICIN 

Andersen J.S., Chammon C., Frederiksen K., Oliva-
rius N. de F., Pedersen O.B.: Diabetes i Danmark
(Temanummer). Journal 9 (3), s. 9-24, 1997. 

Andersson O.K., Neldam S.: A comparison of the
antihypertensive effects of candesartan cilexetil
and losartan i pationts with mild to moderate
hypertension. Journal of Human Hypertension
11, suppl. 2, s. 63-64, 1997. 

Astrup A.K.: Efter osteoporosehøringen. Måneds-
skr. Prakt. Lægegern. 9, s. 1197-1199, 1997. 

Astrup A.K.: Overbehandling. Practicus 21, s. 33-
34, 1997. 

Beich A.: Screening – det handler vel ikke bare
om at være for eller imod. Practicus 21, s. 299-
301, 1997. 

Birkeland S.A., Christensen A.K., Kosteljanetz M.:
Rise on organ donations. Lancet 349, s. 1558,
1997. 

Christensen A.K., Svarre H.M.: The EDHEP Work-
shop in Denmark – teaching doctors and nurses
communication skills. i: Transplantation in
Denmark, s. 42-49, 1997. 

Gannik D.: Situationel sygdom. Fragmenter til en
social sygdomsteori baseret på en undersøgelse
af ryglidelser. Det samfundsvidensk. 1997, Pub-
likationsart diverse. 

Hollnagel H., Nilsson P., Møller L., Køster A.: So-
cial and Biological Predictors of early Menopau-
se: A Model for Premature Aging. Journal of In-
ternal Medicine 242, s. 299-305, Blackwell 1997. 

Hollnagel H., Bentzen N., Lauritzen T.: Almen
Medicin – Grundbog. København 1997, 329 s. 

Hollnagel H., Malterud K.: Women’s Self-assesed
Personal Health Resources. Scand. J. Prim.
Health 15, s. 163-168, 1997. 

Hollnagel H., Malterud K.: The magic influence
of Classification Systems in Clinical Practice.
Scand. J. Prim. Health 15, s. 5-6, 1997. 

Hvas L.: Knogleskørhed – Er det blevet almen
praksis’ opgave at mane spøgelset i jorden, når
speciallæger, patientforeninger og lægemiddel-
industri udnævner hver 3. kvinde til at blive syg?
Practicus 113, s. 3, København 1997. 

Hvas L.: Ældre patienter i alm. praksis. 5 billeder
på vej mod en holdningsændring. Månedsskrift

for Praktisk lægegerning April, s. 423-425, Kø-
benhavn 1997. 

Hvas L.: Med blod på tanden eller længere nede,
om screening for colorectal cancer. Måneds-
skrift for praktisk lægegerning November, s.
1347-1349, København 1997. 

Hvas L.: Det første skridt på vejen mod en obliga-
torisk sikret efteruddannelse – eller? Practicus
116, s. 291-293, København 1997. 

Jensen P.B., Olivarius N., Poulsen O., Witt K., Lous
J., Kragestrup J.: Forhold omkring indsamling
af data til forskningsmæssig brug i almen prak-
sis. Practicus 21 (111), s. 53-55, 1997. 

Jørgensen A.F.: Den alment praktiserende læge og
alkoholbehandling. Månedsskr. Prakt. Læge-
gern. 75, s. 649-652, 1997. 

Jørgensen A.F.: Praktiserende læger og forskning.
Månedsskr. Prakt. Lægegern. 75, s. 1133-1135,
1997. 

Kardel T.: Niels Stensens foredrag om hjernens
anatomi, Paris 1665. København 1999, 71 s. 

Kardel T.: Bogen om August og Marie Krogh – en
saga om to liv i videnskabens tjeneste. Naturens
Verden 4, s. 6, København 1997. 

Kardel T.: Niels Stensens Hjerneforskning. Viden-
skabsforskning, s. 5, Roskilde 1997. 

Kardel T.: Discourse of two chief muscular sy-
stems: Ebulitionist versus contractionist posi-
tism. Quaderni Di Niccolò Stenone 5, s. 7-19, Fi-
renze 1997. 

Kardel T.: Hyldest til Danmarks første neurofor-
sker Niels Stensen ved åbningen af hjerneåret
1997. København 1997, 12 s. 

Kardel T.: Introduction to two dissertations by Jo-
hann Bernoulli. i: Dissertations by Johann Ber-
noulli, s. 34, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
1997. 

Kardel T.: Function and structure in early modern
muscular mechanics. Acta Anatomica 159:61-
70, Basel, Schweiz 1997. 

la Cour .P.: Let læst Jung til tekst- og billedanalyse.
Højskolebladet 12, s. 192, Danmark 1997. 

la Cour .P.: De eksistentielle områder er overset i
det moderne sundhedsvæsen. Ugeskrift for
Læger Nr. 36, s. 5418-5420, 1997. 

la Cour .P.: Ateisme og agnosticisme. Unitaren Nr.
5, s. 10-15, 1997. 

la Cour .P.: Kapitler fra “Netspinderne”. i: I en-
hjørningens verden – en cyberantologi, 1997. 

la Cour P.: Hjerneår uden hjerne. Information
den 12. februar 1997, Danmark 1997. 

Langgaard H.: Alternativ behandling. Practicus
21, s. 35, 1997. 

Larsen J.-H., Risør O., Putnam S.: P R A C T I C A
L: A step-by-step model for conducting the con-
sultation in general practice. Family Practice 4
(14. årgang), s. 295-301, 1997. 

Folkesundhedsvidenskab 291



Larsen J.-H., Risør O.: Telehone consultations: At
the emergency service, Copenhagen County:
Analysis of doctor-patient communication pat-
terns. Family Practice 5 (14. årgang), s. 387-393,
1997. 

Larsen J.-H., Risør O., Nystrup J.: Gruppe-supervi-
sion af video. Månedsskrift for praktisk lægeger-
ning 2 (75. årgang), s. 163-176, 1997. 

Larsen J.-H.: Underlivssmerter og hoftesmerter –
“sekretærmusklen”. Månedsskrift for praktisk
lægegerning 5 (75. årgang), s. 597-599, 1997. 

Larsen J.-H.: Interview med Gustav Haglund.
Månedsskrift for praktisk lægegerning 3 (75. år-
gang), s. 379-385, 1997. 

Larsen J.-H.: Almen medicin i grunduddannelsen
– København. Hvordan studerende selvstændigt
lærer at håndtere patienter. Practius 110 (21. år-
gang), s. 9-13, 1997. 

Larsen J.H.: Konsultationen (Kap 4 75-92) Be-
handling (Kap 6 141-174) Tab og Kriser (Kap 12
283-295). i: Almen medicin – grundbog, Køben-
havn 1997. 

Neldam S., Mortensen G.: Bevægeapparatet sund-
hedsøkonomisk audit. Practicus 117, s. 365-369,
Danmark 1997. 

Neldam S.: Samarbejde mellem praktiserende
læger i Rødovre og Rødovre apotek omkring
astmapatienter i inhalationsbehandling. Practi-
cus 110, s. 43-44, Danmark 1997. 

Olivarius N. de F., Hollnagel H., Krasnik A., Pe-
dersen P., Thorsen H.: The Danish National
Health Service Register. A tool for primary
health care research. Danish Medical Bulletin
44, s. 449-453, København 1997. 

Olivarius N. de F.: Hullerne i den almenmedicin-
ske forskning. Practicus 21 (110), s. 32-33, 1997. 

Olivarius N. de F., Lauritzen T., Grindsted P.: Scre-
ening for livet – i almen praksis. (læserbrev).
Ugeskr. Læger, s. 3186-3187, 1997. 

Olivarius N. de F., Lunde I., Kallerup H.: NA-
PCRG’96 – et besøg værd. Practicus 21 (114), s.
211, 1997. 

Olivarius N. de F.: Nyt perspektiv på aldersdiabet-
es. Journal 9 (3), s. 22-23, 1997. 

Olivarius N. de F., Andreasen A., Løken J.: Accura-
cy of 1-, 5- and 10-year body weight recall given
in a standard questionnaire. Int. J. Obes. 21, s.
67-71, 1997. 

Pedersen P.A.: Klinikerens tavse viden. Practicus
21, s. 80, 1997. 

Pedersen P.A.: Kan Methergin anvendes ved hy-
permenorre? Informed. 8, s. 4, 1997. 

Pedersen P.A., Jørgensen A.F., Jørgensen P.H.:
Forslag til organisation af den allergologiske
service i Danmark. Rapport fra en arbejdsgrup-
pe. Practicus 21, s. 133-135, 1997. 

Pedersen P.A.: Almen praksis i dette århundrede –

lægesøgning og sygdomsmønstre. Månedsskr.
Prakt. Lægegern. 75, s. 127-136, 1997. 

Pedersen P.A.: John Fry – praktiserende læge og
forsker. Månedsskr. Prakt. Lægegern. 75, s. 655-
661, 1997. 

Sørensen E., Barfod S., Jørgensen A., Zacharias-
sen A., Vendsborg P.: Praktiserende læger og
kontrolprincippet. En interviewundersøgelse.
Månedsskr. Prakt. Lægegern. 75, s. 369-373,
1997. 

Witt K.: Likelihood Ratios to Determine “Does
this Patient have Appendicitis?” Comment and
Clarification. JAMA 10 (vol 278), s. 819, USA
1997. 

Ølgod J.: “Hvilke emner mener du som praktise-
rende læge, at der skal forskes i?”. Resultater fra
en enquete. Practicus 21, s. 83-84, 1997. 

BIOSTATISTISK AFDELING 

Andersen P.K.: Contributions on survival analysis
to the Encyclopedia of Biostatistics. Køben-
havns Universitet 1997, 24 s. 

Andersen P.K., Klein J.P., Zhang M.J.: Testing for
center effects in multicenter survival studies: A
Monte Carlo comparison of fixed and random
effects tests. Københavns Universitet 1997, 14 s. 

Andersen P.K., Esbjerg S., Sørensen T.I.A.: Multi-
state models for bleeding episodes and mortali-
ty in liver cirrhosis. Københavns Universitet
1997, 19 s. 

Andersen P.K.: Multi-state models for event histo-
ry analysis in clinical medicine and epidemiolo-
gy. Ugeskrift for Læger 159, s. 3794, 1997. 

Andersen P.K., Klein J.P., Knudsen K.M., Palacios
R.T.: Estimation of variance in Cox’s regression
models with shared gamma frailties. Biometrics
53, s. 1475-1484, 1997. 

Andersen P.K.: Book Review: “Survival Analysis: A
practical approach” by M.K.B. Parmar and D.
Machin. Statistics in Medicine 16, s. 714-715,
1997. 

Begtrup K., Melbye M., Biggar R.J., Goedert J.J.,
Knudsen K., Andersen P.K.: Progression to
acquired immunodeficiency syndrome is influ-
enced by CD4 T-lymphocyte count and time sin-
ce seroconversion. American Journal of Epide-
miology 145, s. 629-635, 1997. 

Bryndorf T., Christensen B., Vad M., Parner J.,
Brocks V., Philip J.: Prenatal detection of chro-
mosome aneuploidies by fluorescence in situ
hybridization: Experience with 2000 uncultured
amniotic fluid samples in a prospective preclini-
cal trial. Prenatal Diagnosis 17, s. 333-341, 1997. 

Dalgaard P.: Asymptotic properties of the L-curve.
Københavns Universitet 1997, 9 s. 

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet292



Dalgaard P.: Asymptotic properties of the L-curve.
i: Proceedings of the interdisciplinary inversion
workshop 4, s. 75-82, 1996. 

Frydman H., Berman S.M.: Regularity conditions
for estimation of hazard functions with stocha-
stic marker processes. Københavns Universitet
1997, 21 s. 

Geisler C.H., Philip P., Christensen B.E., Hou-
Jensen K., Pedersen N., Jensen O.M., Thorling
K., Andersen E., Birgens H.S., Drivsholm A., El-
legaard J., Larsen J.K., Plesner T., Brown P., An-
dersen P.K., Hansen M.M.: In B-cell chronic
lymphocytic leukaemia chromosome 17 abnor-
malities and not trisomy 12 are the single most
important cytogenetic abnormalities for prog-
nosis: A cytogenetic and immunophenotypic
study of 480 unselected newly diagnosed pati-
ents. Leukemia Research 21, s. 1011-1023, 1997. 

Heitman B.L., Svendsen O.L., Martinussen T.,
Mikkelsen K., Keiding N., Lissner L., Sørensen
T.I.A., Astrup A.: Den sundhedsmæssige betyd-
ning af tilsigtet vægttab., 1997. 

Heitmann B.L., Svendsen O.L., Martinussen T.,
Mikkelsen K.L., Keiding N., Sørensen T.I.A.,
Astrup A.: Den sundhedsmæssige betydning af
tilsigtet vægttab. Ugeskrift for Læger 159, s.
4099-4104, 1997. 

Hertel N.T., Scheike T., Juul A., Main K., Holm K.,
Bach-Mortensen M., Skakkebæk N.E., Müller
J.R.: Kropsproportioner hos danske børn. Uge-
skrift for Læger 157, s. 6876-6881, 1995. 

Hilden J.: Discrepant analysis – or behaviour. Lan-
cet 350, s. 902, 1997. 

Hilden J.: Letter to the Editor. Journal of Irrepro-
ducible Results 41, s. 11-12, 1996. 

Hilden J., Hermann G.G.: Book Review: “Surgical
Intuition. What it is and how to get it” & “Surgi-
cal Scripts. Master surgeons think aloud about
43 common surgical problems” by Charles M.
Abernathy and Robert M. Hamm. Medical Deci-
sion Making 16, s. 424-426, 1996. 

Hindsberger C., Rønn B., Sejr T., Andersen T.F.,
Keiding N.: Longitudinal analysis of health sta-
tus measurements using variance component
models. A study of patients operated for prosta-
tic hyperplasia. Københavns Universitet 1997,
27 s. 

Hippe M., Vestbo J., Bjerg A.M., Borch-Johnsen K.,
Appleyard M., Hein H.O., Andersen P.K.,
Jensen G., Sørensen T.I.A.: Cardiovascular risk
factor profile in subjects with familial predispo-
sition to myocardial infarction in Denmark.
Journal of Epidemiology & Community Health
51, s. 266-271, 1997. 

Homøe P., Lynnerup N., Skovgaard L.T., Rasmus-
sen N.: Estimation of otitis media in ancient po-
pulations: A study of past and present Greenlan-

dic Inuit. Journal of Laryncology and Otology
110, s. 1114-1119, 1996. 

Jacobsen F.M., Coupp C., Hilden J.: Letter to the
Editor: Comments on the use of low-level laser
therapy(LLLT) in painful musculoskeletal di-
sorders. Pain 73, s. 110-111, 1997. 

Jensen G.V.H., Torp-Pedersen C., Hildebrandt P.,
Kober L., Nielsen F.E., Melchior T., Joen T., An-
dersen P.K.: Does in-hospital ventricular fibrilla-
tion affect prognosis after myocardial infarction?
European Heart Journal 18, s. 919-924, 1997. 

Jensen T.K., Andersson A.-M., Hjollund N.H.I.,
Scheike T., Kolstad H., Giwercman A., Henrik-
sen T.B., Ernst E., Bonde J.P., Olsen J., McNeilly
A., Groome N.P., Skakkebæk N.E.: Inhibin B as
a serum marker of psermatogenesis: Correlati-
on to differences in sperm concentration and
follicle- stimulating hormone levels. A study of
349 Danish men. Journal of Clinical Endocrino-
logy and Metabolism 82, s. 4059-4064, 1997. 

Juul A., Holm K., Kastrup K.W., Pedersen S.A., Mi-
chaelsen K.F., Scheike T., Rasmussen S., Müller
J., Skakkebæk N.E.: Free insulin-like growth fac-
tors 1 serum levels in 1430 healthy children and
adults and its diagnostic value in patients
suspected of growth hormone deficiency. Jour-
nal of Clinical Endocrinology and Metabolism
82, s. 2497-2502, 1997. 

Juul A., Scheike T., Pedersen A.T., Main K.M., An-
dersson A.-M., Pedersen L., Skakkebæk N.E.:
Changes in serum concentrations of growth
hormone, insulin, insulin-like growth factor,
and insulin-like growth factor- binding proteins
1 and 3 and urinary growth hormone excretion
during the menstrual cyde. Human Reproducti-
on 12, s. 101-106, 1997. 

Jørgensen G., Andersen I.B., Black E., Bonnén H.,
Dawids S., Hilden J., Jacobsen B.A., Krarup
H.B., Malchow-Møller A., Matzen P., Poulsen L.,
Tage-Jensen U.: Euricterus. En europæisk icter-
usdatabase med fokus på den danske andel.
Ugeskrift for Læger 159, s. 940-945, 1997. 

Jørgensen N., Auger J., Giwercman A., Irvine D.S.,
Jensen T.K., Jouannet P., Keiding N., Bon C.L.,
Macdonald E., Pekuri A.-M., Scheike T., Simon-
sen M., Suominen J., Skakkebæk N.E.: Semen
analysis performed by different laboratory te-
ams: An intervariation study. International Jour-
nal of Andrology 20, s. 201-208, 1997. 

Keiding N.: Eight contributions to Encyclopedia
of Biostatistics. Københavns Universitet 1997,
47 s. 

Keiding N., Filiberti M., Esbjerg S., Robins J.M., Ja-
cobsen N.: The graft-versus-leukaemia effect af-
ter bone marrow transplantation: A case study
using structural nested failure time models. Kø-
benhavns Universitet 1997, 27 s. 

Folkesundhedsvidenskab 293



Keiding N.: Decline of semen quality during the
last 50 years and possible links with environmen-
tal chemicals. Københavns Universitet 1997, 24 s. 

Keiding N.: Statistical themes in infectious disease
epidemiology. Københavns Universitet 1997, 12
s. 

Keiding N.: Report of Proceedings. i: European
Workshop on the impact of endocrine disrup-
ters on human health and wildlife, 1997. 

Keiding N.: Discussion on epidemic modelling
and its relation to data. i: Bulletin of The Inter-
national Statistical Institute, s. 1736-1737, 1995. 

Keiding N.: Letter to the Editor: Level curves in
Lexis diagrams. International Journal of Epide-
miology 26, s. 462, 1997. 

Keiding N.: Letter to the Editor: The equilateral
Lexis diagram. Epidemiology 8, s. 220, 1997. 

Keiding N., Andersen P.K., Klein J.P.: The role of
frailty models and accelerated failure time mo-
dels in describing heterogeneity due to omitted
covariates. Statistics in Medicine 16, s. 215-224,
1997. 

Krasnik A., Hansen E., Keiding N., Sawitz A.R.: De-
terminants of general practice utilization in
Denmark (parallelpubl.). Dan. Med. Bull. 44, s.
556-560, 1997. 

Kristensen J., Langhoff-Roos J., Skovgaard L.T.,
Kristensen F.B.: Validation of the Danish Birth
Registration. J. Clin. Epidemiol. 49, s. 893-897,
1997. 

Martinussen T., Sørensen T.I.A.: Age-dependent
U-shaped risk functions and Aalen’s additive
risk model. Københavns Universitet 1997, 19 s. 

Martinussen T.: Cox regression with incomplete
covariate measurements using the EM-algo-
rithm. Københavns Universitet 1997, 14 s. 

Martinussen T., Keiding N.: The Manton-Woodbu-
ry model for longitudinal data with dropouts.
Statistics in Medicine 16, s. 273-283, 1997. 

Melbye M., Wohlfahrt J., Andersen P.K.: Letter to
the Editor: Induced abortion and the risk of
breast cancer. The Authors reply. England Jour-
nal of Medicine 336, s. 1835, 1997. 

Melbye M., Wohlfahrt J., Westergaard T., Jensen
A.K.V., Koch A., Hjalgrim H., Kristensen A.,
Aaby P., Members of The Christmas Paper Study
Group incl. Andersen P.K.: Births at Christmas
are different: Population based survey of 2 mil-
lion deliveries. British Medical Journal 315, s.
1654-1655, 1997. 

Melbye M., Wohlfahrt J., Olsen J.P.H., Frisch M.,
Westergaard T., Helweg-Larsen K., Andersen
P.K.: Induced abortion and the risk of breast
cancer. The New England Journal of Medicine
336, s. 81-85, 1997. 

Mikkelsen K.L., Wiinberg N., Høegholm A., Chris-
tensen H.R., Bang L.E., Nielsen P.E., Svendsen

T.L., Kampmann J.P., Madsen N.H., Bentzon
M.W.: Smoking related to 24-h ambulatory blo-
od pressure and heart rate. A study in 352 nor-
motensive Danish subjects. American Journal of
Hypertension 10, s. 483-491, 1997. 

Mølgaard C., Thomsen B.L., Prentice A., Cole T.J.,
Michaelsen K.F.: Whole body bone mineral con-
tent in healthy children and adolescents. Archi-
ves of Diseases in Childhood 76, s. 9-15, 1997. 

Olsen M., Krog L., Edvardsen K., Skovgaard L.T.,
Bock E.: Intact transmembrane isoforms of the
neural cell adhesion molecule are released
from the plasma membrane. Biochemical Jour-
nal 295, s. 833-840, 1997. 

Prescott E., Bjerg A.M., Andersen P.K., Lange P.,
Vestbo J.: Gender difference in smoking effects
on lung function and risk of hospitalization for
COPD: Results from a Danish longitudinal po-
pulation study. Eur. Respir. J. 10, s. 822-827,
1997. 

Prescott E., Osler M., Andersen P.K., Bjerg A.M.,
Hein H.O., Borch-Johnsen K., Lange P., Schno-
hr P., Vestbo J.: Has risk associated with smoking
increased? Results from the Copenhagen Cen-
ter for Prospective Population Studies (parallel-
publ.). International Journal of Epidemiology
26, s. 1214-1218, 1997. 

Scheike T., Petersen J.H.: Non-parametric estima-
tion of conditional quantiles: Locally weighted
regression quantiles. Københavns Universitet
1997, 16 s. 

Scheike T., Martinussen T., Petersen J.H.: Retro-
spective ascertainment of recurrent events: An
application to Time to Pregnancy. Københavns
Universitet 1997, 33 s. 

Scheike T., Zhang M.-J., Juul A.: Comparing refe-
rence charts for cross-sectional and longitudinal
data. Københavns Universitet 1997, 16 s. 

Scheike T.: A general framework for longitudinal
data through marked point processes. Biome-
tric Journal 39, s. 57-67, 1997. 

Skovgaard L.T., Bendixen D., Ørding H.: Analysis
of anaesthesia in patients suspected to be
susceptible to malignant hyperthermia before
diagnostic in vitro contracture test. Acta Anae-
sthesiol. Scand. 41, s. 480-484, 1997. 

Sundberg K., Bang J., Smidt-Jensen S., Brocks V.,
Lundsteen C., Parner J., Keiding N., Philip J.:
Randomised study of risk of fetal loss related to
early amniocentesis versus chorionic villus sam-
pling. Lancet 350, s. 697-703, 1997. 

Thomsen B.L., Sørensen T.I.A., & The Cph. Esop-
hageal Variæs Sclerotherapy Project: Analysis of
the treatment effect on recurrent bleeding and
death in patients with cirrhosis and oesophage-
al varices: A refined strategy compared with a
standard strategy. 1997. 

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet294



Ventegodt S., Hilden J., Zachau-Christensen B.:
Fenemal til gravide og børnenes intelligens og
livskvalitet 31-33 år efter. Ugeskrift for Læger
159, s. 3799-3800, 1997. 

Westergaard T., Andersen P.K., Pedersen J.B., Ol-
sen J.H., Frisch M., Sørensen H.T., Wohlfahrt J.,
Melbye M.: Birth characteristics, sibling pat-
terns, and acute leukemia risk in childhood: A
population-based cohort study. Journal of the
National Cancer Institute 89, s. 939-947, 1997. 

Westergaard T., Melbye M., Pedersen J.B., Frisch
M., Olsen J.H., Andersen P.K.: Birth order, sibs-
hip size and risk of Hodgkin’s disease in chil-
dren and young adults: A population-based stu-
dy of 31 million person-years. Int. J. Cancer 72,
s. 977-981, 1997. 

Wohlfahrt J., Andersen P.K., Melbye M.: Multivari-
ate competing risks in a Poisson regression mo-
del: An application with two correlated charac-
teristics of breast cancer. Københavns Universi-
tet 1997, 19 s. 

de Fine Olivarius N., Andreasen A.H.: Five-year
all-cause mortality of 1323 newly diagnosed
middle-aged and elderly diabetic patients. Jour-
nal of Diabetes and Its Complications 11, s. 83-
89, 1997. 

de Fine Olivarius N., Andreasen A.H.: Kan vore
patienter huske, hvad de vejede for 1,5 og 10 år
siden? Månedsskr. Prakt. Lægegern. 11, s. 1445-
1450, 1997. 

de Fine Olivarius N., Andreasen A.H., Løken J.:
Accuracy of 1-,5- and 10-year body weight recall
given in a standard questionnaire. International
Journal of Obesity 21, s. 67-71, 1997.

AFDELING FOR MEDICINSK VIDENSKABS-
TEORI 

Brorson-Hansen S.C.: Man må tro før man kan
vide! Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 75,
s. 1219-1226, København 1997. 

Christensen P., Gøtzsche P.C., Brøsen K.: The spar-
teine/debrisoquine (CYP2D6) oxidation po-
lymorphism and the risk of lung cancer: A meta-
analysis. EUR. J. Clin. Pharmacol. 51, s. 389-393,
1997. 

Gerstoft J., Melander H., Bruun J., Pedersen C.,
Gøtzsche P.C., Berglund O.: Alternating treat-
ment with didanosine and zidovudine versus
either drug alone for the treatment of advanced
HIV infection: The ALTER study. Scand J. In-
fect. Dis. 29, s. 121-128, 1997. 

Graugaard C., Hertoft P., Møhl B.: Hjerne & sek-
sualitet – aspekter af teori & klinik. København
1997. 

Graugaard C., Hertoft P.: Hvor sidder perversio-
nerne? – historiske og moderne nedslag. i: Hjer-
ne & seksualitet – aspekter af teori & klinik, Chr.
Graugaard, P. Hertoft, B. Møhl, s. 75-94, Køben-
havn 1997. 

Graugaard C.: Sex in Scandinavia – a guide to the
essentials. Nordic Sexology 15, s. 65-74, 1997. 

Graugaard C., Hertoft P.: Hjerne & sexuel afvigel-
se. Psyke & Logos 18, s. 435-456, 1997. 

Gøtzsche P.C., Johansen H.: Meta-analysis of pro-
phylactic or empirical antifungal treatment ver-
sus placebo or no treatment in patients with
cancer complicated by neutropenia. BMJ 314, s.
1238-1244, 1997. 

Gøtzsche P.C.: Fibigers forsøg om serumbehand-
ling af difteri. Bibliotek for Læger 189, s. 143-
146, 1997. 

Gøtzsche P.C., Jensen K., Hammarquist C.: Rando-
miserede kliniske forsøg i Ugeskrift for Læger
1948- 1995. Ugeskrift for Læger 159, s. 4762-
4765, 1997. 

Gøtzsche P.C.: Cochrane-samarbejdets betydning
for evidensbaseret medicin. Ugeskrift for Læger
159, s. 6721-6724, 1997. 

Gøtzsche P.C., Johansen H.: Antifungal prophylac-
tic or empiric therapy vs. placebo or no treat-
ment in cancer patients with neutropenia. i: In-
fectious Diseases Module of the Cochrane Data-
base of Systematic Reviews, P. Garner, H. Gel-
band, P. Olliaro, R. Salinas, Oxford 1997. 

Gøtzsche P.C.: Somatostatin or octreotide vs. pla-
cebo in bleeding oesophageal varices. i: Hepa-
to-Biliary Module of the Cochrane Database of
Systematic Reviews, C. Gluud, T. Jørgensen, A.
Morabito, L. Pagliaro, T. Poynard, R. Sutton,
Oxford 1997. 

Gøtzsche P.C., Johansen H.: Short-term low-dose
corticosteroids vs. placebo and nonsterodial an-
tiflammatory drugs in rheumatoid arthritis. i:
Musculoskeletal module of The Cochrane Data-
base of Systematic Reviews, P. Tugwell, P.
Brooks, G. Wells, R. De Brie, M. Bosi-Ferraz, W.
Gillespie, Oxford 1997. 

Harris J., Holm S.: Risk-taking and professional re-
sponsibility. Journal of the Royal Society of Me-
dicine 90, s. 625-629, 1997. 

Hasman A., Hansen N., Holm S., Lassen A., Rabøl
R.: Hvad tales der om i danske hospitalselevato-
rer? Ugeskrift for Læger 159(46), s. 6819-6821,
København 1997. 

Holm S.: Nye genetiske test. Ugeskrift for Praktisk
Lægegerning 75(9), s. 1187-1192, 1997. 

Holm S.: Kvalitativ forskning. Bibliotek for Læger
1997 189(3), s. 256-267, København 1997. 

Holm S.: Europarådets nye konvention om men-
neskerettigheder og biomedicin. Bibliotek for
Læger 189(1), s. 102-108, København 1997. 

Folkesundhedsvidenskab 295



Holm S.: Etiske problemer i forebyggelsen. Biblio-
tek for Læger 189(2), s. 206-213, København
1997. 

Holm S.: Kristen etik i et pluralistisk samfund. Bi-
bliotek for Læger 189(3), s. 232-237, Køben-
havn 1997. 

Holm S.: Etik i sparetider. Farmaci 104(9), s. 12-
13, København 1997. 

Holm S.: Survey methods in bioethics. i: Bioethics
Research: Policy, Methods and Strategies, S.
Gindro, R. Bracalenti, E. Mordini, s. 61-67,
Bruxelles 1997. 

Holm S.: Metodi standardizzati per la rilevazione
dei dai in bioetica. i: La Ricerca in bioetica: Po-
litische, metodi, strategi, S. Gindro, R. Bracalen-
ti, E. Mordini, s. 41-46, Rome 1997. 

Holm S.: Hvad er etik? -en kort introduktion. i:
Ekspert og medmenneske – om etik i sundheds-
væsenet, S. Holm, K. Lützen, s. 17-22, Køben-
havn 1997. 

Holm S.: Hvordan tænker lægen om etik? i: Eks-
pert og medmenneske – om etik i sundheds-
væsenet, S. Holm, K. Lützen, s. 57-67, Køben-
havn 1997. 

Holm S.: Autonomy. i: Encyclopedia of Applied
Ethics (Vol. 1), R. Chadwick, s. 267-274, San
Diego 1997. 

Holm S.: Embryology, Ethics of. i: Encyclopedia of
Applied Ethics (Vol 2), R. Chadwick, s. 39-45,
San Diego 1997. 

Holm S.: Moral psychology. i: The New Dictionary
of Medical Ethics, K.M. Boyd, R. Higgs, A.J. Pin-
ching, s. 163-164, London 1997. 

Holm S.: Ethical problems in clinical practice –
The ethical reasoning of health care professio-
nals. Manchester 1997. 

Holm S.: Kardio – A simulation of a cardiac care
unit intended for the study of the ethical com-
ponents of medical decision- making (V-CHI
Technical Report 97-1). Aalborg 1997. 

Holm S., Lützen K.: Ekspert og medmenneske –
om etik i sundhedsvæsenet. København 1997. 

Hróbjartsson A.: Placebo, Historie, Biologi og Ef-
fekt. i: Placebo, Historie, Biologi og Effekt, s. 67,
København 1997. 

Kleijnen J., Gøtzsche P.C., Kunz R., Oxman A.,
Chalmers I.: So what’s so special about rando-
misation. i: Non-random reflections on health
services research: On the 25 anniversary of
Archie Cochrane’s Effectiveness and Efficiency,
A. Maynard, I. Chalmers, s. 231-249, London
1997. 

Norup M.: Behandling af nyfødte – hvor langt bør
man gå? i: Ekspert og medmenneske, Søren
Holm og Kim Lützen, s. 87-104, københavn
1997. 

Norup M.: Attitudes towards abortion in the Da-

nish population. Bioethics 5, s. 439-449, Oxford
1997. 

Olsen O., Gøtzsche P.C.: Nødvendigheden af elek-
tronisk opdaterede metaanalyser: Doppler-ul-
tralyd i obstetrikken som eksempel. Ugeskrift
for Læger 159, s. 27-28, København 1997. 

Rossel P.J.H.: Hvorledes begreber og principper
kan forhekse forstanden. Månedskrift for Prak-
tisk Lægegerning 75(11), s. 1419-1427, Køben-
havn 1997. 

Rossel P.J.H.: Autonomi, paternalisme og den typi-
ske danske læge. i: Ekspert og Medmenneske –
om etik i sundhedsvæsenet, Søren Holm og Kim
Lützen, s. 23-39, København 1997. 

Ullum H., Victor J., Katzenstein T., Gerstoft J.,
Gøtzsche P.C., Bendtzen K., Skinhøj P., Peder-
sen B.: Decreased short-term production of tu-
mor necrosis factor- and interleukin-1 in human
immunodeficiency virus- seropositive subjects. J.
Infect. Dis. 175, s. 1507-1510, 1997. 

Wulff H., Holm S.: Bioetik som undervisningsfag.
Tandlægebladet 101(8), s. 427-431, København
1997. 

Wulff H.A.: Pojecie choroby i ujecie. Czzowieka.
Sztuka Leczenia Vol. 2, s. 19-26, Warszawa 1996. 

Wulff H.R., Gøtzsche P.C.: Rationel Klinik. Evi-
densbaserede diagnostiske og terapeutiske be-
slutninger. København 1997, 278 s. 

Wulff H.R.: Sandsynlighedsbegrebet i klinisk prak-
sis og forskning. Bibliotek for Læger Vol. 189, s.
73-92, København 1997. 

Wulff H.R., Pedersen S.A., Rosenberg R.: Ningen
to Igaku (Man and Medicine). Tokyo 1996, 378
s. 

von Eyben F., Graugaard C.: Longterm results of
legal castration since 1928. Canadian Journal of
Cardiology 13 (suppl. B), s. 248, 1997. 

AFDELING FOR SUNDHEDSTJENSTE-
FORSKNING 

Alonso J., Espallargues M., Andersen T.F., Cassard
S.D., Duun E., Bernth-Petersen P., et al: Interna-
tional Applicability of the VF – 14 An Index of
Visual Function in patients with Cataracts. Op-
thalmology Vol. 104, No. 5, s. 799-807, USA
1997. 

Anderson G., Black C., Dunn E., Alonso J., Nørre-
gaard J.C., Andersen T.F., Bernth-Petersen P.:
Willingness to pay to shorten Waiting Time for
Cataract Surgery. What are the Preferences of
People actually on the Waiting List for Surgery?
Health Affairs 5, s. 181-190, U.S.A. 1997. 

Chenet L., Mckee M., Osler M., Krasnik A.: Alco-
hol policy in the nordic countries. British Medi-

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet296



cal Journal 7088 (Vol. 314), s. 1142-1143, Lon-
don 1997. 

Elaine D., Blade C., Alonso J., Nørregaard J.C.,
Anderson G.F.: Patents’ acceptance of waiting
for cataract surgery! wath makes a wait too
Long? Soc.Sci.Med. 1997. 44: 1306-10.

Fayers P.M., Hand D.J., Bjordal K., Grønvold M.:
Causal indicators in quality of life research.
Quality of Life Research Vol. 6, s. 393-406, Lon-
don 1997. 

Grønvold M., Klee M.C.: Validation of the EORTC
QLQ-C30 Quality of Life Questionnaire
through combined qualitative and Quantitative
assessment of patient-observer agreement. Jour-
nal of Clinical Epidemiology Vol 50, s. 441-450,
New York 1997. 

Grønvold M.: Quality of life in breast cancer adju-
vant therapy: Validation and pilot testing of a
combination of questionnaires. The Breast 6, s.
97-107, Edinburgh, England 1997. 

Hollnagel H., Olivarius N., Krasnik A., Pedersen
P., Thorsen H.: The Danish National Health
Service Register. A tool for primary health care
research. Danish Medical Bulletin 44, s. 449-
453, København 1997. 

Klee M.C., Grønvold M., Machin D.: Quality of life
of Danish women. Population-based norms for
the EORTC QLQ-C30. Quality of Life Research
Vol. 6, s. 27-34, Oxford 1997. 

Koch L.: Tekstanalyse. i: Samfundsmedicinske
forskningsmetoder, s. 144, København 1996. 

Koch L.: Racehygiejne i Danmark, 1920-1956. Kø-
benhavn 1996, 317 s. 

Koch L.: Eugenik i Danmark. i: Den Danske Nati-
onalencyklopædi, vol.6, s., København 1995. 

Koch L.: Dansk racehygiejne. Ugeskrift for Læger
158, s. 1718-9, København 1996. 

Koch L.: Anmeldelse af Brita Gulli: Forplantnin-
gens “frigjøring”. Tidsskrift for Samfundsforsk-
ning 3, s. 435-438, 1996. 

Koch L.: Individuel selvbestemmelse og statslig sty-
ring i den molekylære medicin. i: Tværviden-
skabelige perspektiver på sundhed og sygdom,
s. 131-146, København 1996. 

Koch L.: Det tekniske fix. i: Drømme om Dan-
mark, s. 56-58, København 1997. 

Koch L. Holms: Arvesyge sæddonorer. Ugeskrift
for Læger 42, s. 6254-6255, København 1997. 

Koch L., Zahle H.: Et etisk råd af eksperter og
lægfolk. i: Ekspert og medmenneske, s. 181-198,
København 1997. 

Koch L., Zahle H.: Et etisk råd af eksperter og
lægfolk. Juristen, s. 333-344, København 1997. 

Koch L.: The Rockefeller Foundation and Danish
Eugenics. Research Reports from the Rockefel-
ler Archive Center, s. 5-6, New York 1997. 

Krasnik A., Hansen E., Keiding N., Sawitz A.R.: De-

terminants of general practice utilization in
Denmark. Dan. Med. Bull. 44, s. 556-560, 1997. 

Krasnik A.: Folkesundhedsvidenskab – et gammelt
fag med nye perspektiver. Ugeskrift for Læger
159, Nr. 2, s. 155-158, København 1997. 

Krasnik A.: Hvad blev der af Clintons sundhedsre-
form? Ugeskrift for Læger 28, s. 4436-4437, Kø-
benhavn 1997. 

Nielsen D., Schmidt L.: Videregivelse af alvorlige
nyheder – de yngste lægers erfaring og holdnin-
ger. Ugeskr. Læger 159, s. 2862-2866, 1997. 

Nordentoft M., Knudsen H.C., Jessen-Petersen B.,
Krasnik A.: Copenhagen Community Psychia-
tric Project (CCPP): Characteristics and Treat-
ments of Homeless Patients in the Psychiatric
Services after Introduction of Community Men-
tal Health Centres. Social Psychiatry and
Psychiatric Epidemiology 32, s. 369-378, Lon-
don 1997. 

Nørregaard J.C., Schein O.D., Anderson G.F..,
Alonso J., Andersen T.F.: International Variati-
on in Ophtalmologic Management of Patients
With Cataracts. Results from the international
Cataract Surgery Outcomes Study. Arch Op-
hthalmol Vol. 115, s. 399-403, 1997. 

Nørregaard J.C.: Cataract surgery. International
comparisons of clinical practice. Acta Ophthal-
mologica 75, s. 605-606, 1997. 

Nørregaard J.C., Schein O.D., Bellan L., Black C.,
Alonso J., Bernth-Petersen P., Dunning E.,
Espallargues M., Anderson G., Andersen T.F.:
International Variation in Anesthesia Care Du-
ring Cataract Surgery. Results From the Inter-
national Cataract Surgery Outcomes Study.
Arch Ophthalmology vol. 115, s. 1304-1308,
1997. 

Nørregaard J.C., Thoning H., Bernth-Petersen P.,
Andersen T.F.: Risk of endophthalmitis after ca-
taract extraction: results from the International
Cataract Surgery Outcomes study. Journal of
Opthalmology 81, s. 102-106, 1997. 

Schmidt L.: Kvalitative forskningsinterviews –
praktiske erfaringer fra et ph.d.-projekt. Biblio-
tek for Læger 189, s. 268-285, Danmark 1997. 

Schmidt L., Münster K., Helim P.: Infertilitet og
behandling i en repræsentativ population. Uge-
skrift for Læger 159/11, s. 1602-1606, Køben-
havn 1997. 

Stemerding D., Koch L., Bourret P.: DNA diagno-
sis and the Emergence of Cancer Genetic Servi-
ces in European Health Care. European Jour-
nal of Human Genetics 5, s. 25-30, Switzerland
1997. 

Vallgårda S.: “Pengene eller livet”. Kan øgede be-
villinger til sundhedsvæsenet forlænge dansker-
nes liv? Samfundsøkonomen 6, s. 33-37, 1997. 

Vallgårda S.: Hvorfor begyndte den perintale dø-

Folkesundhedsvidenskab 297



delighed at falde onkring 1940? Tidsskrift for
Jordemødre 6, s. 4-7, København 1997. 

Vallgårda S.: “...Som et træ til sine grene...”. speci-
alisering af lægestanden fra slutningen af 1600-
tallet til 1917. i: Historiens kultur, Fortælling,
kritik, metode, N. de Conninck-Schmidt, M.
Rüdiger, M. Thing, s. 81-96, København 1997. 

Vallgårda S.: Why was the perinatal mortality rate
higher in Denmark than in Sweden? The deve-
lopment on the 1970’s and 1980’s. Scandinavi-
an Journal of Social Medicine Vol. 25, s. 74-82,
Oxford 1997. 

Vallgårda S.: Specialer på kryds og tværs. Ugeskrift
for Læger Vol. 159, s. 4296-4298, København
1997. 

Vallgårda S.: Carl Emil Fenger 1814-1884. i: Doc-
tors, nurses and medical pracitioners. A biobi-
bliographical sourcebook, s. 96-103, Westport,
Connecticut 1997. 

AFDELING FOR SOCIAL MEDICIN OG
PSYKOSOCIAL SUNDHED 

Bjerre B.D., Johansen C., Steven K.: A question-
naire study of sexological problems following
urinary diversion in the female patient. Scand J
Urol Nephrology 31 (2), s. 155-160, 1997. 

Chenet L., Mckee M., Osler M., Krasnik A.: Alco-
hol policy in the nordic countries. British Medi-
cal Journal 7088 (Vol. 314), s. 1142-1143, Lon-
don 1997. 

Chenet L., Osler M., Krasnik A.: Udvikling i mid-
dellevetid i 1980’erne. Ugeskr. Læger 159 (26),
s. 4105-4109, 1997. 

Era P., Frandsen K.A., Jokela J., Gause-Nilsson I.,
Heikkinen E., Steen B., Schroll M.: Postural ba-
lance and self-reported functional ability in 75-
year-old men and women: A cross-national com-
parative study. J Am Geriatr Soc 45, s. 21-29, Bal-
timore, Maryland 1997. 

Frandsen K.A., Fromholt P., Berg S., Davidsen M.:
Cognitive function and functional ability in dai-
ly life. Facts, Research and Intervention in Geri-
atrics Supplementum, s. 93-105, Paris 1997. 

Frandsen K.A., Holstein B., Heikkinen R., Schroll
M.: Social relations and functional ability: A
comparative study of 75-year-old men and wo-
men in three Nordic localities. Facts, Results
and Intervention in Geratrics Supplementum,
s. 27-40, Paris 1997. 

Frandsen K.A.: Methodological challenges in mea-
surements of functional ability in gerontologi-
cal research. A review. Aging clin Exp Res, s.
164-174, Italien 1997. 

Frandsen K.A.: Metodologiske udfordringer ved
målinger af funktionsevne i gerontologisk forsk-

ning. Ugeskr Læger 159, s. 6353-8, København
1997. 

Heikkinen R., Berg S., Frandsen K.A.: Depressive
symptomatology among the elderly in three
Nordic localities as measured by the CES-D sca-
le. Facts, Results and Intervention in Geriatrics
Supplementum, s. 107-18, Paris 1997. 

Holstein B., Frandsen K.A., Heikkinen R.: Home
help and informal social support for elderly
people in three Nordic localities. Facts, Results
and Intervention in Geriatrics Supplementum,
s. 41-54, Paris 1997. 

Michelsen N.: Social Medicin – børn og unge. So-
cial Forskning 1/1997, s. 76-84, København
1997. 

Michelsen N.: Børn og miljø. Ugeskr Læger 159, s.
2671-3, København 1997. 

Michelsen N., Sommer D.: Daginstitutioner og
børns sundhed og trivsel. Ugeskr Læger 159, s.
6196, København 1997. 

Osler M., Sørensen T.I.A., Sørensen S., Rostgaard
K., Jensen G.B., Iversen L., Kristensen T.S., Mad-
sen M.: Udvikling i dødelighed, incidens og le-
talitet af iskæmisk hjertesygdom i Danmark
1982-92. Ugeskr Læger, s. 5508-5513, 1997. 

Osler M., Heitmann B.: Food patterns associated
with intakes of fat, carbohydrate and dietary fi-
bre in a cohort of Danish adults followed for six
years. Eur J Clin Nutr 51, s. 354-61, 1997. 

Osler M., Schroll M.: Diet and Mortality in a co-
hort of elderly people in a North European
Community. Int J Epidemiol 26, s. 155-9, Great
Britain 1997. 

Osler M., Heitmann B., Schroll M.: Ten year
trends in the dietary habits of Danish men and
women. Cohort and cross-sectional data. Eur J
Clin Nutri 51 s. 535-541, 1997. 

Prescott E., Osler M., Andersen P.K., Bjer A., Hein
H.O., Borch-Johnsen K., Lange P., Schnohr P.,
Vestbo J.: Has Risk associated with Smoking in-
creased? Results from the Copenhagen Center
for Prospective Population Studies. Internatio-
nal J Epidemiol, s. 1214-8, Great Britain 1997. 

Schroll M., Løvborg B., Munck M.T., Frandsen
K.A., Davidsen M.: Cardiac impairment as asses-
sed by echocardiography related to work capaci-
ty and mobility in 75 year old Danes as part of
NORA 75, Nordic Research on Ageing. Facts,
Results and Intervention in Geriatrics (Cardio-
logy), s. 182-93, Frankrig 1997. 

Schroll M., Frandsen K.A., Era P., Gause-Nilsson I.,
Davidsen M.: Chronic diseases and functional
ability in three Nordic localities (NORA 75).
Facts, Results and Intervention in Geriatrics
Supplementum, s. 149-68, Paris 1997. 

Schroll M., Frandsen K.A., Davidsen M.: Predic-
tors of five-year functional ability in a longitudi-

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet298



nal Survey of men and woman aged 75 to 80.
The 1914-population in Glostrup, Denmark.
Aging Clinical and Experimental Research 9, s.
143-152, Moderne, Italien 1997. 

Wind-Andersen K., Michelsen N.: Er WHO’s
Sundhed for Alle-strategi anvendelig. Ugeskr
Læger 159, s. 5827-31, København 1997. 

Wind-Andersen K., Michelsen N.: Sundhed for
alle-strategien under forandring I + II. Ugeskr
Læger 159, s. 7174-81, København 1997. 

AFDELING FOR MILJØ- OG 
ARBEJDSMEDICIN 

Hansen E.S.: A cohort mortality study of foundny
workers. Am. Journal of Industrial Medicine 32,
s. 223-233, USA 1997. 

Hansen E.S.: Undersøgelse af automekanikeres
dødelighed. Metal 14 3, s. 10-11, Danmark 1997. 

Juel K., Mosbech J., Hansen E.S.: Dødelighed og
dødsårsager blandt danske læger. Ugeskrift for
Læger 159: 44, s. 6512-6518, Danmark 1997. 

Sjøstedt L.: Arbetsmedicin i Danmark något om
historik, organisation och innehåll. Bulletinen
15, s. 5, 1997. 

AFDELING FOR MEDICINSK KVINDE- OG
KØNSFORSKNING 

Petersen T., Petersson B.: Spiseforstyrrelser – Hvor
stort er problemet og hvordan kan man fore-
bygge? i: Forebyggelse og sundhedsfremme, T.
Petersen, Birgit Petersson et al, s. 69, Køben-
havn 1997. 

Petersson B., Schleiss L., Mygind K.A., Borre R.V.:
Psykiske følger af provokeret abort. Ugeskrift
for Læger 23, s. 3604-7, København 1997. 

Petersson B.: Hvad sker der egentlig med krop-
pen? i: Babser, vokseværk og..., s. 21-31, Køben-
havn 1997. 

Petersson B.: Breast cancer: to screen or not to
screen this is the question! Oncology Nurses
today 2, s. 14-5, Amsterdam 1997. 

Petersson B.: Systemet svigter børnene. Job og
børn 17, s. 16-7, København 1997. 

Petersson B.: Fedme, slankekure og spiseforstyr-
relser. Ugeskr. Læger 159;46, s. 6837-8, Køben-
havn 1997. 

Petersson B.: Det liv – den vægt. i: Kvindens hvem
hvad hvor 1998, s. 65-72, København 1997. 

Petersson B.: Pæne piger? Spiseproblemer og de-
res behandling. Frederikshavn 1997, 94 s. 

Petersson B.: Frygten for fedtet. København 1997,
124 s. 

Folkesundhedsvidenskab 299





Retsmedicin

Retsmedicinsk Institut

Historie:
Der henvises til Københavns Universitets Årbog
1991, 1994 og 1995.

Instituttet er opbygget således, at der er en ad-
ministrativ enhed, der varetager det omfattende
arbejde med regnskab, bogføring, journalisering,
postforsendelser og EDB-udvikling for hele insti-
tuttet, som i øvrigt som følge af de forskellige ar-
bejdsopgaver er opdelt i 3 afdelinger: Retsgene-
tisk Afdeling, Retskemisk Afdeling og Retspatolo-
gisk Afdeling. Hver af disse afdelinger arbejder på
grund af deres forskellighed meget selvstændigt,
men ledelsen af hele Instituttet er henlagt til insti-
tutbestyrelsen og institutlederen. Institutbestyrel-
sen har følgende sammensætning: Professor Jørn
Simonsen (institutleder), afdelingsleder Niels
Morling (næstformand), afdelingsleder Bent
Kæmpe, vicestatsobducent Hans Petter Hougen,
lektor Jørgen Dissing, kontorfuldmægtig Irene
Rosenbrinck og assistent Lilli Schmidt.

Retsmedicinsk Institut budgetterer med 132,5
årsværk, hvoraf 30,6 er VIP-årsværk og 101,9 er
TAP-årsværk. Af det samlede antal årsværk financi-
erer universitetet i alt 18,5 (= 10,5 VIP-årsværk og
8,0 TAP-årsværk). De øvrige årsværk financieres af
indtægtsdækket virksomhed.

En meget betragtelig del af instituttets aktivitet
og økonomi er baseret på indtægtsdækket virk-
somhed (statsobducenturfunktionen). Dette be-
virker, at de videnskabelige medarbejdere anven-
der en meget stor del af deres tid til at udføre in-
stituttets rutinefunktioner, således at der levnes
ret beskedne muligheder for forskningsaktivitet,
idet undervisningsforpligtelsen naturligvis bliver
opfyldt. I 1997 er de af Justitsministeriet m.fl. re-
kvirerede ydelser stadig stigende, og der er sket en
stabsudvidelse, som hovedsagelig er financieret af
den indtægtsdækkede virksomhed. Instituttet har
stadig uløste lokalebehov, men tror fortsat på en
vis afhjælpning i nærmere fremtid.

Jørn Simonsen

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 1995 og 1996
ringprøvning og workshop vedrørende retsgeneti-
ske undersøgelser i faderskabssager for The Eng-
lish Speaking Working Group (ESWG) of The In-
ternational Society for Forensic Haemogenetics
(ISFH) og publicerede resultaterne i en rapport
(Ann E. Bjerre, Niels Morling).

2.1. Udvikling af metode til forudsigelse af
mutationsinducerede ændringer i f
oldningen af enkeltstrenget DNA
Vi har tidligere udviklet en metode, som på DNA-
niveau tillader påvisning af alle almindeligt fore-
kommende allele varianter af genet for arylamin
N-acetyltransferase (NAT-2). Metoden bygger på
PCR opformering af gensegmenter og efterføl-
gende elektroforetisk analyse ved “single strand
conformation polymorphism (SSCP)” teknik. Ved
at sammenholde SSCP-båndmønstre for enkelt-
strengede DNA-segmenter indeholdende de for-
skellige mutationer med computerberegnede
foldningsmodeller af disse segmenter er der fore-
taget en række analyser for at undersøge, om det
er muligt at forudsige en given mutations-påvirk-
ning af foldningen af enkeltstrenget DNA og det-
tes indflydelse på SSCP-båndmønstret. Dette kan
få betydning ved valg af primere og primerpositio-
ner i forbindelse med optimering af mutationer
med SSCP-teknik (D. Christiansen og J. Dissing).

2.2. Karakterisering af genet for lavmolekylær
sur phosphatase (ACP1)
Vi har tidligere fremsat den hypotese, at de to
isoformer (fast og slow) af enzymet sur phosphata-
se er resultatet af alternativ, gensidig ekskluderen-
de RNA-splejsning af to fast og slow specifikke
exonser i ACP1-genet. Denne hypotese er siden
blevet bestyrket af egne såvel som andres resulta-
ter. Fast og slow isoformerne udtrykkes i forskellig
relativ såvel som absolut mængde hos personer
med forskellig ACP1-allotype. For at klarlægge om
mekanismen for dette ligger på transcriptionsni-
veau eller præ-mRNA-splejsningsniveau er fast og
slow specifikke mRNA-segmenter kvantiteret hos
personer med forskellig ACP1-allotype (Lars Rud-
beck og J. Dissing).

3. DNA-undersøgelser i faderskabs- og familie-
sammenføringssager
Arbejdet med oprettelse af database for DNA-
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VNTR-systemerne D4S139, D5S110 og D16S309
blandt grønlændere med henblik på disse syste-
mers anvendelse i retsgenetiske undersøgelser
fortsætter. Oprettelse af database for DNA-VNTR-
systemerne D2S44, D4S139, D5S43, D5S110,
D7S21, D7S22, D12S11 og D16S309 blandt somali-
ske indvandrere er påbegyndt for at kunne foreta-
ge populationsgenetiske analyser og slægtskabsa-
nalyser i familiesammenføringssager fra Somalia.
Forekomsten af genetisk inkonsistens mellem fo-
rældre og børn som følge af rekombinationer og
mutationer undersøges i forskellige befolknings-
grupper. For de enkelte VNTR-systemer er hyppig-
heden af sådanne spring i arvegangen blandt dan-
skere fundet at være mellem 0% – 1% (Hanna E.
Hansen, Niels Morling). 

4.1. Genetisk analyse af short tandem repeats
(STR) DNA-regioner i kriminalsager i sektionen
for straffesager
En PCR-baseret metode til STR-typebestemmelse
af DNA fra biologiske spor er valideret og imple-
menteret. Teknikken bygger på samtidig amplifi-
kation af fire STR-loci: HumTH01, HumFES, Hum
VWA31/A og HumF13A1 (quadruplex-PCR). Me-
toden er valideret på baggrund af 100 biologiske
spor og 60 blodprøver. Match imellem spor og
blodprøver er på forhånd fundet med etablerede
metoder. STR-typer samt fragmentlængder af de
fundne typer blev sammenlignet mellem spor-
prøver og matchende blodprøver og blev fundet
overenstemmende inden for de givne sikkerheds-
intervaller. Metoden vil fra den 1.1.1998 blive an-
vendt i undersøgelser af kriminalsager (Helle S.
Mogensen, Birthe Eriksen).

4.2. Undersøgelse af alternativ metode til DNA-
koncentrationsmåling af små DNA-mængder i
chelex- oprensede prøver fra biologiske spor
Til måling af små DNA-mængder før PCR-opfor-
mering bruges rutinemæssig slotblotting og efter-
følgende hybridisering. En alternativ metode er
anvendelse af det fluorescerende stof picogreen
og måling med et Turner Fluorometer. DNA-
mængen er blevet bestemt med begge metoder,
og efterfølgende er DNA blevet analyseret ved
PCR-baseret analyse af VNTR-systemet D1S80.
Sammenligninger viser, at målinger af de samme
prøver kan give meget forskellige DNA-koncentra-
tioner målt med de to metoder. Den efterfølgen-
de analyse af prøverne med VNTR-systemet D1S80
viser imidlertid, at dette system er så robust, at re-
sultaterne i de fleste tilfælde er overensstemmen-
de. Analyse med flere STR-systemer (Quadruplex)
er desuden blevet indført i laboratoriet og derfor
vil alle prøverne efterfølgende blive analyseret og

evalueret i disse systemer (Hanne Qvist Bruun og
Birthe Eriksen). 

4.3. Metode til eliminering af uspecifikke ekstra
bånd i VNTR-analysen D1S80 af DNA-prøver
fra biologiske spor 
Ved analyse af DNA fra biolgiske spor med VNTR-
systemet D1S80 optræder i nogle tilfælde uspeci-
fikke bånd, som efter elektroforese ses i det
størrelsområde, hvor de specifikke bånd befinder
sig. Til PCR-opformeringer anvendes som stan-
dard enzymet Taq-polymerase fra Perkin-Elmer. En
DNA-polymerase AmpliTaq Gold fra Perkin-Elmer
er blevet undersøgt ved PCR-opformering af DNA
fra biologiske spor, hvor der tidligere er påvist
uspecifikke ekstra bånd ved opformering med Taq-
enzymet. Konklusionen på undersøgelsen viser, at i
mange tilfælde ses ingen ekstra bånd ved opfor-
mering af DNA med AmpliTaqGold. Der arbejdes
efterfølgende på yderligere at optimere protokol-
len til opformering af DNA med AmpliTaqGold og
på sigt at indføre enzymet som standard i alle PCR-
opformeringer (Hanne Qvist Bruun, Birthe Erik-
sen).

5.1. Artefakter ved Short Tandem Repeat (STR)
typebestemmelser
Ved STR-analyse fremkommer artefakter i form af
ekstra DNA-fragmenter, som oftest er en repeaten-
hed kortere end hovedproduktet. Det er vist, at ar-
tefakterne skyldes forhold både før, under og efter
PCR-reaktionen, og de enkelte parametres betyd-
ning for artefakternes karakter og kvantitet er ble-
vet bestemt (Michael Meldgaard, Niels Morling).

5.2. HLA-G: Polymorfi og ekspression
Polymorfien af HLA-G blandt danskere er blevet
undersøgt, og det er ved undersøgelser af mRNA
blevet vist, at HLA-G udtrykkes kodominant
(Thomas Hviid, Niels Morling).

6.1. Opdatering af genotypefrekvenser i data-
base for STR-systemerne HUMvWAF31/A,
HUMTH01, HUMF13A1 og HUMFES/FPS
blandt ubeslægtede danskere, grønlændere samt
blandt indvandrere med forskellig etnisk bag-
grund
Dette med henblik på at optimere disse systemers
anvendelighed i retsgenetiske undersøgelser, sær-
ligt faderskabs- og familiesammenføringssager.
Udvikling og optimering af teknikker, der skal mu-
liggøre en mere finskaleret, eller hurtigere og billi-
gere, undersøgelse i slægtsskabsanalyser, end hvad
der i dag er muligt. Undersøgelse af fund af en for
afdelingen hidtil ukendt genotype i STR-systemer-
ne HUMF13A1 og HUMFES/FPS (Anja Holm Lar-
sen, Charlotte Hallenberg, Bo Thisted Simonsen).
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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.

Biologistuderende Debes Christiansen har fuld-
ført specialeprojekt på afdelingen med J. Dissing
som ekstern vejleder og har hermed erhvervet
cand. scient. graden. Cand. scient. Lars Rudbeck
udfører ph.d.-studium på afdelingen med J. Dis-
sing som intern vejleder og Jack Cowland (Rigsho-
spitalet) 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 Oslo, september
1997 og har holdt foredrag om retsgenetik og
været chairman ved møder i forskellige videnska-
belige selskaber.

Andre aktiviteter:
Niels Morling er sagkyndig i retsgenetik ved Den
rettsmedisinske kommisjon, Norge, medlem af Ju-
stitsministeriets Samarbejdsudvalg vedrørende
Retsmedicinske Ydelser, medlem af Det Faglige
Underudvalg under Justitsministeriets Samar-
bejdsudvalg vedrørende Retsmedicinske Ydelser,
medlem af Justitsministeriets Børnelovsudvalg,
medlem af Justitsministeriets arbejdsgruppe ved-
rørende DNA-register, formand for The English
Speaking Working Group of The International So-
ciety for Forensic Haemogenetics og leder af The
European DNA Profiling Group (EDNAP), er
medlem af advisory board for International Jour-
nal of Legal Medicine og Forensic Science Inter-
national samt af det videnskabelige panel for Uge-
skrift for Læger.

Birthe Eriksen har været medlem af Justitsmini-
steriets arbejdsgruppe vedrørende DNA-register.

Lektor, dr. scient. Hanna E. Hansen er formand
for Teilumbygningens sikkerhedsudvalg og med-
lem af en arbejdsgruppe om arbejdsmiljøuddan-
nelse på Københavns Universitet, Arbejdsmil-
jøfunktionen.

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 rekvireres af retsvæsenet, anklage-
myndigheden, politiet i Danmark, Færøerne og
Grønland samt Udlændingestyrelsen i Danmark.

Retsgenetisk Afdeling indførte pr. 1.1.1997 type-
bestemmelse i faderskabssager inden for DNA-sy-
stemerne HumTH01, HumF13A1, HumVWA31/
A og HumFES/FPS.

I faderskabssager kan rekvireres:
1) Retsgenetisk standardundersøgelse, som omfat-
ter undersøgelse af 4 genetiske systemer og har en
kombineret teoretisk udelukkelsesprocent på ca.
95 %, og 
2) Udvidet retsgenetisk undersøgelse, som omfat-
ter undersøgelser af 5 – 8 genetiske systemer med
DNA-teknik og har en kombineret teoretiske ude-
lukkelsesprocent, som overstiger 99,99 %.

I familiesammenføringssager udføres både rets-
genetisk standardundersøgelse samt udvidet rets-
genetisk undersøgelse.

I kriminalsager, hvor der er rekvireret retsgene-
tiske undersøgelser, foretages de undersøgelser,
som måtte være relevante for sagens oplysning.
Undersøgelsesprogrammet omfatter bl.a. DNA-ty-
pebestemmelser, herunder undersøgelse af VNTR-
systemet D1S80 med PCR-teknik og fire VNTR-sy-
stemer med RFLP-teknik. DNA-undersøgelsen kal-
des populært ”DNA-profilanalyse” og har en diskri-
minationsevne, som overstiger 99,999 %.

Retsgenetisk Afdeling har siden 1990 foretaget
retsgenetiske undersøgelser med DNA-teknik i fa-
derskabs-, familiesammenførings- og kriminalsa-
ger. Der undersøges hypervariable DNA-regioner
med repeterede DNA-sekvenser også kaldet
VNTR-regioner (Variable Numbers of Tandem
Repeats eller minisatellitter) og STR-regioner
(Short Tandem Repeat-regioner eller mikrosatel-
litter). STR/VNTR-regioner kan opfattes som
klassiske genetiske systemer med stor polymorfi
og høj diskriminationsevne.

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
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Retsgenetisk Afdeling i 1998 kan blive akkrediteret
efter europæisk laboratorienorm DS/EN 45001. 

Retsgenetiske undersøgelser foretaget i 1997 på
Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Kø-
benhavns Universitet:

Fadersabssager:
Retsgenetiske standardundersøgelser 4671
Antal personer 2509
Antal registrerede sager 1103
Antal afsendte sager 773
Udvidede retsgenetiske undersøgelser 781
Antal personer 773
Antal sager 243

Familiesammenføringssager:
Retsgenetiske standardundersøgelser 44
Antal personer 44
Antal sager 13
Udvidede retsgenetiske undersøgelser 224
Antal personer 224
Antal sager 55

Straffesager:
Antal registrerede sager 508
Antal afsendte erklæringer 515
Antal effekter 2126
Antal undersøgelser 8297
Retsgenetisk standardundersøgelse 591
DNA-profilanalyser med RFLP-teknik 1039
Antal sager 58

Niels Morling

RETSKEMISK AFDELING

Afdelingen har den dobbeltrolle at varetage sæd-
vanlige universitære funktioner såsom forskning
og undervisning samt at foretage de retslig-sociale
undersøgelser indenfor sit fagområde.

Forskningsvirksomhed: 
Retskemisk afdelings forsknings-og udviklingspro-
jekter er centreret om retskemisektionen samt al-
kohol-, narkotika- og nekrokemisektionen.

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, Irene B. Müller).

1.5. Metodeudvikling indenfor GC/MS (Jens Toft,
Anni Steentoft, Karen Worm, Irene Breum Müller).

1.6. Betydningen af lægemiddelforbruget for tra-
fiksikkerheden i Danmark søges belyst ud fra un-
dersøgelser udført på blod og organmateriale
(Anni Steentoft, Karen Worm).

1.7. 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).

1.8. 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, Karen Worm).

1.9. Undersøgelse af administrationsvejens betyd-
ning for organkoncentrationer hos døde efter
indtagelse af lægemidler i overdosis (Anni Steen-
toft, Karen Worm).

1.10. Samarbejde på nordisk plan med henblik på
en sammenlignende retstoksikologisk undersøgel-
se over narkomandødsfald i de nordiske lande
(Anni Steentoft).

1.11. Udvikling af analysemetoder til screening af
lægemidler i vævsprøver fra levende og døde per-
soner (Irene Breum Müller).

1.12. 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
afd. i København (K.Worm).

2. Alkoholsektionen
2.1. Blod og væv fra indebrændte undersøges ved
cryo-headspace-gaskromatografi/massespektro-
skopi for indhold af flygtige stoffer (S.Felby).
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2.2. Metoder til undersøgelse af kulilte og cyanid i
blod og muskulatur er udviklet (S. Felby). Meto-
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 Retspatologisk 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
afd. 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 automatisk
kapillar gaskromatografisk metode til rutinemæs-
sig sammenligning af heroinprøver/amfetamin-
prøver. Der foretages en kortlægning af samtlige
heroinprøver/amfetaminprøver indsendt til afde-
lingen i 1989 og fremover (S. Felby, E. Nielsen).

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, 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, Irene B. Müller).

3.4. Samarbejde med de retsmedicinske institut-
ter, Sundhedsstyrelsen og narkotikainformatio-
nen vedr. narkotika på gadeplan for hele landet
(E. Nielsen, E. Kaa, K.W. Simonsen).

3.5. Udvikling af analysemetoder til bestemmelse
af anabole steroider i blod og urin v.GC/MS (E.
Nielsen, Irene B. Müller).

3.6. Udvikling af analysemetode v. cryo-headspace-
gaskromatografi for indhold af flygtige stoffer i
heroinprøver (Irene B. Müller, S. Felby).

4. Metal-/nekrokemisektionen
4.1. Bestemmelse af tungmetaller i hår (B. Kæmpe).

4.2. Identifikation af “det røde stof” ved vuggedød
(B. Kæmpe, 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).

Undervisning m.v.:
Afdelingens medarbejdere har deltaget i undervis-
ningen i retsmedicin for studerende ved Det sund-
hedsvidenskabelige Fakultet.

Derudover varetager afdelingens medarbejdere
postgraduat undervisning til læger, paramedicinsk
personale og personale indenfor justitsvæsenet.
Flere af afdelingens medarbejdere er vejledere
ved ph.d.-studier.

Afdelingen har haft en meget omfattende fore-
dragsvirksomhed. S.S. Johansen har været gæste-
forelæser ved institut for miljøteknologi, DTU.

Anden virksomhed:
En del af afdelingens medarbejdere er medlem-
mer af nationale og internationale faglige organi-
sationer.

Afdelingen har afholdt flere møder for nationa-
le selskaber.

S. Felby er medlem af Justitsministeriets arbejds-
gruppe vedrørende undersøgelse for spirituspåvir-
kethed i straffesager.

B. Kæmpe er medlem af Justitsministeriets sam-
arbejdsudvalg vedr. de retsmedicinske ydelser,
medlem af det faglige underudvalg vedr. retsmedi-
cinske ydelser, medlem af bestyrelsen for The In-
ternational Association of Forensic Toxicologists,
medlem af bestyrelsen i RISK under Ingeniørfor-
eningen, medlem af en arbejdsgruppe under Det
europæiske Vejsikkerhedsforbund (ERSF) og sag-
kyndig under Retslægerådet i sager vedrørende
apotekervæsenet.

Anni Steentoft er medlem af Sundhedsstyrel-
sens narkotikaudvalg, medlem af en arbejdsgrup-
pe under Rigspolitichefen, narkotikainformatio-
nen og medlem af Nordisk Trafikgruppe, leder af
en nordisk arbejdsgruppe vedrørende narko-
mandødsfald.
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K. Worm er medlem af en arbejdsgruppe under
EU vedr. kvalitetssikring.

Afdelingen deltager i kvalitetskontrolanalyser
(QA) såvel i nordisk- som i EU-regi.

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.

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 1997 er op-
gjort til:
Alkoholbestemmelser: 15.939
Retskemiske undersøgelser: 13.778
Narkotika-effektundersøgelser: 694
Ledsagestoffer: 31
Det er ligeledes afdelingens opgave at fortolke
sine analyseresultater samt afgive en sagkyndig
vurdering til retsvæsenet i retstoksikologiske
spørgsmål.

Bent Kæmpe

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 Den-
mark. A comparative study of the Mesolithic/Neo-

lithic transition (Pia Bennike, Verner Alexander-
sen, Hans Christian Petersen).

1.3. An anthropological study of Iron age skele-
tons from Udby (Pia Bennike, Verner Alexander-
sen & Per Ethelberg).

1.4. An evaluation of the presence of stress indica-
tors in two non-adult Medieval skeletal groups
(Pia Bennike, Mary Lewis, Holger Schutkowski,
Frederiqué Valentin).

2.1. Hepatitis projekt. I perioden 1969-87 fik 181
patienter stillet diagnosen akut non-A, non-B he-
patitis ved et københavnsk hospital. Diagnosen
blev stillet ved hjælp af leverbiopsi og serologi, og
projektet udgøres af en morfologisk og en klinisk
del (Maria-Benedicte Franzmann i samarbejde
med læger fra Hvidovre Hospital).

2.2. PCR. In situ og morforlogisk undersøgelse af
levervæv fra stofmisbruger-dødsfald i perioden
1975-1996 (Maria-Benedicte Franzmann og Birgit-
te Kringsholm).

2.3. Prognosen ved nonalkoholisk og alkoholisk
steatosis hepatis. Et prospektivt follow-up studie
(Maria-Benedicte Franzmann i samarbejde med
læger fra Hvidovre Hospital).

3.1. Retsmedicinens historie i Danmark med sær-
ligt henblik på oprindelsen ved Københavns Uni-
versitet (Jørgen Genner).

5.1. Sammenlignende opgørelser over drab i en
tiårs periode i to skandinaviske hovedstadsområ-
der, København og Oslo (Hans Petter Hougen,
Sidsel Rodge, Klaus Poulsen).

5.2. Barnedrab i Danmark. Undersøgelser af om-
stændigheder omkring barnedrab i Danmark i
en 10-års periode (Hans Petter Hougen i samar-
bejde med Annette D. Jørgensen, Hørsholm Sy-
gehus).

5.3. Studier af det cellulære immunforsvar ved
eksperimentelle Salmonella typhimurium infekti-
oner (Hans Petter Hougen i samarbejde med Far-
maceutisk Højskole og Bartolin Instituttet).

6.1. Undersøgelse af dødsfald blandt stofmisbru-
gere i Øst-Danmark, herunder forekomsten af
HIV-antistof (Birgitte Kringsholm).

6.2. Opgørelse af primært uidentificerede perso-
ner fundet døde i farvandene/på kysterne i Dan-
mark (Birgitte Kringsholm, Jan Jakobsen).
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7.1. Metodestudie vedrørende videorekonstrukti-
on på grundlag af videoovervågede røverier samt
fotografisk superimposititon som middel til perso-
nidentifikation på grundlag af digital fotografe-
ring (Niels Lynnerup, Jan Jakobsen).

8.1. Cancer incidens på Færøerne 1979 – 1993
(Nils Højgaard Nielsen, Jan Dalberg).

8.2. Forekomst af Epstein-Barr virus subtyper ved
spytkirtelcancer hos indfødte grønlændere (Inuit)
(Nils Højgaard Nielsen, Kristian Sandvej, Preben
Homøe, Marianne Hamilton, Xlao-Ge Zhou, Ste-
phen Hamilton-Dutoit).

8.3. Seksuelle overgreb bedømt ud fra retslægelige
undersøgelser 1992-1995 (Niels Højgaard Nielsen,
Anne-Marie Worm, Marianne Stæhr Johansen). 

9.1. Kortlægning af sekvensvariation i mitokon-
drie-DNA (mtDNA). I samarbejde med Statens
Øjenklinik er der beskrevet 20 forskellige mtDNA-
typer i forbindelse med nedarvet øjensygdom. Re-
ferencematerialet skal anvendes til undersøgelse
af recente grønlandske eskimoer samt arkæolo-
gisk materiale fra såvel Danmark som Grønland
(Søren Nørby, Juliette Saillard).

10.1. Undersøgelse af antropologisk dansk/grøn-
landsk materiale især med henblik på osteoporo-
semanifestationer og Harris linier (lines of arre-
sted growth) (Birgit Meinecke).

10.2. Proteseinflammation; en række projekter
(Birgtig Meinecke i samarbejde med læger ved
KAS Gentofte).

11.1. Opgørelse over dykkerdødsfald i Danmark
med henblik på vurderingen af de forskellige dyk-
keruddannelser i Danmark (Klaus Poulsen).

11.2. Morfinforgiftning som faktor ved retslægeli-
ge dødsfald (Klaus Poulsen).

12.1. 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).

13.1. 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). 

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 af læger, paramedicinsk personale og perso-
nale inden for justitsvæsenet. Flere af afdelingens
seniormedarbejdere er vejledere ved ph.d.-studier
og forskellige specialeafhandlinger.

Afdelingens enhed for retsodontologi og antro-
pologi har en omfattende foredragsvirksomhed,
ligesom afdelingen medvirker ved kurser og un-
dervisning af tandlæger og arkæologistuderende. 

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 håber på et nærmere samarbejde
mellem afdelingen og museumsverdenen, bl.a.
med henblik på fast tilknytning af en mangeårig
fondslønnet medarbejder.

Retslig-sociale funktioner:
Retspatologisk Afdeling varetager en del embeds-
lægeopgaver inden for Københavnsområdet, 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 og på Færøerne. Ud
over undersøgelse af flygtninge og asylansøgere
med henblik på en konkret aldersbestemmelse,
foretager afdelingen tillige undersøgelse af asyl-
ansøgere, som angiver at have været udsat for tor-
tur i deres hjemland. Derudover kan afdelingen
foretage undersøgelse af mindreårige, som formo-
des at have været udsat for incestovergreb. Dette
tilbud gælder for hele det område, hvor afdelin-
gen fungerer som statsobducentur.

Da der også i 1997 har været flere vakancer in-
den for afdelingens lægestab, har afdelingens akti-
viteter betydet en øget arbejdsindsats for de tilba-
geværende lægelige medarbejdere.
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Det totale antal undersøgelser var i 1997:
Retslægelige obduktioner: 942
Personundersøgelser: 295
Findestedsundersøgelser: 15
Retslægelige ligsyn ved instituttet: 1160
Retslægelige ligsyn ved embedslæger: 698
Dødsattester ved andre læger: 38
Retsodontologiske undersøgelser: 108
Antropologiske undersøgelser: 9

Jørn Simonsen

Stab:
VIP: 30,6 årsværk.
TAP: 101,9 årsværk.

AFDELING FOR RETSPATOLOGI

VIP:
Bang, Ellen Camilla; forskningsass.
Franzmann, Maria-Benedicte; læge.
Genner, Jørgen; læge.
Gulmann, Christian; læge.
Hasselager, Thomas; læge.
Hougen, Hans Petter; vicestatsobducent.
Kringsholm, Birgitte; lektor.
Lynnerup, Niels; adjunkt.
Nielsen, Nils Bryde Højgaard; vicestatsobducent.
Nørby, Søren; lektor.
Nürnberg, Birgit Meinecke; læge.
Ottesen, Gyda Lolk; lektor.
Poulsen, Klaus; læge.
Simonsen, Jørn Rene West; professor, afdelings-

professor.
Theilade, Peter; lektor.

TAP:
Ankerstjerne, Aksel Valdemar; vagtmester.
Bojsen, Bodil; histolaborant.
Bruus, John; betjentformand.
Christensen, Beate; kontorfuldmægtig.
Correll, Henrik; betjent.
Deng, Jack Dach; edb-medarbejder.
Elgaard, Rasmus; laboratoriebetjent.
Espersen, Lis; assistent.
Giannini, Else; assistent.
Green, Alexander; laboratoriebetjent.
Grønbek, Tove; laborant.
Jørgensen, Sys; histolaborant.
Madsen, Christel Lundal; assistent.
Madsen, Lise; overassistent.
Møller, Vibeke; assistent.
Nielsen, Per; laboratoriebetjent.
Pedersen, Jan; sanitør.
Schjerning, Vivi; assistent.
Teller, Annette Christine; overassistent.
Thomassen, Jan Lykke; laboratoriebetjent.
Thomsen, Lone Harriet; overassistent.

AFDELING FOR RETSGENETIK

VIP:
Bentzen, Joan; forskningsass.
Bjerre, Ann Elmstrøm; forskningsass.
Bruun, Hanne Qvist; forskningsass.
Dissing, Jørgen; lektor.
Eriksen, Birthe; lektor.
Hallenberg, Charlotte; forskningsass.
Hansen, Hanna Elsebeth; lektor.
Larsen, Anja Holm; forskningsass.
Meldgaard, Michael; forskningsass.
Morling, Niels; afdelingsleder.
Schoop Thymann, Mariann; lektor.

TAP:
Andersen, Ditte; hospitalslaborant.
Andreassen, Angelika Rudloff; overassistent.
Berg, Henrik; akademisk arbejder.
Billesbølle, Susanne; laborant.
Christensen, Gylna Maj; kontorfuldmægtig.
Dahlberg, Helle; laborant.
Fischer, Bente; assistent.
Færch-Jensen, Christina; laboratorietekniker.
Glistrup, Grethe Vibeke; histolaborant.
Haagendal, Karen; histolaborant.
Haahr, Anne Margrethe Grønbek; histolaborant.
Ibsen, Solveig Nygaard; akademisk medarbejder.
Irgens-Møller, Lone; laborant.
Jacobsen, Lenia Kongebro; laboratorietekniker.
Jensen, Rene Lundstrøm; laborant.
Johansen, Mads Dahm; laboratorietekniker.
Julsgart, Juanitta Vibeke; laboratorietekniker.
Kaa, Kristian; laborant.
Kempf, June; laborant.
Koch, Rikke Louise; hospitalslaborant.
Larsen, Erna; laborant.
Lauridsen, Jane Hellung; laborant.
Løffler, Steffen Waldersdorff; edb-medarbejder.
Madsen, Marianne Møller; akademisk medarbej-
der.
Marcher, Helle; laborant.
Masumba, Grethe; laboratorietekniker.
Memborg, Louisa; hospitalslaborant.
Mogensen, Helle Schmidt; akademisk arbejder.
Müller, Jeanie Marienta; laboratorietekniker.
Nielsen, Ruth Støttrup; laborant.
Olsen, Annie Søndervang; laboratorietekniker.
Olsen, Lone Stengelshøj; videnskabelig medarb.
Palvig, Aase Gunhild; laborant.
Porsborg, Pia Antoinette; laborant.
Rasmussen, Erik Michael; projektmedarbejder.
Ruben, Winnie; laborant.
Saksvold, Jensen Lene; laborant.
Sandberg, Annette; kemotekniker.
Schmidt, Lilli; assistent.
Schülle, Doris Nellemann; hospitalslaborant.
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Simonsen, Bo Thisted; projektmedarbejder.
Skibsbye, Lis Bundgaard; laboratorietekniker.
Solstad, Susanne; hospitalslaborant.
Stockmar, Anders; statistikker.
Sundby-Sørensen, Rikke; laboratorietekniker.
Sørensen, Kirsten Bergstrøm; assistent.
Sørensen, Ulla Kirsten; laborant.
Tonnesen, Eva; laboratorietekniker.
Troelsen, Dorte; hospitalslaborant.
Tønnesen, Birgit; laborant.
Vilmann, Birte Slot; hospitalslaborant.
Vinther, Margrete Melchior; laborant.
Westermann, Poul Erik; hospitalslaborant. 

AFDELING FOR RETSKEMI

VIP:
Felby, Søren; lektor.
Kæmpe, Arne Bent Pedersen; afdelingsleder.
Nielsen, Erik; lektor.
Steentoft, Anni; lektor.
Toft, Jens Martin; lektor.
Worm, Karen J; lektor.

TAP:
Bordoy, Marianne Dyrlund; laborant.
Borgstrøm, Annelise; overassistent.
Bruhn, Oline Marie Lund; laborant.
Christiansen, Nobuko; laborant.
Dige, Inga; laborant.
Drehn, Birgitte Malene; laboratorietekniker.
Frederiksen, Ingelise Wulff; overassistent.
Haxthausen, Mona Irene; laborant.
Hertz, Kirsten Thrane; elev.
Hvenegaard, Hanne; laborant.
Iversen, Bodil; laboratorietekniker.
Jensen, Martin Dam; puljejob.
Jespersen, Chalotte; laborant.
Johansen, Sys Stybe; videnskabelig medarb.
Jönsson, Christina; laborant.
Jørgensen, Agnete; laborant.
Jørgensen, Iben; laborant.
Kirk, Liselotte Saustrup; laborant.
Knudsen, Torben Jul; laborant.
Larsen, Heidi Tofte; laborant.
Lerche, Mikkel Knud; kemotekniker.
Lieui, Trinh Thoai; laboratorietekniker.
Lundsby, Jensen Anna Jytte; laborant.
Madsen, Steen; programmør.
Müller, Irene Breum; videnskabelig medarbejder.
Nielsen, Hanne West; laborant.
Nielsen, Ilse Lystlund; laborant.
Nielsen, Lene Stenbakken; laborant.
Nielsen, Suzanne Bente Friis; laborant.
Nordland, Marianne F; overassistent.
Pedersen, Anja; laborant.

Petersen, Heidi Bjerregaard; assistent.
Petersen, Inger; assistent.
Rasmussen, Charlotte; laboratorietekniker.
Roggenkamp, Vita; laborant.
Rosenbrinck, Irene; kontorfuldmægtig.
Rusin, Zbigniew Jerzy; laboratorietekniker.
Schou, Inge; overassistent.
Simonsen, Bodil Groth; laborant.
Sørensen, Casper Bjørn; laborant.
Sørensen, Mette Kari; laborant.
Taarnberg, Gitte; laborant.
Thiesen, Annette; laborant.
Thorlaksen, Signe Liza; laborant.
Thrane, Linda; assistent.
Wellejus, Karin Elisabeth; laborant. 

Retmedicinsk Instituts Administrations- og
Rengøringsafdeling

VIP:
Ekholm, Evy Britt: kontorfuldmægtig.
Gudmann, Aase; leder.
Hansen, Hans Rosengren; driftschef.
Hertz, Kirsten Thrane; assistent.
Jensen, Lene Frøstrup; assisent.
Jeppesen, Pernille; overassistent.
Kastoft, Rhina; assistent.
Lorentzen, Søren; teknikumingeniør.
Strøm, Helle Birgitte; administrator.
Vendelbo, Karin; kontorfuldmægtig.

TAP:
Bøgsted, May Leslie-Jean; rengøringsassisten.
Carreon, Benjamin B; sanitør.
Cipek, Antica; rengøringsassistent.
Hyllested, Yvonne; rengøringsassistent.
Jessen, Bente; rengøringsassistent.
Klausen, Roman; sanitør.
Larsen, Anna Lise Marie; rengøringsassistent.
Lauritsen, Hanne Freund; rengøringsassistent.
Nielsen, Ole Højland; sanitør.
Pedersen, Jannie; rengøringsassistent.
Petersen, Randi Ellis; rengøringsassistent.
Schlunssen, Jette; rengøringsassistent.
Theilgaard, Susanne; rengøringsassistent.

Fondsstøtte:
Det Medicinske Selskab:
– studieophold, Melbourne (Niels Lynnerup)

kr. 10.000.

Sundhedsstyrelsen:
– pilotprojekt vedr. narkotika i illegal forhandling

på brugerniveau (Erik Nielsen)   kr. 116.071.
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Publikationer:

RETSMEDICINSK INSTITUT 

RETSPATOLOGISK AFDELING

Aiello L., Bennike P.: Introduktion/Menneskets
udviklingstræ. i: Missing Links – alive! Fra abe til
menneske, s. 6-7/79, København 1997. 

Aiello L., Bennike P.: 4 millionen jahre mensch.
(Catalogue), s. 1-85, Köln 1997. 

Aiello L., Bennike P.: The story of human evluti-
on. i: The story of human evolution, s. 1-84, Li-
verpool 1997. 

Aiello L., Bennike P.: Missing Links – alive! Fra
abe til menneske, s. 1-87, København 1997. 

Bennike P., Lynnerup N.: Antropologiske Under-
søgelser 1996. I: Arkæologiske Udgravninger i
Danmark 1996. Det Arkæologiske Nævn, s. 326-
332, 1997. 

Bennike P.: Danmarks første bønder – indvandrere
fra syd? SPA NYT maj 1996, s. 6-10, Vejle 1997. 

Bennike P.: Antropologisk undersøgelse af brænd-
te knogler fra Thy 2959, Damgård, Sønderhå
Sogn, Sb.nr. 52, Hassing herred, Thisted amt.
KUML 1996, s. 15-16, 1997. 

Bennike P.: Vikings danois d’hier et d’aujordhui.
Dossiers D’archeologie. Les hommes du moyen
age 208, s. 10-11, Dijon, France 1997. 

Bennike P., Alexandersen V.: Danmarks urbefolk-
ning. Nationalmuseets arbejdsmark 1997, s.
143-156, København 1997. 

Bennike P.: Danmarks stammoder. Nyt fra Natio-
nalmuseet 76, s. 6-7, København 1997. 

Bennike P.: Hvor stammer vi fra? SDA Nyt maj
1997, s. 15-17, Vejle 1997. 

Bennike P.: An anthropological study of the skele-
tal remains of vikings from langeland. i: Vikin-
gepladser på Langeland, s. 168-197, Rudkøbing
1997. 

Bennike P., Bohr H.: Bone mineral content in the
past and present. i: Proceedings of the 1Xth
European Meeting of the Paleopathology Asso-
ciation, s. 35, Barcelona 1997. 

Bennike P.: A “New” pathocogical collection of bo-
nes for palaeo- pathological studies. i: Procee-
dings of the 1Xth. European Meting of the Paleo-
pathology Association, s. 31-34, Barcelona 1997. 

Bennike P.: Death in the mesolothic two old men
from Korsør nor. i: The danish Storebælt since
the ice age, s. 99-105, København 1997. 

Bennike P.: De døde i jægersten alderen. To gam-
le mænd fra Kørsør Nor. i: Storebælt i 10.000 år.
Mennesket, havet og skoven, biologisk antropo-
logi, s. 99-105, København 1997. 

Bennike P.: Denmark. i: History of physical an-
thropology an encyclopedia, historie, biologisk
antropologi, s. 330-330, New York 1997. 

Bennike P.: Afsnit om: Darwinisme – en biologisk
revolution. Fra abe til menneske. Hvad skete
der med neandertalerne, og hvor kom det mo-
derne menneske fra? Nutids mennesket set i et
udviklingsmæssigt perspektiv. i: Missing Links –
alive! Undervisningshæfte til gymnasiet/ HF, s.
1-11, København 1997. 

Bennike P., Alexandersen V.: Danmarks urbefolk-
ning. Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 143-156,
1997. 

Buchwald C., Franzmann M.B.: Carcinomas occur-
ring in papillomas of the nasal septum associ-
ated with Human Papilloma Virus (HPV). RHI-
NOLOGY 35, s. 74-78, 1997. 

Frøhlich B., Hjalmgrim H., Lynnerup N.: Skelet-
fundene fra Skt. Åeders sognekirkegård i Ran-
ders. KUML 1993-1994, s. 277-288, 1997. 

Giwercmann A., Thomsen J.K., Nurnberg B.M.:
Prevalence of carcinoma in situ of the testis in
207 oligozoospermic men from infertile cou-
ples. Prospective study of testicular biopsies.
BMJ 315, s. 989-991, 1997. 

Hart Hansen J.P., Lynnerup N.: Investigations of
mummies. The Role of the biological anthropo-
logist. Proceedings of the I World Congress on
Mummy Studies. Proceedings of the I World
Congress on Mummy Studies Vol. 11, s. 889,
1997. 

Jakobsen J., Jørgensen J.B.: Katalog over de grav-
fundne skeletter fra Ahlgade 15-17, Holbæk. i:
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Histo-
rie 1994-1995, s. 301-330, 1997. 

Jakobsen J.: Tænder og kæber, Teeth and Jaws. i:
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Histo-
rie 1994-1995, s. 277-300, 1997. 

Johansen H.K., Crytz jr. S.J., Hougen H.P.: Vacci-
nation Promotes TH1-like Inflammation and
Survival in Chronic Pseudomonas aeruginosa
Pneumonia. A new Prophylactic Principle. Beh-
ring Institute Mitteilungen 98, s. 269-273, 1997. 

Lynnerup N.: Non-invasive Archaeology of Skele-
tal Material by CI Scanning and Three-dimensi-
onal Reconstruction. International Journal of
Osteoarcheology 7, s. 91-94, 1997. 

Lynnerup N., Wowern N.v.: Bone mineral content
in medieval Greenland Norse. International
Journal of Oeteoarchaeology 7, s. 235-240,
1997. 

Lynnerup N., Nørby S.: Antropologisk Laboratori-
um. Danske Museer 4, s. 25-27, 1997. 

Lynnerup N.: Skeletresterne fra Vejby Kirke. I:
Vendsyssel Nu & Da 1997. Vendsyssel Historiske
Museum, s. 32-36, 1997. 

Lynnerup N., Jacobsen J.C.B.: Menneskeknogler-
ne fra Asummiut. Tidsskriftet Grønland 5-6-7, s.
227-232, 1997. 

Lynnerup N., Bennike P.: Antropologiske under-

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet310



søgelser 1996. Arkæologiske udgravninger i
Danmark 1996, s. 326-331, København 1997. 

Nørby S.: Historisk vildledning. Ugeskrift for
Læger 159, s. 1472, København 1997. 

Rognum T.O., Hougen H.P.: Lundevalls rettsme-
disin. i: Lundevalls rettsmedisin, s. 251-265,
1997. 

Russell M.B., Diamant M., Nørby S.: Genetic hete-
rogenecity of migraine with and without aura in
Danes can not be explained by mutation in mt-
DNA nucleotide pair 11084. Acta Neurologica
Scandinavice 96, s. 171-173, København 1997. 

Schwarz M., Sørensen N., Juul Hansen F., Hertz
J.M., Nørby S., Tranebjærg L., Skovby F.: Quan-
tification, by solid-phase minisequencing, of the
telomeric and centromeric copies of the survi-
val motor neurone gene in families with spinal
muscular atophy. Human Molecular Genetics 6,
s. 99-104, Oxford, England 1997. 

Sejrsen B., Jakobsen J.: Growth in the external cra-
nial base evaluated on human dry skulls, using
nerve canal openings as references. Acta Odon-
tol. Scand. 55, s. 9, 1997. 

Sejrsen B.: Skeletfundene fra Skt. Peders sognekir-
kegård i Randers. KUML 1993-1994, s. 277-288,
1997. 

Simonsen J.: Retslægerådet – er en modernisering
påkrævet? Ugeskrift for Læger 159, s. 4880-
4882, 1997. 

Skov G.G., Broholm H., Franzmann M.: Compari-
son of the Reproducibility of the WHO Classifi-
cations of 1975 and 1994 of Endometrial Hyper-
plasia. Int. J. Gynecol Pathol. Vol. 16, No. 1, s.
33-37, 1997. 

Thygesen P., Christensen H.B., Hougen H.P.:
Transfer of primed CD4+0X40- T lymphocytes
induces increased immunity to experimental
Salmonella typhimurium infections in rats.
APMIS 105, s. 410-413, Danmark 1997. 

AFDELING FOR RETSGENETIK 

Bjerre A., Court D., Lincoln P., Morling N.: A re-
port of the 1995 and 1996 Paternity Testing
Workshops of the English Speaking Working
Group of the International Society for Forensic
Haemogenetics. Forensic Science International
90, s. 41-55, Irland 1997. 

Dissing J., Christiansen D.: A five minute procedu-
re for extraction of genomic dna from whole
blood, semen and forenisic statins for pcr. i: Ad-
vances in Forensic Haemogenetics 6, A. Carra-
cedo, B. Brinkmann, W. Bär, s. 269-271, Berlin,
Heidelberg, New York 1996. 

Dissing J., Christiansen D.: Detection of the abo,
gc, acp, and hla-dqa1 polymorphisms at the dna

level using per sscp. i: Advances in Forensic
Haemogenetics 6, A. Carracedo, B. Brinkmann,
W. Bär, s. 407-409, Berlin, Heidelberg, New York
1996. 

Frederiksen J., Madsen H., Ryder L., Larsson H.,
Morling N., Svejgaard A.: HLA typing in acute
optic neuritis. Relation to multiple sclerosis and
magnetic resonance imaging findings. Arch
Neurol 54, s. 76-80, 1997. 

Gill P., Brinkmann B., d’Aloja E., Andersen J., Bar
W., Carracedo A., Dupuy B., Eriksen B., Jangblad
M., Johnsson V., Kloosterman A., Lincoln P.J.,
Morling N., Rand M., Sabatier M., Scheithauer
R., Schneider P., Vide M.: Considerations from
the European DNA profiling group (EDNAP)
concerning STR nomenclature. Forensic Scien-
ce International 87, s. 185-192, Irland 1997. 

Husby S., Holm N.V., Christensen K., Skov R.,
Morling N., Petersen P.: Cord Blood immono-
globulin E in like-sexed monozygotic and dizy-
gotic twins. Clinical Genetics 50, s. 332-338,
Danmark 1997. 

Hviid T.V.F., Meldgaard M., Sørensen S., Morling
N.: Polymorphism of exon 3 of the HLA-G
gene. Journal of Reproduktive Immunology 35,
s. 31-42, Irland 1997. 

Lillevang S., Morling N.: Xenotransplantation –
forskningsmæssige fremskridt og nye proble-
mer. Ugeskrift for Læger 159/27, s. 4276-4277,
Denmark 1997. 

Meldgaard M., Morling N.: Detection and quanti-
tative characterization of artificial extra peaks
following polymerase chain reaction amplifica-
tion of 14 short tandem repeat systems used in
forensic investigations. Electrophoresis 18, s.
9828-9835, Tyskland 1997. 

Morling N.: DNA in forensic genetics in Denmark.
Forensic Science International 88, s. 43-46, Ir-
land 1997. 

Morling N.: Amplification of short Tandem Repe-
at Loci Using PCR. i: Methods in Molecular Bio-
logy volume 98 Forensic DNA Profiling Proto-
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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 høje-
ste videnskabelige niveau, at varetage efter- og vi-
dereuddannelse samt at udføre særlige kliniske
undersøgelses- og behandlingsopgaver. Navnet
Tandlægeskolen refererer bredt til ansvaret for
uddannelsen af tandlæger og de dertil knyttede
kliniske aktiviteter, mens Odontologisk Institut ka-
rakteriserer virksomheden som en forsknings- og
uddannelsesenhed inden for Københavns Univer-
sitet.

I 1996-97 har institutbestyrelsen konkretiseret
instituttets udviklingsplaner. Udviklingsplanerne
for den odontologiske kandidatuddannelse om-
fatter både det biomedicinske grundlag og det op-
nåelige kliniske niveau i forhold til de tidsmæssige
rammer, der er bestemt af den normerede studie-
tid (5 år) efterfulgt af et jus-år. Dertil kommer vur-
deringen af det sandsynlige fremtidige behov for
kandidater. Med det curriculum, der blev indført i
1986 og udbygget videre ved det uddannelsesmæs-
sige samarbejde i Det sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet, er kvalitetsmålet at placere den odontologi-
ske kandidatuddannelse som et sundhedsviden-
skabeligt speciale på et bredt biomedicinsk grund-
lag, og således at kandidaterne har basale forud-
sætninger for ledelse og sundhedsplanlægning.
Hensynet til den nødvendige kliniske kompetence
hos de odontologiske kandidater har imidlertid
medført et så tæt pakket curriculum, at det giver
anledning til overvejelser vedrørende en studie-
tidsforlængelse og/eller en fastere strukturering
af jus-året. Tidsproblemet forstærkes af ønsket om
at tilføre kandidatuddannelsen et større forsk-
ningsmæssigt islæt. Under hensyntagen til gæl-
dende behovsdeterminanter viser et kvantitativt
skøn, at der på landsbasis i årene op mod år 2005
årligt uddannes ca. 20 tandlæger for lidt. Af disse
kandidater skal de 14-15 uddannes i København,
hvilket derfor har motiveret den seneste øgning af
optagelsestallet til 90 studerende. De personale-
mæssige konsekvenser ved den tilstræbte styrkelse
af kandidatuddannelsens kvalitet forudsættes løst
ved gunstigere rekrutteringsbetingelser og klini-
ske uddannelsesmuligheder for de forskningsplig-
tige lærere, satsning på ansættelse af yngre deltids-
ansatte lærere bl.a. ved at gøre disse stillinger
mere attraktive, samt øgning af de specifikke
driftsbevillinger til undervisning.

Baseret på den nyeste interne analyse af forsk-
ningsaktiviteterne har instituttet opstillet en forsk-
ningsstrategi, der prioriterer forebyggelses- og be-
handlingsmetodeforskning i relation til de mest
belastende tand- og mundhulelidelser, med
særligt henblik på odontologisk sundhedstjeneste-
forskning, vækst og regeneration af mundhulens
væv, infektion og vævsnedbrydning, dentalmateri-
aler samt smerter. Prioriteringen gælder endvide-
re odontologiske forskningsmiljøer med særlig in-
ternational position. 

Den beskrevne strategi skal understøttes med
forbedrede rekrutteringsmuligheder, dvs. stipen-
dier, adjunkturer samt særlige uddannelsesstillin-
ger, der kan sikre udvikling af de kliniske kvalifika-
tioner hos instituttets videnskabelige personale.
Strategien forudsætter endvidere, at forskningsbe-
villingerne på driftssiden aflastes for undervis-
ningsrelaterede udgifter til laboratoriedriften, at
det betydelige efterslæb i fornyelsen af instituttets
basale apparaturpark afbødes, samt at TAP/VIP-
ratioen i afdelingernes forskning forbedres.

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 et internationalt seme-
ster videreføres 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, Hubei Medical and Dental Colle-
ge i Wuhan (Kina), Faculty of Stomatology of Bu-
charest (Rumænien), Faculty of Stomatology (Ma-
dagascar), Tokyo Medical and Dental University
samt University College of Dentistry i New York
(USA).

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 er etableret i
samarbejde med Danida. Endvidere indgår insti-
tuttet i planlægningen af en Master of Internatio-
nal Health og en forskerskole i international
sundhed.

Instituttets arbejde med kvalitetsudvikling om-
fatter 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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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). 

Effekten af muskelarbejde i tyggemusklerne
Vurdering af udholdenhed, ødem, vævssam-
mensætning og kardiovaskulært respons ud fra re-
gistreringer af emg aktivitet, bidkraft, smerter og
lokal muskelømhed, ultralydskanning samt puls-
og blodtryksregistreringer (M. Bakke, T. Darvann,
S. Kirkeby, P.K. Nielsen, C.E. Thomsen, i samar-
bejde med M. Farella, Napoli, B.R. Jensen, Ar-
bejdsmiljøinstituttet, Kurt Jørgensen, Aug. Krogh
Institutet, og T. Shinogaya, Tokyo Medical and
Dental University).

Effekten af perifere opioider på reflektorisk
muskelaktivitet udløst ved smertestimulation af
kæbeledsregionen (M. Bakke, i samarbejde med
J.W. Hu, B. Sessle, Department of Oral Physiology,
University of Toronto). 

Glycosylering af fibertyper i skeletmuskulatur
Der er sandsynliggjort en sammenhæng mellem
muskelfibrenes indhold af glycaner med terminal
glactose og kontraktionshastigheden (S. Kirkeby,
D. Moe i samarbejde med T. Animashaun, R.C.
Hughes, National Institute of Medical Research,
London, N.C. Singha, A. Surolia, Molecular Bio-
physics Unit. Indian Institute of Science. Bengalo-
re, P. Påhlsson, Klinisk Kemisk Afdeling, Universi-
tetshospitalet, Linköping).

Histomorfometriske analyser af aldersbetinget
muskeldegeneration i m. masseter og vastus 
lateralis hos kvinder over 90 år
(S. Kirkeby i samarbejde med C. Garbarsch, Medi-
cinsk Anatomisk Institut).

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
M-RNA for myosinisoformer i tyggemuskler er un-
dersøgt, og der foretages en sammenligning mel-
lem myosinstruktur og graden af muskeldegene-
ration (S. Kirkeby, i samarbejde med B. Garb, Pro-
teinlaboratoriet og P.T. Høyer, Medicinsk Anato-
misk Institut).

Monitorering af patienter intraoperativt og på
intensiv afdelinger
I 1997 startede vi et ny treårigt EU-støttet “shared
cost” projekt op (IBIS – “Improved monitoring for
brain dysfunction in intensive care and surgery”).
Projektet er en del af EU’s DG-XII program
“Biomedicine and Health Research” og involverer
12 partnere fra 6 lande. Der er to hovedmål med
IBIS projektet:

1) Projektet vil søge at validere et nyt koncept
for samarbejde mellem klinikere, industri og in-
geniører.

2) Rent konkret vil vi under IBIS udvikle, vali-
dere og evaluere nye signalbehandlings- og for-
tolkningsmetoder indenfor neuromonitorering,
med henblik på at forbedre det generelle behand-
lingsresultat for patienter indenfor de to hoved-
områder af intensiv behandling.

Yderligere information kan søges på:
http://www.vtt.fi/tte/samba/projects/ibis/ 
index.html

(C.E. Thomsen i samarbejde med partnere fra:
VTT Information Technology (SF), Kuopio Uni-
versity Hospital (SF), St. Bartholomew’s Hospital,
(UK), Royal Brompton Hospital og National
Heart and Lung Institute (UK), Aalborg Universi-
tet (DK), City University (UK), Eindhoven Univer-
sity of Technology (NL), Université de Rennes
(F), Polytechnic University of Milan (I), Instru-
mentarium Corp. (SF), Judex Datasystemer (DK)
samt Tampere University of Technology (SF)).

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
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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 un-
dersøge integriteten af de perifere og centrale
nervebaner samt den generelle cerebrale funk-
tion (C.E. Thomsen i samarbejde med R.M. Lang-
ford, St. Bartholomew’s Hospital, London).

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
undersøgelser af transportveje og regulerings-me-
kanismer for elektrolytter, vand og proteiner, som
er involveret i spytsekretion under normale fysio-
logiske og sygelige omstændigheder. Der fokuse-
res i særdeleshed på de cellulære kommunikati-
onsmekanismer i spytkirtelvævet. Den aktuelle
forskningsaktivitet omfatter bl.a. kontrol af spytse-
kretionen og spyttets sammensætning, herunder
basalbiologiske og kliniske aspekter (B. Nauntof-
te, S.M. Lempert, A. Bardow, A.M. Pedersen, K.
Tritsaris, J. Reibel, E. Dabelsteen, K. Stoltze, D.
Moe i samarbejde med S. Dissing, T. Jørgensen, D.
Looms Medicinsk Fysiologisk Institut, J. Thorn,
Afd. for Tand-, Mund- og Kæbesygdomme, Rigs-
hospitalet og B. Nyvad, Århus Tandlægeskole, Wi-
pawee Nittayananta, Prince Songhla University,
Thailand. A.M. Pedersen og B. Nauntofte har end-
videre samarbejdet med J. Fahrenkrug og J. Han-
nibal, Bispebjerg Hospital samt J. Liaaen Jensen,
Tandlægeskolen, Oslo).

Tyggemusklernes funktion under tygning og
sammenbidning relateret til alder, tændernes
okklusion og fødens konsistens
(M. Bakke, B. Leth Jensen, E. Møller, K. Stoltze).

Udvikling, differentiering og ældning af tygge-
muskler 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 Resarch, 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 været gæsteprofessor i 3 måneder
(juni-september) ved Department of Oral Physio-
logy, Faculty of Dentistry, University of Toronto,
Canada, og med bidrag deltaget både i 20th An-
nual Meeting, Scandinavian Association for the
Study of Pain, Århus, og i Årsmøde i Dansk Sel-
skab for Bidfunktionslære (DSB), Kolding, samt
deltaget i Ämnekonferens, Svensk Förening for
Bettfysiologi, Stockholm.

B. Frese har holdt et indlæg på Dansk Selskab
for Bidfunktionslære’s årsmøde 1997: Nedsat mo-
bilitet ved et tilfælde af vækstforstyrrelse.

S. Kirkeby har med bidrag deltaget i the 17th In-
ternational Lectin Meeting i Würzburg, Tyskland,
24. – 27. september 1997.

S. Lempert har i 1997 indleveret en ph.d.-af-
handling med titlen “Saliva buffers and anticholi-
nergic effects in acini by andidepressants”.

E. Møller har arrangeret og deltaget i symposiet
“Evaluation and Quality Assurance” afholdt af
European Faculty of Oral Health Sciences i Athen
den 20. september 1997, deltaget med bidrag i
Årsmøde i Dansk Selskab for Bidfunktionslære
“Bidfunktionslære – status og udvikling” og delta-
get i mødet “Tobacco and Oral Health” arrange-
ret af en arbejdsgruppe under EU i København
23. – 26. oktober 1997.

B. Nauntofte har holdt foredrag ved 3 videnska-
belige konferencer.

A.M. Pedersen har indleveret og forsvaret ph.d.-
afhandling med titlen “Funktionsdefekt i spytkirt-
ler hos patienter med primært Sjögrens syndrom”,
holdt foredrag og deltaget i de halvårlige møder i
Sjögren’s Syndrome Society of the Sound, Malmö.

K. Tritsaris har haft barsels-/forældreorlov i
1997.

Anden virksomhed:
Udover undervisnings- og forskningsmæssig virk-
somhed har afdelingen udført omfattende service-
opgaver med hensyn til udredning og behandling
af ansigtssmerter, hovedpine, kæbeledsbesvær, mu-
skellidelser samt spytsekretionsforstyrrelser. Hertil
kommer konsulent- og behandlingsvirksomhed
for Rehabiliteringscentret for Torturoverlevende.

M. Bakke er tandlægeskolernes repræsentant i
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Sundhedsstyrelsens Specialtandlægenævn, vice-
studieleder i Odontologi, medlem af Odontolo-
gisk Studienævn, Tandlægeskolens kliniksektions-
udvalg, journaludvalg, IT-udvalg og videoudvalg
samt konsulent for Retslægerådet. Har som for-
mand for Dansk Selskab for Bidfunktionslære
(DSB) arrangeret selskabets årsmøde og stået i
spidsen for selskabets kvalitetsudviklingsarbejde.
Har afholdt efteruddannelseskurser for tandlæger
i Dansk Tandlægeforening og været vejleder for 2
ph.d.-studerende og 1 gæsteforsker samt referee
ved internationale tidsskrifter.

S. Kirkeby er kursusleder i anatomi for 1. seme-
ster, medlem af undervisningsudvalget for anato-
mi 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). Har fungeret som referee ved internationale
tidsskrifter.

E. Møller har været medlem af fakultetsrådet til
31. Januar 1997, og medlem af DTF’s forsknings-
udvalg indtil fratræden som professor den 30. Juni
1997. Har været formand for Scientific Commit-
tee, European Faculty of Oral Health Sciences, le-
det udarbejdelsen af organisationens kursuspro-
gram for 1998 og arrangeret symposium om eva-
luering af højere uddannelser som led i kvalitets-
sikring. Har afholdt videreuddannelseskurser for
tandlæger organiseret i Dansk Tandlægeforening
og Tandlægernes Nye Landsforening og har været
konsulent for Retslægerådet og referee for inter-
nationale tidsskrifter.

B. Nauntofte har været medlem af Tandlæge-
skolens rådgivende forskningsudvalg, SVF’s forsk-
ningsudvalg, første halvår af 1997 medlem af
SVF’s Fakultetsråd og andet halvår af 1997 med-
lem af Statens Sundhedsvidenskabelige Forsk-
ningsudvalg samt medlem af SVF’s semesterud-
valg for 3. Semester (Lægestudiet), tillidsrepræ-
sentant for Tandlægeskolens VIP-gruppe, medlem
af Tandlægeskolens og SVF’s samarbejdsudvalg,
bestyrelsesmedlem i Tandlægeskolens lærerfor-
ening, medlem af AC’s uddannelses- og forsk-
ningspolitiske udvalg samt formand for det offent-
lige 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.Vilmann har varetaget konsulentarbejde og
behandling af torturoverlevere samt været referee
for internationale tidsskrifter.

Gæster:
Afdelingen har haft tandlæge T. Shinogaya (To-
kyo Medical and Dental University, Japan) på
forskningsophold.

AFDELING FOR DENTALMATERIALER

Forskningsvirksomhed:

Komposit plast
Med henblik på anvendelsen af komposit plast
som plastindlæg undersøges effekten af forskelli-
ge efterhærdningsprocedurer på plastmaterialers
omsætningsgrad af dobbeltbindinger, mekaniske
egenskaber, in vitro slid samt binding til plastce-
ment (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 sam-
arbejde 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).

Fragmentlimning
Måling af styrken af sammenlimede tandfragmen-
ter som funktion af adhæsivtype, resinsammensæt-
ning og forbehandlingsmetode (B. Farik, E.C.
Munksgaard).

Fyldningsmaterialer
Plastmaterialer baseret på en nyudviklet monomer
undersøges med hensyn til fluorafgivelse og meka-
niske egenskaber (E. Asmussen, A. Peutzfeldt).

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.

E. Asmussen har deltaget i IADR/CEDs årsmø-
de i Madrid og har været medlem af odontologisk
studienævn samt odontologisk forskningsudvalg.

E. Christian Munksgaard har været formand for
udvalget til bedømmelse af ph.d.-afhandling ind-
leveret af J.A. Sorensen, medlem af udvalget til be-
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dømmelse af ph.d.-afhandling indleveret af Mere-
te Wurr samt er vejleder for ph.d.-studerende Ban
Farik.

A. Peutzfeldt har været på barselsorlov i første
halvår og har været medlem af Tandlægeskolens
materialeudvalg og af det offentlige forhandlings-
udvalg (DOF-HØ) i Dansk Tandlægeforening.

AFDELING FOR ORAL DIAGNOSTIK

Forskningsvirksomhed:

Sårhelingsstudier
En in vitro-model til studiet af faktorer, der er af
betydning for at fremme heling af slimhinde og
hudsår er etableret. I det forløbne år er modellen
blevet anvendt til at studere forskellige fibrobla-
sters evne til at producere vækstfaktorer af betyd-
ning for sårheling, ligesom epitelcellernes pro-
duktion af intracellulære filamenter og cellemem-
brankulhydrater er blevet kortlagt. Sårheling i
kindslimhinden er blevet studeret først og frem-
mest med henblik på at kortlægge cellestrukturer,
der er af betydning for cellernes bevægelse over
såret. Det er i denne forbindelse interessant, at
cellerne der bevæger sig over såret, når det drejer
sig om sukkerstrukturer, har mange lighedspunk-
ter med kræftceller, der invaderer fremmed væv.
Et andet studie af kroniske skinnebenssår har vist,
at fibroblasterne i disse sår ikke reagerer over for
vækstfaktorer på samme måde som fibroblaster i
normalt helende sår. Projekterne er en del af Er-
hvervsfremmestyrelsen og Det Sundhedsvidenska-
belige Forskningsråds projekt “Vækst og Regene-
ration” og er udført i samarbejde med Coloplast
A/S og Bartholin Instituttet, Københavns Kom-
munehospital; andre samarbejdspartnere er I.
Leigh, London Hospital, London, England, I.
Mackenzie, Ann Arbor, Michigan, USA, og L. Bo-
lund, Århus Universitet.

Markører for oral cancer
Afdelingen er indgået som partner i et netværk fi-
nancieret af European Science Foundation med
henblik på studiet af baggrunden for opståen af
multiple kræftsvulster i mundhulen.

Genetik og biosyntese af mucin og dets
glykosylering
Genet for det største spytmucin er klonet og ka-
rakteriseret (P.A. Nielsen, E.P. Bennett, H. Clau-
sen). Et nyt slimhindemucin er identificeret og et
monoklonalt antistof til dette protein fremstillet
(P.A. Nielsen, E.P. Bennett, H. Clausen). Mo-
noklonale antistoffer til glykosyltransferaser som

glykosylerer muciner er produceret og anvendt til
at karakterisere mucin-type glykosylering i oralt
epitel og i carcinomer (U. Mandel, H. Hassan, H.
Clausen). Et stort antal glykosyltransferasegener
er klonet og seks af disse er udtrykt i insektceller
og deres kinetiske parametre bestemt (E.P. Ben-
nett, M. Amado, R.M. Almeida, H.H. Wandall, H.
Clausen). Forskningsgruppen deltager i 2 EU-Bio-
tech-projekter og i et samarbejde med T. Hollings-
worth, 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, med-
lem af EMRCs forretningsudvalg, er med i en in-
ternational ekstern evalueringsgruppe, samt med-
lem af evalueringsgruppe for Universitetet i Porto,
Portugal. E. Dabelsteen har været Det Sundhedsvi-
denskabelige Forskningsråds repræsentant i en
række tværrådslige udvalg, bl.a. Byøkologi, Køns-
barrierer i universitetssystemet, Udvalget om in-
strumentcentre og Udvalget vedrørende forsk-
ningsinitiativet i bioetik. E. Dabelsteen er medlem
af institutbestyrelsen på Tandlægeskolen, medlem
af Fakultetsrådet og Forskningsudvalget på SVF og
medlem af to dr.med.-udvalg, 1 ph.d.-udvalg og 2
lektorbedømmelsesudvalg. 

H. Clausen har været i bedømmelsesudvalget
for EU-biotech, Bruxelles, medlem af bedømmel-
sesudvalget ved doktordisputats i Lund og i ph.d.
bedømmelsesudvalg. H. Clausen har undervist på
ph.d.-kurser i Paris, Porto og Göteborg. H. Clau-
sen er medlem af “The editorial board” for Glyco-
conjugate Journal. H Clausen har været arrangør
af internationale symposier i København og Zü-
rich og arrangeret et nordisk symposium. H. Clau-
sen og U. Mandel har været vejledere for: Ph.d.-
studerende H. Hassan og A.M. Torres, specialestu-
derende S. Pull og skolarstipendiat H.H. Wandall.

Gæster:
Ph.d.-studerende C.A. Reis, R.M. Almeida, M. Ama-
do, Med.dr.-studerende Rudi Steffensen, Göte-
borg. 

AFDELING FOR ORAL MIKROBIOLOGI

Forskningsvirksomhed:

Subgingivale plakbakterier
Udvikling af PCR baserede prober til identifikati-
on af små spirokæter (N.-E. Fiehn, B. Giwercman,
T. Larsen). 
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Orale biofilm m.v. og antimikrobielle stoffer 
Undersøgelsen af klorheksidins effekt på biofilm
bestående af en eller to orale bakterier er afsluttet
(T. Larsen, N.-E. Fiehn, K. Stoltze). Etablering af
biofilm med flere anaerobe bakterier samt under-
søgelse af forskellige antibiotikas effekt på P. gingi-
valis biofilm. Undersøgelse af resistensmekanis-
mer hos P. aeruginosa streptokokbiofilm samt op-
sæt af nyt assay til biofilmkvantitering vha. Bio-
screen Robot analyzer (T. Larsen, B. Giwercman,
N.-E. Fiehn).

Endocarditis-undersøgelse
Følgende undersøgelser er afsluttet: 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). Følsomhedsbe-
stemmelse på ovennævnte samt orale streptokok-
ker (B. Giwercman, T. Larsen). Molekylærbiolo-
gisk undersøgelse af adhæsion mellem orale strep-
tokokker og humane extracellulære matrixprotei-
ner og plasmaproteiner ved endocarditis herun-
der fastfasebindingsstudier og forskellige vækst-
mediers indflydelser herpå (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 Insti-
tut og L. Feldskov specialestuderende i biokemi). 

Kariesmikrobiologi og vaccination 
Undersøgelsen “Artsidentifikation af bakterier i
profunde cariesangreb i relation til behandlingen
gradvis ekskavering” er afsluttet (L. Bjørndal, T.
Larsen). Dyreeksperimentelle undersøgelser med
henblik på effekten af vaccination mod S. mutans
på kolonisation, cariesudvikling og parodontalt
knoglesvind hos konventionelle rotter er fortsat
(T. Larsen, M. Björnsson i samarbejde med B.
Klausen, privat praksis Esbjerg, H.J. Skovgaard-
Jensen, Institut for eksperimentel medicin, M.
Arala-Chaver, Portugal).

Hygiejneundersøgelser
Undersøgelse af desinfektion af dentale af-
tryksmaterialer og tandtekniske arbejder ved
hjælp af ultra-violet bestråling (T. Larsen, N.-E.
Fiehn, B. Öwall, A. Peutzfeldt).

Deltagelse i kongresser, konferencer m.v.:
N.-E. Fiehn og D. Moe har deltaget i Association
for Dental Education in Europe’s Årsmøde, Shef-
field, september 1997, hvor N.-E. Fiehn præsente-
rede “The basic science learning in Scandinavia”.
N.-E. Fiehn har været medarrangør af afskedssym-
posium for Eigild Møller og her præsenteret “The
crossroads of dentistry: ahead and behind”.

B. Giwercman har præsenteret tre videnskabeli-
ge arbejder ved American Society for Microbiolo-
gy’s møde, Miami, maj 1997 og Interscience Con-
ference on Antimicrobial Agents and Chemothe-
rapy’s Årsmøde, Toronto, oktober 1997.

C. Schou har præsenteret videnskabeligt arbej-
de ved Fourth International Symposium on Mo-
dern Concepts in Endocarditis and Cardiovascu-
lar Infections, La Marive, Yverdon-Les-Bains, maj
1997 og deltaget i 8th European Congress of Cli-
nical Microbiology and Infectious Diseases, Lau-
sanne, maj 1997.

Anden virksomhed:
N.-E. Fiehn har været prodekan ved fakultetet
(SVF). Har været formand for det tværfakultære
udvalg på Københavns Universitet, der planlæg-
ger en bachelor- og kandidatuddannelse i Folke-
sundhedsvidenskab samt formand for det tværfa-
kultære udvalg, der planlægger en masteruddan-
nelse i International Sundhed på Københavns
Universitet. Har endvidere været formand for den
arbejdsgruppe, der på fakultetet planlægger en
kandidatuddannelse for personer med mellem-
lang sundhedsuddannelse. Har været referee for
European Journal of Oral Sciences, Acta Odonto-
logica Scandinavia og APMIS. Har været medlem
af et ph.d.-bedømmelsesudvalg på SVF, KU samt et
disputatsbedømmelsesudvalg på Det odontologi-
ske Fakultet, Oslo Universitet (var 1. opponent).

B. Giwercman har været vejleder for ph-d.-stu-
derende og været referee på Antimicrobial Agents
and Chemotherapy og APMIS.

T. Larsen har været formand for Tandlægesko-
lens hygiejneudvalg.

D. Moe har fungeret som studievejleder og er
formand for Studievejledningsudvalget for tand-
lægestuderende. Formand for fakultetets biblio-
teksudvalg ved Panum Instituttet. Medlem af insti-
tutbestyrelsen ved Odontologisk Institut. Medlem
af to lektorbedømmelsesudvalg og et ph.d.-be-
dømmelsesudvalg. Medlem af semesterudvalg for
ny studieplan for det lægevidenskabelige studium.
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Vejleder for speciale- og ph.d.-studerende. Censor
ved Tandlægeskolen i Århus og ved afgangseksa-
men (specialeopgaver) på DTU.

Else Østergaard har afsluttet sit ph.d.-studium
med opnåelse af ph.d.-graden.

Lene Feldskov har i forbindelse med sin kandi-
dateksamen afsluttet sit speciale. 

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 bl.a. integrin- og keratinmønsteret
samt mRNA for basalmembrankomponenten la-
minin-5, specielt i oral cancer og præcancer, bl.a.
med henblik på diagnostiske aspekter (A.K. Tho-
rup, J. Reibel, U. Mandel og E. Dabelsteen i sam-
arbejde med overtandlæge Morten Schiødt, Glo-
strup Amtssygehus). 

Epiteldifferentiering og -migration
Glykosylering af proteiner på epitelcellers overfla-
de synes at spille en vigtig rolle for opretholdelse
af cellernes integritet og har betydning for inter-
aktionen mellem celler indbyrdes og mellem cel-
ler og det omgivende stroma. Med henblik på at
studere betydningen af overfladeglykosyleringen
for epitelets differentiering undersøges forekom-
sten af mRNA for fucosyltransferasefamilierne (1-
3 og (1-2 i normal mundslimhinde og epiteldiffe-
rentieringen påvirkes ved at ændre cellernes gly-
kosylering. Desuden undersøges om glykosylerede
terminale kulhydratstrukturer er involveret i epi-
telcellers migration ved at påvirke cellemigratio-
nen via ændring af orale tumorcelleliniers vækst-
mønster ved hjælp af transfektionsstudier (A.K.
Thorup, J. Reibel, E. Bennett i samarbejde med B.
Grøn og A.M. Engel, Bartholin Institutet). 

Basocellulære karcinomer og basaloide prolifera-
tioner over dermatofibromer
Med henblik på at belyse hvorvidt basaloide proli-
ferationer over dermatofibromer kan anvendes
som model for basalcellekarcinomets vækst og ud-
vikling undersøges ekspressionen af forskellige
apoptose- og proliferationsmarkører, celleadhæsi-
onsmolekyler fra integringruppen og basalmem-

brankomponenter ved hjælp af immunhistokemi-
ske metoder (A.K. Thorup, J. Reibel i samarbejde
med speciallæge K. Rossen, Patologisk-anatomisk
Afdeling, Bispebjerg Hospital, W.G. Carter, Fred
Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, og
P. Odland, Dermatologic Surgery Service, Univer-
sity of Washington Medical Center, Seattle).

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.A. Bindslev og K. Josephsen,
Odontologisk Institut, Aarhus Universitet).

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). 

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). Mht. de im-
munhistokemiske metoder er samarbejdet udvi-
det med J. Fahrenkrug, Klinisk-kemisk Afdeling,
Bispebjerg Hospital).

Papillomvirusinfektion i mundslimhinden
Immunhistokemiske undersøgelser og HPV-DNA-
hybridisering af væv fra forskellige typer af human
papillom-inficerede lidelser i mundslimhinden
sammenholdt med histo/cytomorfologiske studi-
er af disse (F. Prætorius i samarbejde med G.
Orth, Institut Pasteur, Paris; H. Lindeberg, Odon-
tologisk Institut, Aarhus Universitet; B. Norrild,
Proteinlaboratoriet, Københavns Universitet; P.P.
Clausen, Patologisk Institut, Næstved Sygehus;
H.P. Nielsen, Afd. for Tand-, Mund- og Kæbesyg-
domme, Hillerød Sygehus).

Odontogene tumorer
Histomorfologisk og immunhistokemisk studie af
emaljeproducerende og “ghost cell”-produceren-
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de odontogene tumorer med henblik på udred-
ning af patogenetiske mekanismer (F. Prætorius).

Anden virksomhed:
J. Reibel har været formand for bedømmelsesud-
valg i forbindelse med ph.d.-afhandling og svensk
doktorafhandling, har været vejleder for 1 ph.d.-
studerende samt været referee for internationale
tidsskrifter. Er formand for Tandlægeskolens
rådgivende forskningsudvalg, medlem af Dansk
Tandlægeforenings Forskningsudvalg, suppleant
til institutbestyrelsen, Odontologisk Institut, og
medlem af Panums biblioteksudvalg.

Har endvidere været arrangør og kursusgiver
ved 2-dages symposium om Oral Medicin i Dansk
Tandlægeforenings regi, arrangør og kursusgiver
ved 14-dages internationalt kursus i Oral Patologi,
afholdt kurser om oral medicinske emner for
tandlæger og læger og er koordinator for EU-ar-
bejdsgruppe om tobakkens skadelige virkninger i
mundhulen, der har afholdt sit første møde i Kø-
benhavn. 

L.A. Torpet har virket som medlem af kerne-
gruppen i Rigspolitichefens ID beredskab med
henblik på at yde bistand til identifikation af om-
komne, har forestået undervisning i Orale Slim-
hindelidelser for tandplejerstuderende ved Sko-
lerne for Klinikassistenter og Tandplejere ved Aar-
hus Universitet og Københavns Universitet og for
tandplejere i forbindelse med autorisationskurser
afholdt af de samme to skoler. Har været formand
for bedømmelsesudvalg i forbindelse med forsk-
ningsadjunktur og arrangeret kursus i Retsodon-
tologi for Dansk Retsodontologisk Forening. Har
endvidere været kursusgiver ved 14-dages interna-
tionalt kursus i Oral Patologi, kursusgiver ved 2-
dages symposium om Oral Medicin i Dansk Tand-
lægeforenings regi samt ved kursus i Oral Medicin
for Hals-, Næse-, Ørelæger. 

F. Prætorius er suppleant i Odontologisk Studie-
nævn og censor i Oral Patologi & Medicin ved
Aarhus Universitet; har været referee for internati-
onale tidsskrifter og været medlem af fagkyndigt
udvalg vedr. en ph.d.-afhandling. Har undervist i
Barodontologi ved Forsvarets Sanitetsskole, i Oral
Medicin ved specialistuddannelseskursus for oto-
rhino-laryngologer i København, ved 14-dages in-
ternationalt kursus i Oral Patologi og ved 2-dages
symposium om Oral Medicin i Dansk Tandlæge-
forenings regi. Er bestyrelsesmedlem af Danish Di-
vision of International Academy of Pathology og
har siden juli 1996 fungeret som præsident for In-
ternational Association for Oral Pathologists. 

Afdelingen (A.K. Thorup, L.A. Torpet og J. Rei-
bel) har forestået undervisningen i Oral Anatomi
i efteråret 1997. 

På Afdeling for Oral Patologi & Medicin er der i

forbindelse med den orale histopatologiske diag-
nostiske service skåret 701 blokke i 8456 snit og til
cytologisk diagnostik farvet 469 udstrygnings-
præparater. Til immunpatologisk diagnostik er
skåret 432 frysesnit fra 36 blokke. Det diagnostiske
arbejde er varetaget af L.A. Torpet, F. Prætorius og
J. Reibel. Endvidere omfattende serviceopgaver
med hensyn til udredning og behandling af pa-
tienter med oral medicinske sygdomme. Yderlige-
re har afdelingen ydet bistand til tandlæger, læger
og dyrlæger (KVL) vedrørende diagnostiske og
behandlingsmæssige problemer.

Deltagelse i kongresser, symposier, 
konferencer m.v.:
J. Reibel har deltaget i SFOPOM’s årsmøde i Göte-
borg. 

F. Prætorius har deltaget i tyske militærtand-
lægers “Arbeitstagung” i Wilhelmshaven, forelæst
ved Garnisons- og Marinetandlægeforeningens
årsmøde i Jægersborg, deltaget i den Norske Pato-
logforenings symposium i Soft Tissue Tumor Pa-
thology i Ustaoset og i SFOPOM’s årsmøde i Göte-
borg. 

L.A. Torpet har præsenteret videnskabelige ar-
bejder på den XIII Nordiske Kongres i Retsmedi-
cin i Odense og deltaget i den Norske Patologfor-
enings symposium i Soft Tissue Tumor Pathology i
Ustaoset, i INTERPOL’s møde i Disaster Victim
Identification Group i Lyon og i SFOPOM’s års-
møde i Göteborg.

A.K. Thorup har deltaget i SFOPOM’s årsmøde
i Göteborg.

Gæster:
Tandlæge Nurcan Gürses (Tyrkiet) har arbejdet
på afdelingen i 8 måneder.

AFDELING FOR ORTODONTI 

Forskningsvirksomhed:

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).

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).
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Aldersvariationen i modenhedsudviklingen
Udfra 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).

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).

Kraniofacial morfologi og kraniomandibulære
funktionsforstyrrelser
L. Sonnesen har afsluttet sit ph.d.-projekt vedr. tyg-
gemuskler, kæbeled og ansigtsudvikling hos ca. 100
børn i behandling på de kommunale tandregule-
ringsklinikker i Farum, Humlebæk og Birkerød. 

Ansigtsudvikling hos grønlandske børn
Med henblik på udviklingen af tandregulerings-
service på Grønland er modenhedsrelaterede
standarder for ansigtsudviklingen hos grønland-
ske børn beskrevet på basis af et tidligere indsam-
let materiale af profilrøntgenbilleder af børn fra
Ammassalik (S. Wistoft, B. Solow).

Malokklusionsforekomst hos børn visiteret til
ortodontisk behandling
Forekomsten af de forskellige typer malokklusio-
ner er kortlagt i en gruppe børn der har fået til-
budt ortodontisk behandling i henhold til Sund-
hedsstyrelsens ny kriterier for ortodontisk visitati-
on (L.A. Sonnesen, M. Bakke, B. Solow i samarbej-
de med de kommunale ortodontiklinikker i Fa-
rum, Humlebæk og Birkerød).

Kraniofacial morfologi og kraniomandibulære
funktionsforstyrrelser
Opstår funktionsforstyrrelser som f.eks. muskeløm-
hed og hovedpine hyppigere ved særlige typer an-
sigtsudvikling? Spørgsmålet belyses i en undersøgel-
se af profilrøntgenbilleder og kraniomandibulær
funktion hos ca. 100 børn (L.A. Sonnesen, M. Bak-
ke, B. Solow i samarbejde med de kommunale orto-
dontiklinikker i Farum, Humlebæk og Birkerød). 

Malokklusionsforekomst og kraniocervikal
holdning
Det er tidligere vist at den kraniocervikale hold-

ning har indflydelse på kæbernes vækstretning.
En undersøgelse af kliniske diagnoser og profil-
røntgenbilleder fra ca. 100 børn udvalgt til orto-
dontisk behandling, skal belyse om variationer i
den kraniocervikale holdning også er relateret til
udviklingen af de forskellige typer malokklusioner
(B. Solow, L.A. Sonnesen i samarbejde med de
kommunale ortodontiklinikker i Farum, Humle-
bæk og Birkerød). 

BIOMED II project: Standards of Care for Cleft
Lip and Palate in Europe
Et EU finansieret project hvis formål er at registe-
rere alle læbe-ganespaltecentre samt deres be-
handlingsprotokoller i Europa med henblik på at
udarbejde “Guidelines of Care for Cleft Lip and
Palate” (K. Mølsted).

Neuro-osteologi normal/patologisk
Kraniets udvikling er beskrevet i relation til cen-
tralnervesystem og til det perifere nervesystem (I.
Kjær, B. Fischer Hansen, Hvidovre Hospital).
Kortlægning af kæbernes neurologiske udviklings-
felter er fortsat og der er arbejdet med nye teorier
for tandagenesi og juvenil parodontit i relation til
disse felter (I. Kjær).

Kropsaksens udvikling
Kortlægning af det humane axiale skelets normale
udvikling før fødslen er fortsat med speciel fokus
på notochordens lokalisation og henfald (B. Fi-
scher Hansen, Hvidovre Hospital, D. Nolting, I.
Kjær).

Axiale skelet ved kromosomafvigelser
Kortlægning af det axiale skelet ved trisomi 18, tri-
somi 21, trisomi 13 og triploidi er afsluttet og for-
skellene mellem genotyperne er beskrevet. Des-
uden er den skeletale udvikling ved Turner syn-
drom blevet beskrevet i halsregionen (B. Fischer
Hansen, Hvidovre Hospital, J.W. Keeling, Hospital
for Sick Children, Edinburgh, I. Kjær).

Kæbe/tand embryologi/normal
Der er foretaget en analyse af den Meckelske
brusks forløb på det tidspunkt, hvor ganen dan-
nes. Dette danner basis for en beskrivelse af un-
derkæbens skiftende position under ganedannel-
sen (B. Fischer Hansen, Hvidovre Hospital, I.
Kjær). Det er vist, hvor lukningen af den forreste
del af ganen finder sted i forhold til tandanlægge-
ne. Dette er af betydning for forståelse af tandud-
vikling hos patienter med læbe-ganespalte (J. Lis-
son, Hannover, B. Fischer Hansen, Hvidovre Ho-
spital, I. Kjær). Sekvensen i den prænatale udvik-
ling af de primære tandalveoler er beskrevet.
Kendskab til sådanne udviklingsmønstre vil måske
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kunne bidrage til forståelse af tandmalformatio-
ner og tandvandringer (A. Bagheri, I. Kjær).

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, I. Kjær).

Kraniofacial udvikling. Normal/patologisk
Der er foretaget kortlægning af den normale hy-
pofyse/sella turcica udvikling. Desuden er hypo-
fyseregionen beskrevet ved trisomi 18. Under-
søgelsen over hypofyseregionen ved trisomi 21 er
afsluttet (I. Kjær, B. Fischer Hansen, J. Keeling, H.
Hjalgrim. Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital,
Hospital for Sick Children Edinburgh, Kennedy
Instituttet). Der er foretaget analyse af komplekse
kraniofaciale misdannelser (I. Reintoft, J.V. Prau-
se, O.A. Jensen, B. Fischer Hansen, I Kjær., Es-
bjerg Sygehus, Rigshospitalet, Hvidovre Hospital).
En analyse af kraniebasis’ udvikling ved hydroce-
phalus er fortsat (B. Fischer Hansen, Hvidovre
Hospital, I.Kjær). Den prænatale kraniofaciale
morfologi ved Turner syndrom er undersøgt (E.
Andersen, I. Kjær, B. Fischer Hansen).

Anvendt udviklingsembryologi/kæber
En undersøgelse af sella turcica hos 15 børn med
myelomeningocoele viste at tidligere fundne præ-
natale afvigelser også kan ses postnatalt (Aa. Wag-
ner, S. Blichfeldt, Rigshospitalet, K. Rasmussen,
Odense Universitetshospital, I. Kjær). Et udvik-
lingsfelt i ganen er blevet påvist hos børn og fostre
med holoprosencephali (B. Fischer Hansen, Hvid-
ovre Hospital, B. Russell, Københavns Amt, I.
Kjær). Den kraniofaciale morfologi er beskrevet
på en gruppe drenge med Kallmann’s syndrom
(K. Mølsted, I. Kjær). Der er foretaget kortlæg-
ning af sella turcica på 170 profilrøntgenbilleder
af patienter med ortodontisk-kirurgisk behand-
lingsindikation (J. Becktor, S. Einersen, I. Kjær).
Afvigelser i kraniebasis er relateret til ophthalmo-
logiske diagnoser hos patienter med tuberøs scle-
rose (H. Jensen, Københavns Amts øjenklinik, B.
Russel, Tandklinik for multihandicappede, I.
Kjær). Forekomsten af malformationer i kranieba-
sis er undersøgt hos 23 patienter med Cri-du-chat
syndrom med henblik på afgrænsningen af det in-
volverede neuroosteologiske udviklingsfelt (E.
Niebuhr, Genetisk Institut, I. Kjær). 

Anvendt udviklingsembryologi/tænder
Mønsteret for tandagenesi i de primære og per-
manente dentitioner er kortlagt hos 193 patienter
(J. Daugård Jensen, I Kjær).

Håndudvikling. Normal/patologisk
Den normale humane hånds størrelse i første
halvdel af fosterperioden er beskrevet. Disse data
er anvendt som reference ved vurdering af patolo-
gisk håndudvikling. Undersøgelsen over håndud-
vikling hos fostre med Turner syndrom og trisomi
21 er afsluttet (M. Kjær, B. Fischer Hansen, Hvid-
ovre 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).

Persistens af primære tænder
En efterundersøgelse af primære tænder (mælke-
tænder) hos en gruppe unge voksne, der har be-
holdt enkelte mælketænder, er afsluttet (K. Ith-
Hansen, Helsinge kommunale tandpleje, I. Kjær).

Deltagelse i kongresser, symposier, 
konferencer m.v.:
Beni Solow har deltaget i kongresser i Valencia og
Marburg, har været inviteret foredragsholder ved
faglige møder i Monaco og Bergen, og har holdt
forelæsninger ved universiteter i Connecticut,
Dallas og North Carolina, USA.

Kirsten Mølsted har deltaget med foredrag i
kongresser i Singapore og Mainz, deltaget i sty-
ringsmøder i det EU-finansierede BIOMED II pro-
ject, og afholdt foredrag om læbe-ganespalte be-
handling ved sundhedsplejerskernes årsmøde,
samt ved møde for tale- og audiologopæder.

Inger Kjær har deltaget med kongresbidrag på
6 internationale kongresser, hvoraf som inviteret
foredragsholder på de 5. Har deltaget i Strasbourg
i et EU forskningsprogram “Odontogenese” og i 2
internationale møder i forbindelse med studie-
programmer (NUAS, Uppsala). Har været invite-
ret gæstelærer for præ- og postgraduate studeren-
de i Riga, Helsingfors, Seattle, Vancouver, Edin-
burgh samt i en lang række danske kommuner.
Desuden har Inger Kjær bidraget ved møder i vi-
denskabelige faglige selskaber i ind- og udland.

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-
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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.
Gruppen har i efteråret 1997 været til Nordisk
kongres for specialtandlægestuderende i Århus,
samt på studiebesøg ved tre universiteter i USA,
alle steder med fremlæggelse af egne forsknings-
rapporter. To udenlandske tandlæger, Arash Bag-
heri og Surrinder Kumar afsluttede i 1997 deres
Master of Science uddannelse, der inkluderer en
specialtandlægeuddannelse i ortodonti. Der er til
afdelingen knyttet aktiviteter på cephalometrisk
laboratorium, samt på histomorfologisk laborato-
rium, hvor Dorrit Nolting og Bodil Sneskov
(fondsansat på deltid 15.4.97) har skåret og farvet
14.119 makrosnit.

Beni Solow leder den postgraduate specialtand-
lægeuddannelse i ortodonti, er formand for sty-
ringsgruppen for det cephalometriske laboratori-
um, medlem af specialtandlægenævnets uddan-
nelsesudvalg, formand for Dansk Ortodontisk Sel-
skab, reviewer og associate editor ved mange in-
ternationale tidsskrifter, såvel trykte som elektro-
niske, og har i 1997 været forskningsvejleder for 1
ph.d.-, 3 M.Sc.-, og 2 specialtandlægestuderende.

Kirsten Mølsted er reviewer ved Medical Re-
search Council, London, og Cleft Palate-Craniofa-
cial Journal. Har siddet i det internationale ek-
spertpanel ved 8th International Congress of Cleft
Palate and Related Craniofacial Anomalies, Singa-
pore 1997. Sidder i styringsgruppen for det EU- fi-
nansierede BIOMED II project: “Standards of
Care for Cleft Lip and Palate in Europe”.

Inger Kjær er medlem af Sundhedsuddannel-
sesrådet i Undervisningsministeriet. Er formand
for Specialtandlægenævnet og for specialtand-
lægenævnets uddannelsesudvalg, Sundhedsstyrel-
sen. Medlem af Det sundhedsvidenskabelige Fa-
kultetsråd (indtil 1.2.97) og af Københavns Uni-
versitets konsistorium (fra 1.2.97). Er formand for
styringsgruppen for Tandlægeskolens Fælles Hi-
stomorfologisk laboratorium. Inger Kjær er besty-
relsesmedlem i Medicinsk Historisk Selskab og i
Dansk Selskab for Reproduktion og Fosterudvik-
ling. Inger Kjær er director i The Craniofacial Bio-
logy Group, IADR, og DK Councillor i European
Orthodontic Society. Inger Kjær er DK’s sagkyndi-
ge i Brussel i Erasmus-Sokrates programmet (ind-
stillet af Rektorkollegiet) samt Tandlægeskolens
repræsentant i EU’s forskningsprogram COST B8,
“Odontogenesis”. Inger Kjær er suppleant i “Sty-
relsen for Nordisk Samarbejde indenfor de Høje-
re Uddannelser” under Nordisk Ministerråd. Vej-
leder for 3 specialestuderende og formand for be-
dømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandling. Referee

ved 9 internationale tidsskrifter. Inger Kjær har i
forbindelse med konsultativ virksomhed udfærdi-
get 108 besvarelser til ind- og udland 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, og A. Sepka i samarbejde med K. Bendt-
zen, Rigshospitalet og H. Birkedal-Hansen, Was-
hington).

Gendannelse af tabt støttevæv
En ny metode til gendannelse af tændernes støtte-
væv, cement, parodontalligament og knogle ved
anvendelse af et protein fra animalske tandkim in-
debærer måske nye muligheder. Afdelingen er i
samarbejde med BIORA, Malmö i gang med et
projekt med det formål at undersøge det nævnte
protein til gendannelse af parodontalt fæste i in-
traossøse defekter (A. Havemose Poulsen, L. Bay,
K. Stoltze, P. Holmstrup i samarbejde med BIO-
RA, Malmö).

Periimplantitis
De eksperimentelle undersøgelser af støttevævet
og dets nedbrydning omkring implantater er fort-
sat (P. Holmstrup i samarbejde med S. 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 F. Gyntelberg, Arbejdsmedicinsk Kli-
nik, Rigshospitalet).

Implantatbehandling af patienter med hurtigt
progredierende parodontitis
Det er ikke afklaret, om patienter, der i ung alder
mister tænder på grund af aggressiv marginal pa-
rodontitis, kan behandles succesfuldt med im-
plantater til erstatning af de manglende tænder. I
et samarbejde mellem afdelingerne for kirurgi,
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protetik og parodontologi søges dette belyst ved
en undersøgelse, der forventes at forløbe over en
længere årrække (P. Holmstrup og K. Stoltze i
samarbejde med S. Schou, K. Gotfredsen, B. Holm
og S. Palmqvist).

Integriner i gingiva ved marginal parodontitis
Væsdestruktion ved marginal parodontitis kan
være relateret til ændrede interaktioner i de paro-
dontale væv. Som mediatorer af sådanne interakti-
oner kan integriner tænkes at spille en rolle for
sygdomsudviklingen. Der er derfor gennemført
en undersøgelse af integriner i gingiva fra patien-
ter med forskellige typer af marginal parodontitis
(N. Gürses i samarbejde med P. Holmstrup, A. Ka-
rabulut Thorup og J. Reibel).

Kvalitetetssikring i parodontalbehandlingen
Effekten af instruktion i hjemmetandpleje og tand-
rensning hos den enkelte patient skal reducere dyb-
den af de gingivale pocher hos patienter med margi-
nal parodontitis. Der er igangsat et projekt i samar-
bejde med Forsvarstandplejen med henblik på ud-
vikling af en metode til at sikre kvaliteten af denne
del af parodontalbehandlingen (P. Holmstrup og K.
Stoltze i samarbejde med O. Marker).

Eksperimentel model for marginal parodontitis
En eksperimentel model for marginal parodonti-
tis i rotter er under udvikling med henblik på at
undersøge inflammationsmediatorers betydning
for nedbrydning af tændernes støttevæv (M.
Björnsson, P. Holmstrup og A. Havemose Poulsen
i samarbejde J. Reibel og S. Schou og K. Bendtzen,
Rigshospitalet).

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 patienter-
ne samt med det formål at lære sygdomsforløbet
at kende (J. Westergaard, A. Havemose Poulsen).

Deltagelse i kongresser, symposier, 
konferencer m.v.:
Lena Bay har deltaget i Euro-Perio Kongres i Fi-
renze, 14. – 17. maj 1997. Har afholdt efterdannel-
seskursus for tandlæger: “Parodontologi – hvor
står vi i dag”, september 1997 på Bornholm.

Karsten Munk Ebbesen har deltaget i Euro-Pe-
rio kongres i Firenze, 14. – 17. maj 1997. Har af-
holdt kursus for 15 grønlandske klinikassistenter,
11. – 21. april 1997 i Nuuk, Grønland.

Palle Holmstrup har holdt gæsteforelæsning på
Eastman Dental Institute i London samt deltaget i
organisationskomitemøde vedr. European Associ-
ation of Oral Medicine sammesteds. Har holdt fo-
redrag og været chairman ved International Con-
ference on Human Health Effects of Mercury Ex-
posure på Færøerne. Har desuden holdt kursus på
Berns Universitet i Schweiz, i Sveriges Parodonto-
logforening samt ved specialistuddannelsen på Af-
deling for Parodontologi, Tandlægeskolen, Göte-
borgs Universitet. Endvidere deltaget med poster
på Nordisk Odontologisk Forenings Årsmøde i
Reykjavik, Island og med foredrag på Consensus
Meeting i EEC Working Group on Tobacco and
Oral Health i København samt på fælles skandina-
visk parodontolog-møde i Malmø. P. Holmstrup
har været medlem af organisationskomiteen for
Oral Medicinsk Symposium i Odense, hvor der
blev afholdt tre foredrag. Har herudover holdt fo-
redrag på Dansk Selskab til Studiet af Parodonto-
logi og Tandlægekirurgisk Selskabs symposium
om tandlægers anvendelse af antibiotika, ved in-
ternationalt kursus i oral patologi samt for ameri-
kanske tandlæger i København. Der er desuden
holdt tre efteruddannelseskurser for danske tand-
læger og to kurser for otologer. P. Holmstrup har
deltaget i Euro-Perio Kongres i Firenze, Italien,
14. – 17. Maj 1997, og i en workshop i København
om interaktiv parodontologisk undervisning.

Anne Havemose Poulsen har holdt foredrag:
“IL-1-induceret ekspression af matrix metallopro-
teinaser. En forklaringsmodel for bindevævsned-
brydningen ved parodontose?” i Det Bioteknolo-
giske Center for Cellulær Kommunikation, Rigs-
hospitalet.

Jytte Westergaard har været foredragsholder
ved symposium på Nordisk Odontologisk Fore-
nings Årsmøde i Island og har præsenteret 2 po-
stere. Har deltaget i Oral medicin symposium i
Odense samt i Euro-Perio kongres i Firenze, Itali-
en 14. – 17. maj 1997. Har endvidere afholdt kur-
sus i Københavns Kommunes Tandpleje.

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, herunder behand-
lingsvirksomhed for Rehabiliteringscentret for
torturofre. En del af afdelingens medarbejdere er
involveret i Tandlægeskolens administration.

Lena Bay er medlem af Odontologisk Studie-
nævn og af evalueringsudvalget.

Palle Holmstrup er viceinstitutleder, medlem af
Tandlægeskolens samarbejdsudvalg og medlem af
selvevalueringsgruppen vedr. evaluering af tand-
lægeuddannelsen. P. Holmstrup har været for-
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mand for projektgruppen og medlem af styrings-
gruppen vedr. arbejdsmiljøprojekt på Novo Nor-
disk A/S. Er censor i parodontologi ved Tand-
lægeskolen, Aarhus Universitet, vejleder for 2
ph.d.-studerende og 1 gæsteforsker. En redegørel-
se for etiske problemer i tandplejen er udarbejdet.
Har været fagkyndigt medlem af adjunkt/lektor-
bedømmelsesudvalg, ph.d.- og masterbedømmel-
sesudvalg. Endvidere Medlem af Editorial Board
ved Journal of Oral Pathology and Medicine, Jour-
nal of Clinical Periodontology, og Critical Reviews
in Oral Biology and Medicine. Referee ved diverse
tidsskrifter og desuden associate editor for Acta
Odontologica Scandinavica, medlem af Tandlæge-
bladets fagredaktion, af Dansk Tandlægeforenings
Efteruddannelsesråd, af Dansk Tandlægefor-
enings udvalg vedr. etik i tandplejen og af Sund-
hedsstyrelsens følgegruppe om bivirkninger af
tandfyldningsmaterialer samt konsulent for Rets-
lægerådet.

A. Havemose Poulsen er valgt som repræsentant
for adjunktgruppen i DOF-UNI (Forhandlingsud-
valget for tandlægeskoleområdet).

Kaj Stoltze har som ekstern konsulent for DA-
NIDA været udsendt til Indonesien i 3 uger for at
deltage i en vurdering af dansk støtte til “Improve-
ment of district hospitals and strengthening of
oral care”. Har envidere afholdt kurser for Dansk
Tandlægeforening.

Jytte Westergaard er formand for Tandlægesko-
lens Kliniksektionsudvalg. Er medlem af Tand-
lægeskolens Forskningudvalg og af Styringsgrup-
pen for Fælles Histomorfologisk Laboratorium
samt af Arbejdsgruppen vedrørende koordinering
af den kliniske fællesundervisning. Har været for-
mand for et udvalg vedrørende besættelse af en
forskningsadjunktstilling. Desuden medlem af ar-
bejdsgruppe under studienævnet vedrørende
åbning af 3. klinikbælte. J. Westergaard er med-
lem af en arbejdsgruppe vedrørende et arbejds-
miljøprojekt på Novo Nordisk A/S.

Gæster:
Overtandlæge, odont.dr. Elisabeth Westfeldt,
Göteborg og professor Ken Kornman, San Anto-
nio, Texas har afholdt seminarer på afdelingen.

Tandlæge Magnus J. Björnsson, Island har
været gæsteforsker ved afdelingen indtil 1. sep-
tember, hvor han fik tildelt et ph.d.-stipendium. 

Nurcan Gürses, tandlæge ph.d. fra Universitetet
i Izmir, Tyrkiet har været gæsteforsker ved afdelin-
gen i 9 måneder i forbindelse med et forsknings-
projekt vedr. marginal parodontitis.

Tandlæge, ph.d. Inge Birk Larsen, Novo Nor-
disk har arbejdet som gæsteforsker i afdelingen i 2
måneder.

Afdelingen har haft stud. odont. Anette Sepka

tilknyttet som skolarstipendiat i perioden novem-
ber 1996 til oktober 1997.

My Khot, en sidste års tandlægestuderende ved
Tandlægeskolen i Phnom Penh, Cambodja har
været på besøg på afdelingen i 4 uger.

En russisk tandlæge har været på afdelingen i 4
måneder som gæst fra Dansk Flygtningehjælp.  

AFDELING FOR PROTETIK 

Forskningsvirksomhed:

Tyggefunktion
(B. Öwall i samarbejde med B. Liedberg, Tand-
vårdshögsskolan, Malmö).

Effekt og resultat af forskellige typer af protetiske
restaurerende behandlinger
Store faste broer (B. Öwall, B. Holm og C.S. Peter-
sen). Aftagelige delproteser (B. Öwall i samarbej-
de med E. Riber, Odontologisk Institut, Århus
Universitet). Attachmentretinerede proteser (B.
Öwall).

Komplikationer ved større broer
(B. Öwall, R. Cronström, Malmöhus Län Lands-
ting og N. René, Socialstyrelsen, Malmö).

Betydningen af implantaters overfladestruktur
for forankring i knoglevæv. In vitro- og in 
vivo- studier
Undersøgelse med henblik på at klarlægge for-
ankringsevnen og beskrive overfladestrukturen af
forskellige implantatoverflader (K. Gotfredsen i
samarbejde med Hans Nørgaard Hansen, Institut
for Produktudvikling, Danmarks Tekniske Univer-
sitet).

Marginale knogledefekter omkring belastede im-
plantater med forskellig overfladestruktur
Dyreexperimentelle og histologiske undersøgelser
af titanimplantater (K. Gotfredsen i samarbejde
med Jan Lindhe og Tord Berglundh, Odontolo-
giska fakulteten, Göteborg).

Broer understøttet af implantater og naturlige
tænder
Et klinisk forskningsprojekt for at vurdere progno-
sen og antallet af tekniske komplikationer af im-
plantater forbundet med attachments til naturlige
tænder (K. Gotfredsen og E. Hjørting-Hansen i
samarbejde med Astra Tech AB).
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Prognose og komplikationsforekomst for Astra
enkelttandsimplantater
En klinisk undersøgelse der vurderer langtids-
prognose, marginalt knogleniveau, diskriminati-
onsevne og tilfredshed med Astra enkelttandsim-
plantater (K. Gotfredsen i samarbejde med Astra
Tech AB).

“Decision making” i protetik blandt svenske
alment praktiserende tandlæger
(S. Palmqvist i samarbejde med M. Kronström,
Protetikkliniken, Skövde, B. Söderfeldt, Odonto-
logiska fakulteten, Malmö og G.E. Carlsson,
Odontologiska fakulteten, Göteborg).

Undersøgning af belastning af enkelte implanta-
ter i broer med forskellige antal af implantater
(S. Palmqvist i samarbejde med P.-O. Glantz, K.
Nilner og K. Randow, Odontologiska fakulteten,
Malmö).

Klinisk studie af underkæbefuldbroer på få im-
plantater
(S. Palmqvist i samarbejde med P.-O. Glantz og K.
Nilner, Odontologsika fakulteten, Malmö og R.
Adell, Odontologiska Utbildningsenheten, Öre-
bro). 

Resultat af behandling med aftagelige delprote-
ser udført i 1989 i Folktandvården i Örebro län

En epidemiologisk studie
(S. Palmqvist i samarbejde med L. Grundström,
Odontologiska Utbildningsenheten, Örebro samt
P.-O. Glantz og K. Nilner, Odontologiska fakulte-
ten, Malmö).

Deltagelse i kongresser, symposier, 
konference m.v.:
B. Öwall har været præsident for European Pros-
thodontic Association og mødeleder for kongres
på Panum Instituttet, 27. – 29. August 1997 med
180 deltagere. Har desuden været foredragshol-
der ved Fédération Dentaire Internationale’s Con-
gress, Seoul. B. Öwall har deltaget med kongresbi-
drag i International College of Prosthodontists,
Malta og i Årskongres for den Polske Tandlæge-
forening, Warszawa. Derudover deltaget i Scandi-
navian Society for Prosthetic Dentistry’s årsmøde i
København og i Undervisningskomiteens, Scandi-
navian Society for Prosthetic Dentistry, møde i Kø-
benhavn.

K. Gotfredsen har med kongresbidrag deltaget i
følgende kongresser: European Association for
Osseointegration, Berne, Europerio 2, Florence,
Reconstructive Preprosthetic Surgery, København

og European Prosthodontic Association, Køben-
havn. Samt derudover deltaget i Scandinavian So-
ciety for Prosthetic Dentistry’s årsmøde i Køben-
havn og i Undervisningskomiteens, Scandinavian
Society for Prosthetic Dentistry, møde i Køben-
havn. Har desuden været inviteret som foredrags-
holder til symposium omkring “one-stage im-
plants”, Linköping, 17. – 18. Januar og 23. – 24.
April 1997.

S. Palmqvist har deltaget i International College
of Prosthodontists kongres på Malta.

B. Holm har deltaget i European Association
for Osseointegration, Berne og i European Pros-
thodontic Association, København. Samt derud-
over deltaget i Scandinavian Society for Prosthetic
Dentistry’s årsmøde i København og i Undervis-
ningskomiteens, Scandinavian Society for Pros-
thetic Dentistry, møde i København.

K. Christensen har deltaget i European Prostho-
dontic Association, København samt i Scandinavi-
an Society for Prosthetic Dentistry’s årsmøde i Kø-
benhavn og i Undervisningskomiteens, Scandi-
navian Society for Prosthetic Dentistry, møde i Kø-
benhavn. Har derudover deltaget i DTF’s symposi-
um om Oral Medicin, Odense.

C. Seest Pedersen har deltaget i European
Prosthodontic Association, København samt i
Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry’s
årsmøde i København og i Undervisningskomi-
teens, Scandinavian Society for Prosthetic Dentis-
try, møde i København.

B. Funder har deltaget i European Prosthodon-
tic Association, København samt i Scandinavian
Society for Prosthetic Dentistry’s årsmøde i Kø-
benhavn og i Undervisningskomiteens, Scandi-
navian Society for Prosthetic Dentistry, møde i Kø-
benhavn. Har derudover deltaget i DTF’s symposi-
um om Oral Medicin, Odense.

Anden virksomhed:
B. Öwall er medlem af Redaktionsnævnene for
Swedish Dental Journal og Protetyka Stomatolo-
giczna (Polish Prosthodontic Journal). Derudover
er B. Öwall medlem af Svenska Socialstyrelsens Ve-
tenskapliga Råd, Forskningsudvalget, Odontolo-
gisk Institut, SVF, Undervisningskomiteen Scandi-
navian Society for Prosthetic Dentistry og DTF’s
Årskursuskollegium.

K. Gotfredsen har været formand for et lektor-
bedømmelseudvalg, tidsskriftsreviewer og er ble-
vet valgt til “President-elect of European Associati-
on for Osseointegration”. Endvidere har K. Got-
fredsen afholdt implantatkurser i ind- og udland.

S. Palmqvist er vejleder for M. Kronström i hans
doktorafhandlingsarbejde “Decision making in
prosthodontics among Swedish general practitio-
ners” ved Odontologiska fakulteten, Malmö og 2.
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vejleder for K. Sondell i hendes doktorafhand-
lingsarbejde “Betydelsen av kommunikation pro-
tetiker-patient för resultatet av omfattande prote-
tisk rehabilitering” ved Odontologiska fakulteten,
Malmö. Derudover er S. Palmqvist sektionsredak-
tør for International Journal of Prosthodontics.

B. Holm er medlem af: Undervisningskomi-
teen, Scandinavian Society for Prosthetic Dentis-
try og suppleant i Odontologisk Studienævn, SVF.

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).

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
m.h.p. EDB-styret akut og efterfølgende behand-
lingsstrategi ved forskellige traumetyper, baseret
på de sidste 20 års klinisk forskning i emnet ved
Rigshospitalets tandklinik
(M. Borum i samarbejde med J.O. Andreasen,
Rigshospitalet).

Autotransplantation af tænder til fortandsregio-
nen. Langtidsprognose, æstetik og funktion
(M. Borum i samarbejde med J.O. Andreasen,
Rigshospitalet).

Testning af forskellige metoder til behandling af
emalje-dentin frakturer
(B. Farik i samarbejde med E.C. Munksgaard og S.
Kreiborg samt J.O. Andreasen, Rigshospitalet).

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 aktu-
el og psykologisk, social og kulturel forståelse for
angstens, depressionens og smertens udtryk og
mestring, og at implementere denne forståelse til
sundhedsfremmende aktiviteter i befolkning, sy-
gehusvæsen og den primære sundhedssektor,
særligt med henblik på kognitiv adfærdsterapi.
Delprojekterne er: Epidemiologi og diagnostik;
kommunikation og kultur; somatisering og mes-
tring; implementering og intervention; økono-
misk konsekvens og filosofisk konsekvens (ph.d.-
studerende: Mette Kold Jensen og Lisbeth Bind-
slev. Vejledere: Erik Friis-Hasché, Inga Marie Lun-
de og Thomas Nielsen. Projektmedarbejder: Han-
ne Jessen Busch).

Odontofobi, smertebeskrivelse og adfærdsterapeu-
tiske 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, Lemvig
Kommunale Tandpleje). 

Tidlig kraniofacial morfologi og vækst hos børn
med henholdsvis inkomplet læbespalte og kom-
plet enkeltsidig læbeganespalte. En sammenlig-
nende undersøgelse
(N.V. Herman 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).
Undersøgelser af histologi og histokemi af dentalt
og peridentalt væv (B.L. Jensen i samarbejde med
P-L. Lukinmaa og I. Thesleff, University of Helsin-
ki).

Væksthormonmangel. Undersøgelser af sequelae
for dentition og kraniofacial morfologi 
(B.L. Jensen i samarbejde med Børneafdelingen,
Hvidovre Hospital og Glostrup Amtssygehus).
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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-
nio-facial 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 P. Larsen, T. Darvann, Rigshospitalet,
A. Dobrzeniecki og P. Andresen, Danmarks Tekni-
ske Universitet, M. Vannier, University of Iowa,
Iowa City og F.W. Zonneveld, University Hospital,
Utrecht).

Den odontologiske status hos børn med 
cerebral parese
(L.A. Nielsen).

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 samt J.O. Andreasen og Karen-Lisbet Dirk-
sen, Rigshospitalet).

Deltagelse i kongresser, symposier, 
konferencer m.v.:
M. Borum har været foredragsholder ved “The
80th Annual Meeting of NOF” i Reykjavík. 

J. Daugaard-Jensen har deltaget i “The 80th An-
nual Meeting of NOF” i Reykjavík og har været

kursusgiver for Tandlægernes nye Landsforening i
henholdsvis Fyns og Nordsjællands Amter.

B. Farik har holdt foredrag ved “8th World Con-
gress on Dental Trauma” i Säo Paulo. 

E. Friis-Hasché har med abstract deltaget i “First
World Congress on Health Promotion” i Djakarta
og i kurser og konferencer om: Kvalitetsudvikling,
sundhedskommunikation, screening, alternative
behandlinger og resultatmål i sundhedsvæsenet
samt årsmøde for almen medicin. Har endvidere
afholdt et 3-dages kursus i sundhedspsykologi for
Sundhedsstyrelsens videreuddannelsesnævn, et
heldagsseminar i sundhedspsykologiske registre-
ringsmetoder og et kursus i almen psykologi for
udenlandske tandlæger i ortodontisk videreud-
dannelse.

N. Hermann har deltaget i “8th International
Congress on Cleft Palate and Related Craniofacial
Anomalies” i Singapore.

B.L. Jensen har været inviteret foredragsholder
ved et symposie vedr. osteogenesis imperfecta i
København.

S. Kreiborg har været “key-note speaker” ved
“8th International Congress on Cleft Palate and
Related Craniofacial Anomalies” i Singapore, invi-
teret foredragsholder ved symposier og møder i
Leuven, Hamborg, København og Snekkersten og
kursusgiver ved videreuddannelseskurset “Pædia-
trisk endokrinologi – vækst og udvikling” afholdt
på Rigshospitalet for kommende speciallæger i
pædiatri.

Anden virksomhed:
M. Borum er sekretær for International Associati-
on 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 formand for et lektorbedømmel-
sesudvalg i sundhedspsykologi og et ph.d.-bedøm-
melsesudvalg i pædodonti samt vejleder for 2
ph.d.-studerende.

B.L. Jensen er vejleder for 1 ph.d.-studerende
og medlem af Det Kraniofaciale Team ved Tand-
lægeskolen og Rigshospitalet.

S. Kreiborg er medlem af Editorial Board ved
Journal of Craniofacial Genetics and Develop-
ment Biology og har været medlem af bedømmel-
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sesudvalg vedr. en australsk medicinsk doktordis-
putats og et finsk odontologisk professorat. S.
Kreiborg er leder af Tandlægeskolens specialkli-
nik for børn med ansigtsmisdannelser og indgår i
ledelsen af det fælles Forsknings – og Udviklings-
laboratorie vedrørende anvendelse af 3-dimensio-
nale teknikker inden for Medicin og Odontologi,
som er oprettet i et samarbejde imellem Tand-
lægeskolen, KU, Rigshospitalet og Institut for Ma-
tematisk Modellering, DTU i 1994 (se nedenfor).
Endvidere medlem af Det Kraniofaciale Team ved
Tandlægeskolen og Rigshospitalet samt af fakulte-
tes forskningsudvalg og dettes forretningsudvalg;
vejleder for 4 ph.d.-studerende.

L.A. Nielsen er medlem af bestyrelsen i Nordisk
Forening for Handicaptandpleje, studievejleder
og medlem af studienævnet, kliniksektionsudval-
get samt hygiejneudvalget ved Odontologisk Insti-
tut.

Gæster:
Afdelingen har haft besøg af forskere på såvel læn-
gerevarende som kortere ophold fra Japan, USA
og Canada.

3D-LABORATORIET VED AFDELING FOR
PÆDODONTI

3D-Laboratoriet er et fælles forsknings og udvik-
lingslaboratorium vedr. anvendelse af 3-dimensio-
nale teknikker inden for odontologi og medicin,
som er oprettet i 1994 i et samarbejde imellem
Tandlægeskolen, KU, Rigshospitalet og Institiut
for Matematisk Modellering, DTU. De ansatte er,
udover professor S. Kreiborg, Afdeling for Pædo-
donti (se ovenfor), civilingeniør P. Larsen, forsk-
ningsadjunkt, ph.d. M. Nielsen, udviklingsinge-
niør, cand. scient T.A. Darvann, Rigshospitalet og
gæsteprofessor, ph.d. A.B. Dobrzeniecki samt civil-
ingeniør P.R. Andresen, Institut for Matematisk
Modellering, DTU.

Forskningsvirksomhed:
Analyse af multi-modale 3D- og 4D-billeder med
henblik på beskrivelse af kraniofacial vækst (P.R.
Andresen i samarbejde med S. Kreiborg og M.
Nielsen samt K. Conradsen og A.B. Dobrzeniecki,
DTU).

Metoder til opretning af MRI-billeder og geome-
trisk repræsentation af knoglestrukturer vha.
ekstremal-punkter og -linier i 3D 
(P.R. Andresen i samarbejde med S. Kreiborg og
M. Nielsen).

Simulering af kæbevækst ved hjælp af en
”lattice-gas” model 
(A.B. Dobrzeniecki i samarbejde med S. Krei-
borg).

Computerbaseret simulering af kirurgi 
(A.B. Dobrzeniecki, T.A. Darvann og P. Larsen i
samarbejde med M.S. Sørensen, Rigshospitalet og
N.J. Christensen og J. Andersen, DTU).

Træningssystem for boring i tænder 
(T.A. Darvann og A.B. Dobrzenicki i samarbejde
med L. Bjørndal og O. Carlsen samt U.D. Larsen
og S. Darre, Ingeniørhøjskolen Københavns Tek-
nikum).

Multi-skala segmentering af anatomiske struk-
turer i 3D scanninger 
(M. Nielsen i samarbejde med O.F. Olsen, DIKU). 

Form og bevægelse i billedsekvenser 
(M. Nielsen i samarbejde med P. Riber og P. Jo-
hansen, DIKU samt H. Stenberg, Image House
A/S).

Bestemmelse af naturlig human anatomisk
variation 
(M. Nielsen i samarbejde med T.A. Darvann, N.V.
Hermann samt S.S. Hmung, Ingeniørhøjskolen
Københavns Teknikum).

3D geometriske invarianter 
(M. Nielsen i samarbejde med P.R. Andresen,
DTU, M. Sigurd, M. Sig, B. Brandt, DIKU og H. Al
Hussein, Ingeniørhøjskolen Københavns Tekni-
kum).

Visualisering af prænatal kraniofacial
morfologi ved Apert og Crouzon syndrom 
(S. Kreiborg i samarbejde med P. Larsen, B. Quis-
torff og I. Therkelsen samt G. Thuesen, DTU og
M.M. Cohen, Jr., Dalhousie University, Halifax).

MRI-analyse af kæbeleddets funktion 
(S. Murakami, Osaka University, Osaka i samarbej-
de med S. Kreiborg og P. Larsen samt K. Brage,
Rigshospitalet).

3D-MED: En PC-baseret klinisk arbejdsstation 
(T.A. Darvann, M. Nielsen, P. Larsen og S. Krei-
borg samt Institut for Informationsteknologi,
DTU).

3D-rekonstruktion fra røntgenbilleder 
(M. Nielsen og T.A. Darvann i samarbejde med A.
Shamir og N.H. Olsen, DIKU og K. Hermann, S.E.
Østergaard og K.-L. Dirksen, Rigshospitalet).
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Tandmorfologi og karies i 2D og 3D 
(T.A. Darvann og L. Bjørndal i samarbejde med S.
Kreiborg og O. Carlsen samt G. Thuesen, DTU).

Deltagelse i kongresser, symposier, 
konferencer m.v.:
T.A. Darvann og A.B. Dobrzeniecki har holdt fore-
drag og fremlagt posters ved konferencen “Com-
puter Assisted Radiology – CAR’97” i Berlin.

P.R. Andresen og P. Larsen har deltaget i som-
mer-skolen “Physical Basis of Magnetic Resonance
Imaging” i Aberdeen.

M. Nielsen har holdt foredrag ved workshop-
pen “Adaptive Robot Behaviour” i København og
“International Conference on Image Analysis and
Processing” i Firenze. M. Nielsen var i programko-
miteen for “The First International Conference
on Scale-Space” i Utrecht og har deltaget i konfe-
rencen “Information Processing in Medical Ima-
ging i Vermont. M. Nielsen har været inviteret fo-
redragsholder i Dansk Forening for Teoretisk Sta-
tistik.

Anden virksomhed:
P.R. Andresen har sammen med M. Nielsen været
vejleder for et afgangsprojekt ved Ingeniørhøjsko-
len Københavns Teknikum.

T.A. Darvann er Rigshospitalets projektansvarli-
ge leder i 3D-Laboratoriet. T.A. Darvann har sam-
men med A.B. Dobrzenicki været vejleder for 5 af-
gangsprojekter og sammen med M. Nielsen for et
afgangsprojekt ved Ingeniørhøjskolen Køben-
havns Teknikum. T.A. Darvann har været enevejle-
der ved: 1 afgangsprojekt ved Teknikum og med-
vejleder ved 2 afgangsprojekter ved DTU. T.A.
Darvann har været medvejleder ved en afløsnings-
opgave ved Afdeling for Tandsygdomslære her.

A.B. Dobrzeniecki har været vejleder for 2 af-
gangsprojekter ved DTU.

M. Nielsen er vejleder for 3 studerende ved In-
geniørhøjskolen Københavns Teknikum og for 2
ph.d.-studerende.

Gæster:
Laboratoriet har haft besøg af forskere på såvel
længerevarende som kortere ophold fra USA, Ca-
nada, Japan, Holland, Italien, Sverige, England og
Frankrig. 

AFDELING FOR RADIOLOGI

Forskningsvirksomhed:
Den danske befolknings strålebelastning ved
dentomaksillofaciale røntgenundersøgelser (S.J.
Skov).

Stråledoser ved brug af digital radiologi 
(S.J. Skov).

Normalanatomiske variationer på panorama-
røntgenbilleder 
(I. Sewerin). 

Kæbeleddets morfologi vurderet ved forskellige
radiologiske projektioner 
(I. Sewerin). 

Præoperativ undersøgelse med CT-skanning ved
behandling med dentale implantater 
(I. Sewerin). 

Cervikale forkalkninger diagnosticeret på pano-
ramarøntgenbilleder og aterosklerose 
(I. Sewerin). 

Deltagelse i kongresser, symposier, 
konferencer m.v.:
I. Sewerin deltog i 75th General Session of the In-
ternational Association for Dental Research i Or-
lando, Florida, USA, den 19. – 23. marts 1997 samt
i 80. årsmøde i Nordisk Odontologisk Forening,
den 21. – 23. august 1997 i Reykjavik, Island. 

S.J. Skov deltog i 11th Congress of the Internati-
onal Association of Dentomaxillofacial Radiology
i Louisville, Kentucky, USA, den 23. – 27. juni
1997.

Anden virksomhed:
Afdelingen har udført indtægtsdækket virksom-
hed med en samlet omsætning på ca. kr. 500.000.
Desuden er udført en omfattende rådgivningsvirk-
somhed over for praktiserende tandlæger i radio-
logiske emner. 

H.E. Andersen er faglærer og censor ved SKT,
København, og næstformand i censorformandska-
bet for tandplejeruddannelsen ved SKT, Køben-
havn og Århus. H.E. Andersen har sammen med I.
Sewerin og S.J. Skov undervist ved efteruddannel-
seskurser for klinikassistenter. 

I. Sewerin har holdt foredrag for diverse tand-
lægeselskaber og holdt kurser for tandlæger un-
der videreuddannelse i ortodonti samt for læger
under videreuddannelse i diagnostisk radiologi.
For Dansk Tandlægeforenings Kursusnævn er af-
holdt en række kurser. Der er endvidere afholdt
kurser for ph.d.-studerende i sproglig udformning
af videnskabelige arbejder. I. Sewerin er desuden
tilknyttet et projekt i kvalitetsudvikling i radiolo-
gisk teknik for Dansk Tandlægeforening. I. Sewe-
rin er medlem af fire legatbestyrelser og i bestyrel-
sen for Nordisk Forening for Strålingsbeskyttelse.
Han er faglig videnskabelig redaktør af Tandlæge-
bladet, hovedredaktør af “Klinisk ordbog” samt
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faglig konsulent ved “Den Store Danske Encyklo-
pædi”. I. Sewerin har i samarbejde med Statens In-
stitut for Strålehygiejne besvaret en række stråle-
hygiejniske spørgsmål. 

AFDELING FOR RETSODONTOLOGI OG
TANDMORFOLOGI

Forskningsvirksomhed:

Rodkanalkonfigurationer i permanente molarer
Overtallige kanalers rodstrukturaffinitet i over-
kæbemolarer (O. Carlsen).

Rodkanalkonfigurationer i permanente molarer
Mikrotomografisk computerundersøgelse og 3D-
rekonstruktion af den interne makromorfologi i
overkæbemolarer (O. Carlsen, L. Bjørndal, S.
Kreiborg, i samarbejde med G. Thuesen, Dan-
marks Tekniske Universitet og T. Darvann, Rigs-
hospitalet København).

Odontologisk undersøgelse af senmesolitiske
tænder
(V. Alexandersen, i samarbejde med E. Brinch Pe-
tersen, Institut for Arkæologi og Etnologi).

Tandsundhed og odontologisk identifikation
blandt misbrugere 
(L.A. Torpet, B. Sejrsen).

Undersøgelse af Tuberculum Carabelli’s anven-
delighed i retsodontologisk praksis 
(B. Sejrsen, D. Schødt).

Deltagelse i kongresser, symposier, 
konferencer m.v.:
B. Sejrsen har deltaget i The 100th Anniversary of
the Fire at the Bazaar de la Charité, Paris, samt i
Nordisk Kongres for Retsmedicin, Odense Univer-
sitet.

Jan Jakobsen holdt foredrag ved Det Nordiske
Identifikationsmøde i Odense, arrangeret af Rigs-
politiet, og han deltog med en poster i Nordisk
Kongres for Retsmedicin, Odense Universitet. Ved
et efterfølgende politiseminar på Retsmedicinsk
Institut i København holdt Jan Jakobsen foredrag.
Ved finsk Retsodontologisk Seminar holdt Jan Ja-
kobsen foredrag på Kuopio Universitet, og des-
uden deltog han som foredragsholder i Medi-
cinsk-Historisk Selskabs møde på Medicinsk-Histo-
risk Museum i København.

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 foredrag for medar-
bejdere ved 3D-Laboratoriet, Odontologisk Insti-
tut, København, bidraget til poster og abstract
præsenteret ved The 8th Biennial Congress Euro-
pean Society of Endodontology, Göteborg, været
observatør i Odontologisk Studienævn, og fortsat
de redaktionelle forberedelser til en international
lærebog i Tandmorfologi.

V. Alexandersen har holdt forelæsninger i den-
talantropologi på Aarhus Universitet og Lunds
Universitet samt om Menneskets afstamning ved
Folkeuniversitetet, Københavns Universitet. Har
undersøgt tænder fra en neolitisk megalitgrav i
Vale de Rodrigo, Portugal, sammen med L. Lars-
son, Lunds Universitet; har desuden været på stu-
dieophold ved Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Retsodontologisk-Antropologisk Enhed har be-
handlet 108 sager, heraf 35 aldersbedømmelser i
forbindelse med asylsager.

AFDELING FOR SAMFUNDSODONTOLOGI
OG VIDEREUDDANNELSE

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).

Forebyggende tandpleje for børn og unge i 
Norden.
(P.E. Petersen i samarbejde med N. Wang, Univer-
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sitetet i Oslo, C. Kallastål, Universitetet i Umeå og
I.B. Arnadottir, Universitetet i Island).

Evaluering af tandsundhedsfremmende pro-
grammer for skolebørn i Rumænien
(P.E. Petersen i samarbejde med R. Vlad og A.
Samoila, University of Bucharest samt V. Dorobat,
University of Iasi).

Oral sundhedsstatus samt viden – holdning –
adfærd hos skolebørn, mødre og skolelærere i
Polen, Tjekkiet og Slovakiet
(P.E. Petersen i samarbejde med M. Wierbizcka,
University of Warsaw, E. Lekosova, University of
Praque, og N. Markovska, University of Kosice).

Trends i oral sygdomsforekomst hos skolebørn i
Ungarn
(P.E. Petersen i samarbejde med J. Szöcke, Sim-
melweis Medical University, Budapest, Ungarn).

Tandsygdomsforekomst og tandplejevaner hos
skolebørn og voksne i byen Wuhan, Folkerepubli-
ken Kina, samt 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 kultursociologi-
ske undersøgelser af oral sundhed og adfærd hos
børn og voksne i Madagascar
(P.E. Petersen i samarbejde med V. Juul Poulsen,
Helsinge Kommunale Tandpleje og Noëline 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).

Oral sundhedstilstand hos børn, unge og voksne
i Niger
(P.E. Petersen i samarbejde med K. Mamane, Mi-
nistry of Public Health, Niger).

Oral sundhed og sundhedsadfærd blandt børn,
mødre og skolelærere i Burkina Faso
(P.E. Petersen i samarbejde med AOI Paris og Mi-
nistry of Health, Burkina Faso).

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).

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, i sam-
arbejde med University of Cork (IRE), University
of Manchester (UK), University of Nijmegen
(NE), University of Strassbourg (F) og University
of Barcelona (SPA)).

Tandforholdene hos patienter med Sjøgren’s 
syndrom
(P.E. Petersen, L.B. Christensen i samarbejde med
M. Schiødt, Hillerød Sygehus).

Selvevalueret oral sundhed i relation til almen
sundhed hos voksne danskere
(B. Hede, M. Vigild).

Tandsygdomsforekomst og tandplejebehov hos
dansk militærpersonel, som udsendes til FN-
tjeneste i det tidligere Jugoslavien
(M. Vigild og F. Prætorius i samarbejde med O.
Marker, Militærtandplejen).

Evaluering af forskellige tandplejetilbud til 
geronto-psykiatriske patienter
(M. Vigild i samarbejde med J. Brinck, Amtstand-
klinikken Vestsjællands amt). 

Tandlægestuderendes holdninger og forventnin-
ger til tandlægearbejdet. Enquete-undersøgelse i
et 20-årigt og i et tvær-kulturelt perspektiv 
(M. Vigild i samarbejde med E. Schwarz, Universi-
ty 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). 

Oral sundhedstilstand og sundhedsadfærd hos
voksne i Afrika
(L. Vilstrup).

Oral sundhed hos flygtninge og asylansøgere i
Danmark
(A. Torres).
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Psykisk arbejdsmiljø i tandplejen
(P. Pipenbring).

Oral sundhed og sygdom hos børn og voksne i
Madagascar
(N. Razanamihaja).

Deltagelse i kongresser, symposier, 
konferencer m.v.:
P.E. Petersen har arrangeret og afholdt videnska-
belige internationale workshops om public health
i Argentina, Bulgarien, Madagascar, Frankrig, Ru-
mænien, Polen, Vietnam, Thailand og har des-
uden bidraget til organisation af flere WHO kon-
ferencer/workshops om kvalitetssikring på euro-
pæisk plan. Foredrag/kurser er holdt om sund-
hedstjenesteforskning og organisation af tandple-
je i Sverige, Thailand, Tjekkiet, Italien, Tanzania,
Ungarn, Tyskland og Frankrig. Endelig har han
deltaget med præsentation i 3rd International
Congress of Sjögren Syndrom, University of Con-
necticut, USA og besøgt tandlægeskolens samar-
bejdsuniversitet New York University College of
Dentisty, New York.

M. Vigild har holdt seminar på Tokyo Medical
and Dental University samt forelæsning på Hong
Kong University. Derudover har M. Vigild deltaget
i European Prosthodontic Associations (EPA)
konference i København, taget diplom kursus i
gerontologi samt deltaget i kursus afholdt af Nor-
disk Forening for Handicaptandplejen i Køben-
havn.

L.B. Christensen har bidraget med foredrag til
WHO workshop om Community Health Promoti-
on, Budapest, Ungarn, og deltaget med en oral
præsentation i Annual Meeting of the Scandinavi-
an Association of Dental Research i Reykjavik, Is-
land. 

Anden virksomhed:
P.E. Petersen har undervist på MPH studiet (SVF),
ydet vejledning til 3 MPH studerende på (SVF) og
1 MPH studerende på Nordiska Hälsovårds Hög-
skolan. Flere kurser er afholdt for kommunale
tandplejer, og han har i samarbejde med Århus
Tandlægeskole været ansvarlig for organisation af
TNL’s projektmageruddannelse og her varetaget
postgraduat undervisning og projektvejledning.
P.E. Petersen er endvidere permanent advisor for
WHO/Europe, ansvarlig for European Oral
Health Promoting Schools Project, projektansvar-
lig for EU Biomed og EU kvalitetsudviklingspro-
jekt (ORQUEST). P.E. Petersen er medlem af
KU’s styregruppe for Nord-Syd satsningsområde
for forskning, medlem af uddannelsesudvalget og
afhandlingsudvalget for MPH uddannelsen, med-
lem af KU’s udvalg til etablering af Master of In-

ternational Health uddannelse, udvalg under
Sundhedsstyrelsen (Sjögrens Syndrom, SCOR)
samt medlem af Forskningsudvalget ved Tand-
lægernes Nye Landsforening. Han er videnskabe-
lig redaktør for Tandlægernes Nye Tidsskrift,
medlem af editorial boards og referee ved inter-
nationale tidsskrifter. P.E. Petersen er desuden ad-
jungeret professor ved Université de Majunga,
Madagascar, og ved University of Bucharest, Ro-
mania. Han har deltaget i Danida ENRECA Pro-
gram-administration og Danida’s sundhedsnet-
værk og er desuden EU Tempus Project Coordina-
tor. P.E. Petersen har været medlem af professor-
bedømmelsesudvalg i Sverige, formand for be-
dømmelsesudvalg vedr. ledigt professorat i medi-
cinsk sociologi, SVF, og medlem af bedømmelses-
komite for en ph.d.-afhandling ved Université Pa-
ris V, Paris. Endeligt har han været konsulent for
Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd
og det Socialvidenskabelige Forskningsråd, Sveri-
ge.

M.Vigild er formand for Sundhedsstyrelsens Be-
dømmelsesudvalg 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, har været medlem af curriculum ud-
valg i relation til batcheloruddannelsen i Public
Health ved SVF, og er medlem af bestyrelsen af
Tandlægefonden af 1992. M. Vigild har været
medlem af 2 bedømmelsesudvalg til A/L-stillin-
ger, været opponent ved 1 doktordisputats på Ka-
rolinska Instituttet i Stockholm og er referee ved
internationale tidsskrifter. Derudover har M. Vi-
gild koordineret og administreret den tværfaglige
undervisning i Gerodonti samt undervist på MPH-
uddannelsen, på autorisationskursus for tandple-
jere og på den postgraduate projektmageruddan-
nelse for tandlæger. Endelig har M. Vigild under-
vist læger på Forskningsenheden i Ringkøbing
Amt samt holdt kurser for tandlæger i Kuwait.

L.B. Christensen har afsluttet sit ph.d.-arbejde;
hun har forestået undervisning i EDB-baseret data
behandling af afdelingens internationale stipendi-
ater, undervist på autorisationskursus for tandple-
jere og på den postgraduate projektmageruddan-
nelse for tandlæger. L.B. Christensen har desuden
været ansvarlig for afdelingens databank, herun-
der data indsamlet i forbindelse med afdelingens
internationale projekter vedr. sundhedstjeneste-
forskning. L.B. Christensen har videre bidraget til
opbygning og monitorering af kvalitetsudviklings-
program for tandplejen i Europa (WHO OR-
QUEST).
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Gæster:
Afdelingen har haft besøg af forskere og stipendi-
ater på længerevarende eller kortere studieop-
hold fra Madagascar, Niger, Thailand, Saudi Ara-
bien, PR China, England, Frankrig, Rumænien,
Sverige, Norge.

S. Al-Tamimi (Saudi Arabien) har afsluttet sit
ph.d.-arbejde, afdelingen har tilknyttet 5 ph.d.-
studerende: Tandlæge L. Vilstrup, psykolog P. Pi-
penbring, læge P. Leutscher (DBL/Madagascar),
tandlæge A. M. Torres samt tandlæge N. Raza-
namihaja (Madagascar). Derudover har følgende
stipendiater været tilknyttet: I. Donciu (Rumæni-
en), P. Bin (PR China), K. Mamane (Niger). Afde-
lingen har formelle universitetssamarbejdsprojek-
ter vedr. sundhedstjenesteforskning i Rumænien
(Tempus), Kina (Danida) og Madagascar (Dani-
da), hvor der også er givet undervisning, projekte-
valuering og eksamensbistand på præ- og postgra-
duat niveau.

AFDELING FOR TAND-, MUND- OG
KÆBEKIRURGI

Forskningsvirksomhed:

Knogleregeneration
E. Hjørting-Hansen har afsluttet dyreeksperimen-
telle undersøgelser over konvertering af et subpe-
riostealt implantat til et endostealt via anvendelse
af membraner og knoglesubstitut. Manuskript er
under udarbejdelse. Endvidere er analyse af 80 bi-
opsier efter processus alveolaris opbygninger, lo-
kalt og totalt, med anvendelse af autolog mandi-
bel og crista iliaca transplantat næsten afsluttet.
Der er indledt samarbejde med Stryker Biotech,
USA vedrørende anvendelse af rekombinant BMP
i forbindelse med genopbygning af processus
alveolaris. Endvidere er et studium i et samarbejde
mellem Tokyo Medical and Dental College og
Rigshospitalets Tand-, Mund- og Kæbekirurgiske
afdeling under planlægning vedrørende forløbet
af orale prækankroser.

Osteoporose- og knogleforskning
Nina von Wowern har fortsat in vivo undersøgel-
ser af forandringer i kæbernes knoglemineralind-
hold i relation til køn, alder, race, generelle syg-
domme og medicinsk behandling, parodontale li-
delser, efter tandekstraktion og indsættelse af for-
skellige typer implantater og efter præprotetisk-
kirurgiske korrektioner. Endvidere fortsættes kli-
nisk-kirurgiske undersøgelser vedrørende fjernel-
se af retinerede 8-8 og langtidsundersøgelser af de
6 kendte danske slægter med kerubisme.

Periimplantitis
Søren Schou har fortsat dyreeksperimentelle og
kliniske undersøgelser vedrørende patologiske
forandringer ved osseointegrerede orale implan-
tater med særlig henblik på belysning af patoge-
nese, diagnostik og behandling af periimplantitis.
Endvidere er der i samarbejde med Afdelingerne
for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Parodontologi
og Protetik etableret en forskningsgruppe til be-
lysning af behandling med orale implantater hos
patienter med hurtigt progredierende marginal
parodontitis.

Præcision ved korrektiv kæbekirurgi
Anders Nattestad har fortsat sine prospektive un-
dersøgelser af præcisionen af korrektiv kæbekirur-
gi og analyse af forskellige forhold som påvirker
denne præcision. Dette sker ved anvendelse af
såvel 2- som 3-dimensionelle billedbehandlings-
teknikker. Han har desuden fortsat implemente-
ringen af informationsteknologi i undervisnin-
gen.

Øvrige forskningsområder:
Simon Storgård Jensen har sammen med Søren
Schou, Anders Nattestad, Pernille Egdø og Chris-
tian Munksgaard nu afsluttet den kliniske del af
en klinisk prospektiv undersøgelse vedrørende
forskellige materialers anvendelighed som rod-
fyldningsmateriale.

Judith Lørup Rindum har fortsat klinisk under-
søgelse vedrørende terapeutisk effekt af Mico-
nazol tyggegummi imod oral candidiasis. 

Anden virksomhed:
Erik Hjørting-Hansen, Søren Schou og Anders
Nattestad har arrangeret 7th International Con-
gress on Reconstructive Preprosthetic Surgery,
juni 1997, i København for 400 deltagere.

Erik Hjørting-Hansen er dansk universitetsre-
præsentant i Det Rådgivende Udvalg for tand-
lægeuddannelsen i EU.

Nina von Wowern er studieleder for Odontolo-
gi og formand for den gruppe, som har udarbej-
det selvevalueringsrapporten over tandlægeud-
dannelsen i relation til den eksterne turnusevalue-
ring af tandlægeuddannelsen 1997/98.

Anders Nattestad er medlem af adskillige infor-
mationsteknologiske udvalg og arbejdsgrupper,
herunder formand for et koordineringsudvalg for
implementering af informationsteknologi i un-
dervisningen på hele Københavns Universitet og
formand for Det sundhedsvidenskabelige Fakul-
tets multimedieudvalg.

Søren Schou er sekretær i Dansk Selskab for
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi.
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AFDELINGEN FOR TAND-, MUND- OG
KÆBEKIRURGI, RIGSHOSPITALET

Kirurgisk korrektion af vækstbetinget kæbe-
anomalier
Behandlingen af disse patienter indledes med en
tandreguleringsbehandling, der påbegyndes in-
den kæbernes vækst er afsluttet. Det kirurgiske
indgreb udføres som hovedregel, når kæbernes
vækst er afsluttet. Der arbejdes stadig med udvik-
ling af nye kirurgiske behandlingsprincipper og
forlængelse af kæberne med såkaldt distraktion
anvendes i specielle tilfælde. Afdelingen behand-
ler ca. 60 patienter årligt af denne patientkatego-
ri. Desuden omfatter disse behandlinger også ki-
rurgisk korrektion af kæbestillingen hos patienter
med kæbe-ganespalte eller kraniofaciale anomali-
er. Der foretages i øjeblikket en analyse af lang-
tidseffekten af de udførte operationer.

Dental og maxillofacial traumatologi
Afdelingen har døgnberedskab til varetagelse af
den tand- og kæbetraumatologiske funktion. Pa-
tienter med tandskader (skønsmæssigt ca. 500 pa-
tienter årligt) behandles overvejende ambulant,
hvorimod patienter med brud på kæberne (skøns-
mæssigt ca. 200 patienter årligt) ofte har behov
for kortvarig indlæggelse. Dental traumatologi
har nationalt og internationalt været et meget for-
sømt område. Via en systematisk udforskning
påbegyndt i 1965 og baseret dels på prospektive
kliniske studier af behandlede patienter samt dy-
reeksperimentelle studier, har behandling af disse
patienter kunnet systematiseres og effektiviseres.
De behandlingsprincipper, der er udviklet på RH,
anvendes nu i mange lande som standardbehand-
ling ved dentale traumer.

Rekonstruktion ved tand- og kæbedefekt samt
tandaplasi
Ved tandtab og aplasi (manglende tandanlæg)
atrofierer kæbeknoglen ofte så voldsomt, at prote-
se-erstatning af tænderne ikke er mulig. Ved knog-
letransplantation og indsættelse af dentale titani-
um-implantater kan der fremstilles fastsiddende
tanderstatninger, der funktionelt øger patienter-
nes livskvalitet betydeligt. Alternativt kan der ud-
føres tandtransplantation, der har en knogleindu-
cerende effekt. Langtidsprognosen for disse be-
handlinger er i gang.

Osteoradionekrose og Hyperbar O2-behandling
Osteoradionekrose er en meget alvorlig komplika-
tion til strålebehandling af cancer i mundhulen
og omgivende væv. Denne tilstand er en veldoku-
menteret indikation for hyperbar oxygenbehand-
ling, der skaber en øget blodgennemstrømning i

vævet. Dette muliggør, at der kan foretages knog-
letransplantation til det beskadigede eller resece-
rede område. Dette udføres som et udviklingspro-
jekt med knogle fra hoften, der mølles til pasta,
blandes med autolog trombocytrig plasma og for-
mes til den ønskede konfiguration.

Oral medicin
Afdelingen har en 30 år lang tradition for diagno-
stik og behandling af mundslimhindelidelser. Et
meget stort antal patienter af denne kategori er
igennem årene indgået i kliniske undersøgelser,
der har dannet grundlag for et stort antal viden-
skabelige publikationer og lærebøger. Der har
bl.a. været tale om patienter med præmaligne li-
delser som leukoplaki og oral lichen planus. Det
har igennem årelange kohorte studier været mu-
ligt at forfine den kliniske diagnostik foruden den
profylaktiske og den terapeutiske indsats. Disse
undersøgelser pågår stadig.

Indenfor traumatologi er et multicenter studie
etableret mellem traumeklinikker i Sverige, Norge
og Danmark. Med hensyn til aplasibehandling er
et samarbejde etableret med England. 

AFDELING FOR TANDSYGDOMSLÆRE

Forskningsvirksomhed:

Caries’ epidemiologi, patologi og diagnostik
Odontoblast og subodontoblastiske celle-reaktio-
ner i relation til aktiv og standset emaljelæsioner
uden kavitetsdannelse (L. Bjørndal, T. Darvann,
Rigshospitalet, København, A. Thylstrup). Under-
søgelser af tertiær dentinogenese på permanente
tænder med profund caries (L. Bjørndal). Under-
søgelser af carieslæsionen i 3D er fortsat (L. Bjørn-
dal). Histomorfometrisk analyse af caries’ spred-
ningsmønster langs emalje-dentingrænsen (L.
Bjørndal, T. Darvann, Rigshospitalet, A. Lussi,
Bern, Schweiz). 3D-rekonstruktion af permanente
molarer med henblik på noninvasiv visualisering af
pulpakammerets anatomi (L. Bjørndal, O. Carlsen,
G. Thüesen, Danmarks Tekniske Universitet, T.
Darvann, Rigshospitalet, København, Sven Krei-
borg).

En undersøgelse, der vurderer effekten af pro-
fessionelt plakkontrol udført hver 14. dag på æl-
dre handicappede, er afsluttet (K. Ekstrand i sam-
arbejde med J. Christensen, Københavns kommu-
ne). Diagnostik af okklusalcaries (K. Ekstrand i
samarbejde med. E. Kidd og D.N.J. Ricketts, Den-
tal School, Guy’s Hospital, London, UK). Cariesfo-
rekomst og cariesincidens på værnepligtige (K.
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Ekstrand i samarbejde med B. Petersen og M.
Geisler, Forsvarstandplejen).

Approksimal caries’ naturhistorie og approksi-
male forhold efter fyldningsterapi (A. Thylstrup,
E. do Valle, UFRJ, Brasilien og O. Skytte Hjort,
Nuuk, Grønland). Eksperimentelle studier af ca-
riogene biofilm (B. Berthelsen, T. Larsen, A. Thyl-
strup).

Fluorids carieshæmmende virkningsmekanismer
C. Bruun gennemfører fortsat undersøgelser af
optagelse og afgivelse af fluorid fra forskellige gla-
sionomer-fyldningsmaterialer.

V. Qvist vurderer den kliniske, cariostatiske ef-
fekt af fluoridafgivelsen fra disse materialer i sam-
arbejde med L. Laurberg, A. Poulsen og E. Man-
scher, de kommunale tandplejer i Værløse, Hille-
rød og Gladsaxe samt P.T. Teglers, Skolen for Kli-
nikassistenter og Tandplejere, København.

Operativ cariesterapi
Iværksat 3 års kontrol af effekten af gradvis ekska-
vering af profund caries på permanente tænder
(L. Bjørndal, A. Thylstrup). Artsidentifikation af
bakterier i relation til gradvis ekskavering af dybe
karieslæsioner (L. Bjørndal, T. Larsen, A. Thyl-
strup). Påbegyndt undersøgelse af det cellulære
reaktionsmønster i dybe carieslæsioner på vis-
domstænder, efter gradvis ekskavering (L. Bjørn-
dal, V. Rud, privat praksis, København). L. Bjørn-
dal medvirker i et samarbejde med 3D-lab, ved-
rørende udvikling af et visuelt operativt computer-
program, mhp. præklinisk indøvelse af forskellige
operative teknikker.

Fortsat kliniske undersøgelser af funktions-
bærende plastrestaureringer og keramiske indlæg
fremstillet med CAD-CAM teknik (U. Pallesen, V.
Qvist). Holdbarheden og den cariostatiske effekt
af fyldninger i primære tænder udført i amalgam,
konventionel glasionomer, plastmodificeret gla-
sionomer og compomer (V. Qvist i samarbejde
med L. Laurberg, A. Poulsen og E. Manscher, de
kommunale tandplejer i Værløse, Hillerød og
Gladsaxe samt P.T. Teglers, Skolen for Klinikassi-
stenter og Tandplejere, København).

Kvalitetssikring
Sundhedsudbytte i forbindelse med organisering
af behandling af børn i den kommunale tandpleje
(A. Thylstrup i samarbejde med de kommunale
tandplejer i Tommerup og Svendborg).

Deltagelse i kongresser, symposier, 
konferencer m.v.:
L. Bjørndal har deltaget med forskningsrapporter
på The 8th Biennial Congress European Society of
Endodontology 97, Göteborg og ORCA-kongres-

sen i Dundee, Scotland samt afholdt kurser i cari-
es patologi og behandling i lokale tandlægeselska-
ber.

C. Bruun har holdt foredrag om Fluorid og Ca-
ries på DTF’s årskursus-97 og har desuden givet
forelæsninger på Department of Conservative
Dentistry, Guy’s Hospital, University of London.

K. Ekstrand har deltaget med to forskningsrap-
porter på ORCA-kongressen i Dundee, Scotland,
og holdt 5 kurser for tandlæger og klinikassisten-
ter i cariologi.

U. Pallesen har deltaget med forskningsrapport
ved NOF-møde i Reykjavik, Island samt deltaget i
Europerio i Firenze, Italien og International Lea-
dership Symposium, Shaan, Lichtenstein. Har
holdt et stort antal efteruddannelseskurser for
medlemmer af TNL og DTF samt for norske og
svenske tandlæger inden for emnerne tandfarve-
de kindtandsrestaureringer i plast og porcelæn,
CAD-CAM teknik, blegning af tænder og symp-
tomgivende infraktioner i tænder.

V. Qvist har deltaget med forskningsrapport i
IADR-kongres i Florida, repræsenteret Tandlæge-
skolen på NIOM’s 25-års jubilæumsseminar, holdt
foredrag om amalgam og økonomi på konference
afholdt af Sveriges Forskningsrådsnämnden, og gi-
vet kurser om fyldningsterapi på børn og unge for
kommunale tandplejer i Danmark.

A. Thylstrup har afholdt kursus for ledere i den
kommunale tandpleje (DTF). A. Thylstrup har
holdt kurser af 8 og 2 timers varighed ved Con-
gresso Internacional de Odontologia de Minas
Gersais, Belo Horizonte, Brasilien samt holdt fore-
drag i forbindelse med konferencen Ecologia
Oral y Prevencion, Paipa, Colombia. A. Thylstrup
har holdt 2-dages kursus i forbindelse med specia-
listuddannelse i cariologi og forebyggelse ved Uni-
versidade Federal do Pará, Belém samt holdt fore-
drag ved Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Brasilien.

Anden virksomhed:
L. Bjørndal er medlem af Styringsgruppen for
Fælles Histomorfologisk Laboratorium.

C. Bruun er medlem af Komiteen for Formid-
ling af Forskningsstøtte fra Colgate-Palmolive A/S.

K. Ekstrand er formand for Det Internationale
Udvalg og for Rus-udvalget på Tandlægeskolen. K.
Ekstrand er suppleant i Odontologisk Studie-
nævn. K. Ekstrand har været forskningsvejleder
for ph.d-studerende I. Kuzmina, Moskva. K. Ek-
strand har organiseret 5. semesters temauge med
emnet: Misfarvning af tænder. K. Ekstrand har i
samarbejde med Rita Axelsson, Colgate-Palmoli-
ve, Skandinavien, udarbejdet en informationsfol-
der om forebyggelse af caries til forældre med
børn i alderen 0-12 år.
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U. Pallesen har fungeret som syns- og skøns-
mand i byretslig sammenhæng samt været vote-
rende i 2 sager for Retslægerådet.

V. Qvist er formand for Materialeudvalget og
medlem af Institutbestyrelsen og Kliniksektions-
udvalget.

A. Thylstrup har været vejleder for ph.d.-stude-
rende Levent Özer, Ankara, som har fået sin af-
handling godkendt til mundtligt forsvar decem-
ber 1997. A. Thylstrup er medlem af Odontolo-
gisk Forenings Legatbestyrelse samt FUT/CAL-
CIN-fonden.

Stab 
VIP: 74,5 årsværk.
TAP: 167,1 årsværk.

ODONTOLOGISK INSTITUT

VIP:
Bakke, Merete; lektor.
Bangstrup, Merete; tandlæge u. uddannelse.
Bennett, Eric Paul; intet.
Björnsson, Magnus Jón; kand. stip.
Blom, Søren; kand. stip.
Bollinger, Gaby; klinisk lærer.
Carlsen, Ole; lektor.
Daugaard-Jensen, Jens; censor.
Farik, Ban; ph.d-studerende.
Grønnegaard, Jørgen; klinisk lærer.
Hassan, Helle Souleyman; ph.d.-studerende.
Hermann, Nuno; ph.d.-studerende.
Holmstrup, Palle; professor.
Jakobsen, Jan; lektor.
Jensen, Allan Bardow; kand. stip.
Jeppe-Jensen, Dorte; videnskabelig medarb.
Junggreen, Lotte; klinisk lærer.
Knudsen, Camilla T.; klinisk lærer.
Kreiborg, Sven; professor.
Larsen, Henriette; undervisningsass.
Larsen, Inge Birk; forskningsass.
Madsen, Jan Hesselberg; klinisk lærer.
Marker, Ole; forskningsass.
Møller, Eigild; underviser.
Nielsen, Mads; forskningsass.
Nielsen, Peter Aagaard 3087; forskningsass.
Nygaard, Lars; klinisk lærer.
Pallesen, Ulla; forskningsstip.
Pedersen, Anne Marie; kand. stip.
Pipenbring, Pia Solveig; ph.d.-studerende.
Poulsen, Anne Havemose; adjunkt.
Poulsen, Vibeke Juul; forskningslektor.
Qvist, Vibeke; lektor.
Riis, Bodil; klinikchef.
Schwientek, Tilo; forskningsadj.
Sjølin, Frederick Upton; tandlæge.

Skov, Steen Jørgen; undervisningsass.
Sonnesen, Ane Liselotte; ph.d.-studerende.
Thylstrup, Anders; professor.
Torres, Ana Maria; ph.d.-studerende.
Tritsaris, Katerina; ph.d.-studerende.
Tuxen, Anette; adjunkt.

TAP:
Christensen, Anette; laborant.
Christensen, Jette Lyby; laborant.
Fredebo, Lise; laborant.
Kosloff, Elisabeth; overassistent.
Larsen, Liselotte; laborant.
Larsen, Maj Lis; klinikmedhjælper.
Larsen, Ulla; laborant.
Lind, Trine; laboratorietekniker.
Mikkelsen, Tina Friis; laborant.
Møller, Majbritt Anfeldt; klinikassistent.
Nielsen, Bente Horsted; assistent.
Nielsen, Jeppe Vinding; laborant.
Nolting, Dorrit; hospitalslaborant.
Pedersen, Anja Flintholm; praktikant.
Pedersen, Birgit Bjergager; klinikassistent.
Sneskov, Bodil; histolaborant.
Therp, Anne-Marie Louise; laborant.
Thomsen, Inge; klinikassistent.
Torres, Bettina; praktikant.

ODONTOLOGISK INSTITUT, ORDINÆR
VIRKS. SAMT IFV.

VIP:
Asmussen, Erik; professor.
Binner, Becktor Karin; tandlæge under udd.
Bjørndal, Lars; adjunkt.
Borum, Mette Kit; forskningsadj.
Bruun, Carsten; lektor.
Clausen, Henrik; lektor.
Dabelsteen, Svend Erik; professor.
Egdø, Lise Pernille; amanuensis.
Ehdasi, Masoud; tandlæge under udd.
Ekstrand, Kim; lektor.
Fiehn, Nils-Erik; lektor.
Friis-Hasche, Erik; lektor.
Gotfredsen, Klaus; lektor.
Hjørting-Hansen, Erik; professor.
Jensen, Birgit Leth; lektor.
Kirkeby, Svend; lektor.
Kjær, Inger; lektor.
Larsen, Henriette; klinisk lærer almen med.
Larsen, Tove; videnskabelig medarb.
Mandel, Ulla; lektor.
Moe, Dennis; lektor.
Munksgaard, Erik Christian; lektor.
Nattestad, Anders; videnskabelig medarb.
Nauntofte, Birgitte; lektor.
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Nodal, Marianne; forskningsadj.
Palmqvist, Rolf M.Sigvard; lektor.
Pedersen, Anne Marie; forskningsass.
Pedersen, Kirsten Mølsted; lektor.
Persson, Anne Birthe; overassistent.
Petersen, Poul Erik; professor.
Peutzfeldt, Anne; lektor.
Poulsen, Anne Havemose; forskningsadj.
Poulsen, Vibeke Juul; forskningsadj.
Prætorius, Finn; lektor.
Reibel, Jesper; professor.
Rindum, Judith Lørup; videnskabelig medarb.
Schleidt, Dorte Trier; ph.d. studerende.
Schou, Christian; ph.d.-studerende.
Schou, Søren; videnskabelig medarb.
Sejrsen, Birgitte; kustode.
Sewerin, Ib; lektor.
Solow, Beni; professor.
Stoltze, Kaj; lektor.
Thomsen, Carsten Eckhart; lektor.
Thorup, Alis Karabulut; tandlæge.
Torpet, Lis Andersen; lektor.
Vigild, Merete; lektor.
Vilmann, Anders; klinisk lærer.
Vilstrup, Lene; kand. stip.
Westergaard, Jytte; lektor.
Wowern, Nina Von; lektor.
Wæver, Mogens; afd. tandlæge.
Øwall, Bengt; professor.

TAP:
Aalling, Lulu; assistent.
Andersen, Marianne Wettendorff; overassistent.
Arp, Susanne; klinikassistent.
Augustine, Linda; klinikassistent.
Azadnia, Maryam; praktikant.
Bast, Pia; assistent.
Bire, Karen; hospitalslaborant.
Bjerre, Else Lykke; klinikassistent.
Bjørk, Ina Fogh; klinikassistent.
Bjørklund, Mai; praktikant.
Bringø, Mette Marie Schultz; overassistent.
Buss, Bente Susanne; klinikassistent.
Diaz, Ana Rosa Vilaplana; klinikassistent.
Dybkjær, Birgit; assistent.
Enoch, Anne Marie Nørlund; radiografer.
Fagerlund, Hanne; assistent.
Friderichsen, Bente Elisabeth; fotograf.
Fuchsel, Lone Sparvath; sygeplejerske.
Givskov, Helga Weis; laboratorietekniker.
Glæsner, Birgitte; laborant.
Hansen, Annette Illum; assistent.
Hansen, Annette Kure; praktikant.
Hansen, Hanne Lykke; histolaborant.
Haubye, Kirsten; overassistent.
Hedelain, Lisbeth Helleberg; laboratorietekniker.
Helligsøe, Sara; fotograf.

Helwieg, Birgit; overassistent.
Henriksen, Asta; klinikassistent.
Holmeskov, Helle; praktikant.
Holten, Birgit Bærntzen; overassistent.
Ingversen, Anne Grethe; korrespondent.
Iversen, Allan; værkstedsformand.
Jacobsen, Ulla Lykke; assistent.
Jakobsen, Marianne M.; tandplejer.
Janhede, Jytte; klinikmedhjælper.
Jensen, Anne Bøgelund; tandplejer.
Jensen, Kirsten Hornshøj; laboratoriefuldm.
Jensen, Merete; klinikassistent.
Jensen, Niels Henrik; edb-medarbejder.
Jensen, Ulla K.; overassistent.
Jespersen, Tina Henriette; assistent.
Jørgensen, Edelgard; laborant.
Kaaber, Noel; laborant.
Knudsen, Maria Fenja; praktikant.
Kosloff, Elisabeth; overassistent.
Kristensen, Hanne Riis; assistent.
Larsen, Jette Dinesen; overassistent.
Larsen, Per; civilingeniør.
Lemvigh, Trine; laborant.
Lind, Trine; laboratorietekniker.
Lindholst, Anne; assistent.
Lund, Kirsten Wivian; overassistent.
Lykkeaa, Joan Sonne; laborant.
Meile, Helle Kirsten; laborant.
Michelsen, Linda; overassistent.
Mortensen, Lars; laborant.
Møller, Maj-Britt; assistent.
Møller, Majbritt Anfeldt; klinikassistent.
Nielsen, Bente Horsted; assistent.
Nielsen, Birgit Schrøder; laborant.
Nielsen, Dorrit Sønder; assistent.
Nielsen, Henrik Holm; edb-medarbejder.
Nielsen, Jeppe Vinding; praktikant.
Nielsen, Susanne; kontorfuldmægtig.
Nolting, Dorrit; hospitalslaborant.
Nue, Anne-Marie; overassistent.
Olesen, Rikke; assistent.
Olsen, Geraldine; klinikmedhjælper.
Olsen, Knud Thillemann; assistent.
Pedersen, Anette Sønderholm; radiografer.
Pedersen, Birgit Bjergager; klinikassistent.
Pedersen, Elsabeth Kjærsgaard; fotograf.
Petersen, Jeanette H.; klinikassistent.
Petersen, Joan Edith Hanne; klinikmedhjælper.
Petersen, Karin Damsgaard; klinikassistent.
Risgaard, Lise Ryding; assistent.
Ryberg, Eva Marianne; edb-medarbejder.
Rønne, Vivi; laborant.
Schmidt, Lars; fuldmægtig.
Schnipper, Krystyna; klinikassistent.
Schwartz, Sarah-Ann; praktikant.
Sondo, Donovan V.; praktikant.
Svalling, Jane Foss; klinikassistent.
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Svensson, Rene Brylle; praktikant.
Therp, Anne-Marie Louise; laborant.
Tornehøj, Annette; teknisk tegner.
Tyson, Peter D; overassistent.
Winkel, Britt; teknisk tegner.

KLINIKSEKTIONEN

VIP:
Dorph, Grethe; undervisningsass.
Frese, Bjarne Skov; klinisk lærer.
Hegelund, Birgit Charlotte; klinikassistent-1.
Kronholm, Jens; mekaniker.

TAP:
Aalling, Lulu; assistent.
Agerbæk, Ulla; assistent.
Albertsen, Lizzie; assistent.
Andersen, Cate; overassistent.
Andersen, Elisabeth Jahn; assistent.
Andersen, Ellen; klinikmedhjælper.
Andersen, Erik; elektriker.
Arp, Susanne; klinikassistent.
Augustine, Linda; klinikassistent.
Baagøe, Connie; klinikassistent.
Bagger, Helle; klinikmedhjælper.
Bentsen, Anne Drachmann; klinikassistent.
Berg, Anita; klinikassistent.
Bjerre, Else Lykke; klinikassistent.
Buss, Bente Susanne; klinikassistent.
Christensen, Grethe Paaske; klinikassistent.
Christensen, Lars Hvam; betjent.
Christensen, Lilli Asta; overassistent.
Christiansen, Eva; klinikmedhjælper.
Christiansen, Maiken; overassistent.
Christiansen, Tove Anne; klinikassistent.
Dalipovska, Verginije; praktikant.
Egemar, Edith; assistent.
Egesholm, Allan; betjent.
Frederiksen, Grete; assistent.
Frederiksen, Lone Alvang; klinikassistent.
Fuchs, Elisabeth; klinikassistent.
Fuchsel, Lone Sparvath; sygeplejerske.
Grosen, Erik; vagtmester.
Grosen, Kit; overassistent.
Handschuh, Linda; klinikassistent.
Hansen, Anna Lise; klinikmedhjælper.
Hansen, Betina Berg Holm; klinikassistent.
Hansen, Betina Ea; klinikassistent.
Hansen, Birgit; klinikmedhjælper.
Hansen, Kitty Lynge; klinikmedhjælper.
Hansen, Lise Tornbjerg; klinikassistent.
Hansen, Margit Dionna; klinikmedhjælper.
Hansen, Mette Bøgely; praktikant.
Heinild, Kirsten Øberg; klinikassistent.
Helwieg, Birgit; overassistent.

Henriksen, Asta; klinikassistent.
Hylander, Britta; assistent.
Jakobsen, Ruth; assistent.
Janswell, Tina; klinikmedhjælper.
Jensen, Birthe; afdelingsleder.
Jensen, Emerlinda; klinikassistent.
Jensen, Hanne; assistent.
Jensen, Hanne Sandermann; klinikassistent.
Jensen, Jeanette Malm; praktikant.
Jensen, Lone T; praktikant.
Jensen, Lonni; klinikassistent.
Jensen, Ulla K.; overassistent.
Jensen, Vibeke Camilla; assistent.
Jørgensen, Hanne; klinikmedhjælper.
Jørgensen, Marianne B.; praktikant.
Kara, Hayriye; praktikant.
Kjær, Susanne; klinikassistent.
Kjærulff, Ruth; klinikmedhjælper.
Kure, Esther Grønbech; klinikassistent.
Larsen, Annette Schultz; assistent.
Larsen, Heidi Nivå; praktikant.
Larsen, Helen Langstrup; overassistent.
Larsen, Inger Verner; klinikmedhjælper.
Larsen, Joan; praktikant.
Larsen, Lissi; klinikassistent.
Larsen, Maj Lis; klinikmedhjælper.
Larsen, Rita; klinikassistent.
Lauritzen, Lissi Leth; klinikmedhjælper.
Lissau, Jan; betjent.
Lydeking, Grethe; klinikmedhjælper.
Maack, Bente; klinikmedhjælper.
Mortensen, Lotte; assistent.
Møller, Birgit; klinikmedhjælper.
Møller, Majbritt Anfeldt; klinikassistent.
Møller, Marcela Ludmila; cheftekniker.
Nielsen, Anne Jytte; klinikassistent.
Nielsen, Ingrid Arentz; klinikassistent.
Nielsen, Karin; klinikassistent.
Nobel, Gitte; klinikassistent.
Nordstrøm, Christine Maria; klinikmedhjælper.
Olesen, Lisbeth; sygeplejerske.
Olsen, Ellen; assistent.
Olsen, Knud Thillemann; assistent.
Olsen, Susanne Andree; assistent.
Olsson, Frank; finmekaniker.
Paulsen, Annette L.; klinikassistent.
Pedersen, Karin; klinikassistent.
Pedersen, Lisbeth; assistent.
Petersen, Jeanette H.; klinikassistent.
Poulsen, Lone; klinikmedhjælper.
Presutti, Angelo; cheftekniker.
Rasmussen, Charlotte; klinikassistent.
Ravn, Erik; afdelingssygepl.
Rimhoff, Pia; klinikassistent.
Schnipper, Krystyna; klinikassistent.
Schubert, Bo; overassistent.
Seemann, Ulla A; klinikassistent.
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Shahbaz, Samela; praktikant.
Skov, Dorthe Rigmor Eilertsen; klinikassistent.
Sondrup, Camilla; klinikmedhjælper.
Stedenfeldt, Bente; assistent.
Stoyanoff, Eugenia; overassistent.
Straagaard, Erik; cheftekniker.
Svalling, Jane Foss; klinikassistent.
Sørensen, Marie Nørtoft; laborant.
Thaarup, Jette Lilli; klinikassistent.
Thomsen, Inge; klinikassistent.
Thorbjørnsson, Sylvia; assistent.
Thufason, Ellen; assistent.
Toft, Anne; praktikant.
Trangeled, Bente; klinikassistent.
Willadsen, Lena; klinikassistent-1.
Withagen, Trine Josepha; praktikant.

AFDELING FOR BIDFUNKTIONSLÆRE OG
ORAL FYSIOLOGI

TAP:
Pedersen, Anja Flintholm; praktikant.

AFDELING FOR ORAL MIKROBIOLOGI

VIP:
Ciofu, Oana; forskningsstip.
Giwercman, Birgit; videnskabelig medarb.

AFDELING FOR ORAL PATOLOGI OG
MEDICIN

VIP:
Thorup, Alis Karabulut; forskningsadj.

AFDELING FOR SAMFUNDSODONTOLOGI
OG VIDEREUDDANNELS

VIP:
Hede, Børge; forskningsadj.

AFDELING FOR TANDSYGDOMSLÆRE

TAP:
Pedersen, Michael Holm; akademisk arbejder.

Ph.d -afhandlinger:
Al-Tamimi, Suliman: The oral health situation of

6-and-12-year-old Saudi Arabian Children.
Christensen, Liza: Tandstatus, tandlægebesøg og

forebyggende tandpleje for den voksne danske
befolkning 1994.

Kuzmina, Irina Nikolaevna: A caries preventive
program among children in a district of Mos-
cow, planning implementation and outcome.

Nielsen, Peter Aagaard: Molecular cloning of hu-
man high molecular weight salivary mucin and
identification of a membrane-associated mucin-
like glycoprotein in oral epthelium.

Nielsen, Henrik: Human papillomavirus betyd-
ning for malign udvikling i orale præmaligne
læsioner.

Pedersen, Anne Marie: Funktionsdefekt i spytkirt-
ler hos patienter med primært Sjögrens syndrom.

Sonnesen, Ane Liselotte: Ansigtsmorfologi og
kæbefunktion.

Sørensen, John A: Factors affecting contraction
gap formation during cementation of ceramic
inlays in dentin cavities.

Wurr, Merete: Metoder til vurdering af plastmate-
rialers biokompatibilitet.

Østergaard, Else: Mikrobiologiske og kliniske ef-
fekter af antimikrobielle komponenter anvendt
i hjemmetandpleje til fremme af parodontal
sundhed.

Specialer:
Einersen, Sanna: Forekomst af sella-bridge i relati-

on til kraniofacial morfologi.
Ith-Hansen, Kirsten: Persistens ved aplasi – en ef-

terundersøgelse 8 til 13 år efter afsluttet kom-
munal tandpleje.

Larsen, Henriette: Standset eruption af 2. perma-
nente molar i mandiblen – en røntgencephalo-
metrisk analyse af den kraniofaciale morfologi
samt en opgørelse over øvrige dentitionsafvigel-
ser hos patienter med standset eruption af 2.
permanente molar i mandiblen.

Madsen, Jacob Holm: En metode til estimering af
ansigtets bløddelsprofil ud fra ansigtsskelettet
samt en beskrivelse af bløddelsprofilens form
og dimensioner.

Vedtofte, S: Standset eruption af 2. permanente
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De kliniske institutter

De kliniske institutter udgøres af:

• Institut for intern medicin og geriatri.
• Institut for kirurgi og anæstesiologi.
• Institut for neurologi, neurokirurgi og psykiatri.
• Institut for klinisk kemi, klinisk fysiologi/nu-

klearmedicin og radiologi.
• Institut for øre- næse- hals sygdomme, øjensyg-

domme og hud- og kønssygdomme.
• Institut for gynækologi, obstetrik og pædiatri

samt vækst og reproduktion.

De patologiske, anatomiske afdelinger står for øje-
blikket uden for institutionsstrukturen.

Institutterne er murstensløse. Staben udgøres af
professorer, kliniske lektorer, kliniske lærere samt
andet universitetsaflønnet personale (forsknings-
stipendiater samt teknisk og administrativt perso-
nale). Instituttet ledes af en bestyrelse på mindst 3
medlemmer, hvoraf der vælges en bestyrer.

Instituttet er rådgivende for fakultetet i en række
sager vedrørende undervisning og forskning, der-
iblandt udformning af den kliniske professorpoli-
tik og nedsættelse af bedømmelsesudvalg ved-
rørende professorater. Institutterne arbejder efter
et regelsæt vedtaget af Fakultetsrådet.  

Klinisk Institut for Oto-Rhino-Laryngologi,
Ophthalmologi og Dermato-Venerologi

Dermato-venerologisk afdeling K., Køben-
havns Amts Sygehus i Gentofte

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 kontaktaller-

gi kortlægges ved hjælp af epidemiologiske, kemi-
ske og klinisk allergologiske metoder. Der arbejdes
på udvikling af experimentelle expositions model-
ler beregnet til at fastlægge sikre udsættelseskon-
centrationer for de almindeligste hudallergener.

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 evaluerer
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.

Epidemiologi, Genetisk
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.

Glostrup undersøgelserne
Med udgangspunkt i en kohorte, der tidligere er
undersøgt ved Københavns Amts Center for Syg-
domsforebyggelse, vurderes risikofaktorer for al-
lergi og ændringer i forekomsten af allergi i vok-
senbefolkningen ved hjælp af allergi-testning og
andre objektive målinger.

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. Samarbejdsprojekt indenfor Cen-
ter for Drug Design and Transport. 

Superantigener
Superantigenernes betydning for udvikling af ato-
pisk dermatitis og psoriasis.

Publikationer:
Antal original publikationer 15.
Antal oversigts artikler 5.

Torkil Menné, Prof. overlæge dr.med.
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Øre-næse-halsafdeling F,
H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:

Tindingebenspatologi
Lys- og elektronmikroskopi af patologiske lidelser
i tindingebenet, især otosclerose, otitis media cho-
lesteatomatosa og Mb. Menière, EM undersøgel-
ser af saccus og ductus endolymphaticus på rotter.
Basale knoglefysiologiske undersøgelser af re-mo-
delleringsaktiviteten i labyrintkapslen samt under-
søgelse for mikrofrakturer.

Audiologi
Otoakustiske emissionsmålinger med henblik på
vurdering af ydre hårcellers funktion. Tinnitus-
masking, forskning og afprøvning af nye avancere-
de høreapparater efter aftale med dansk høreap-
paratindustri. Ototoxisitet hos patienter i cisplatin
behandling. Objektiv hjernestammeaudiometri.
Respons hos nyfødte og børn med henblik på tid-
lig diagnostik af hørenedsættelse.

Otoneurologi
Forskning i balanceforstyrrelse (svimmelhed) hos
ældre og hos patienter med neurologiske lidelser
ved elektrookulomotorisk undersøgelse (vestibu-
lær autorotationstest) og vestibulær undersøgelse
hos patienter udsat for organiske opløsningsmid-
ler. Klinisk undersøgelse af Menière patienter
samt akusticusneurinom patienter.

Hoved-hals-cancer
Molkylærbiologiske undersøgelser af specielt epi-
dermal growth factor ved hoved-hals cancer, klini-
ske undersøgelser af forskellige rekonstruktionsty-
per i forbindelse med hoved-hals kirurgi. Immu-
nologiske 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 Ge-
rald Propelka, Central Institute of Deaf, St. Louis
USA.

Elektronmikroskopiske undersøgelser af saccus
og ductus endolymphaticus, professor Helge Rask-

Andersen, Uppsala Universitet, Sverige. House
Ear Institute, Los Angeles, USA.

Vestibulær autorotationstest, professor Dennis
O-Leary, University of South California, L.A. USA.

Wegeners granulomatose, internationalt samar-
bejde med en række skandinaviske og europæiske
universiteter.

Bakteriologi ved otitis media, professor Karin
Prellner, Lund.

Publikationer:
Originalpublikationer, herunder lærebøger og
håndbogsartikler: 21.
Oversigtsartikler: 2.
Publikationsliste: Rigshospitalets øre-næse-halsaf-
deling, HovedOrtoCentret.

P.Bretlau, Klinisk professor, dr.med.

Øre-, næse-, halsafdelingen, Københavns
Amts Sygehus i Gentofte

Afdelingens hovedforskningsområder:

Bihulekirurgiforskning
Prospektiv randomiseret undersøgelse af effekten
ved endonasal bihulekirurgi ved kronisk sinuitis
hvor supra- og infraturbinal antrostomi sammen-
lignes.

Mellemørekirurgiforskning
Ved regelmæssige efterundersøgelser følges pa-
tienter, der er opereret i 1964-90, efterundersøges
og langtidsresultaterne af kirurgi analyseres for
patientgrupper med cholesteatom, sequelae otiti-
dis med perforationer i trommehinden adhæsiv
otitis og øregangssygdomme hos børn og voksne
især med henblik på mellemøreventilation samt
kongenit øregangsatresi.

Eksperimentel akut otitis media forskning med
og uden antibiotisk behandling
Kvantitative histologiske undersøgelser af mellem-
øreslimhinde hos rotter med akut otitis, hvor bul-
la inficeres med pneumococcer, hemophilus influ-
enzae og Moraxella catarrhalis. Mellemøreslim-
hinden undersøges på flere tidspunkter efter in-
fektionen uden og med antibiotisk behandling. På
denne model undersøges også polyp og adhæren-
cedannelser.

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
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af lokalsteroid undersøges på ekspressionen af
ovennævnte molekyler på endothelceller samt det
cellulære infiltrat.

Studier af næsepolyppernes oprindelse, profil og
sammensætning af det cellulære infiltrat fortsættes. 

Acusticusneurinomer og andre tumorer. Ekspe-
rimentale og kliniske studier.

Basalforskning af væksten og angiogenesen af
parotistumorer ved implantation af tumoren på
nøgne mus. Vækstundersøgelser af akustikusneu-
rinomer afslører langsomt, moderat og hurtigt
voksende tumorer. Disse korelleres til den cellu-
lære proliferation og vaskularisering bedømt ved
SPECT skanning. Kliniske og epidemiologiske stu-
dier af akustikusneurinomers vækst sammenlignet
med anamnesen fortsætter og nye studier er påbe-
gyndt bl.a. med omfattende undersøgelser af tin-
dingeben.

Validitetsundersøgelse af emissionsbaseret
screening af nyfødte for hørenedsættelse, 
baseret på egen udvikling af apparatur og
10.000 screeninger af nyfødte
Der udføres databehandling med henblik på: 
1)Sensibilitet af lineære versus non-lineære svar, 
2)optimal intensitet af stimulation og 
3)automatisk statistisk evaluering versus visuel. 

Internationalt samarbejde: 
Øre-, næse-, halsafdelingen samarbejder med øre-,
næse-, halsafdelingen på Universitetssygehuset i
Lund, Sverige, omkring forskningen vedrørende
eksperimentel otitis. 

Publikationer:
Fuld publikationsliste kan rekvireres via Sygehus-
direktoratet, Amtsgården, Stationsparken 27,
2600 Glostrup.

Mirko Tos, Professor, dr.med.

Øjenafdelingen, Københavns Amts
Sygehus i Herlev

Hovedforskningsområder:

Diabetisk maculaødem
Objektiv bedømmelse, betydningen af forhøjet ar-
terielt blodtryk, nye medicinske behandlingsfor-
mer, påvirkninger i forbindelse med kataraktki-
rurgi. 2 ph.d.-projekter, afsluttede.

Blod-nethinde barrierens permeabilitetsegen-
skaber ved retinitis pigmentosa og senil macula
degeneration. 1 ph.d.-projekt afsluttet.

Ny optisk baseret undersøgelses- og behand-
lingsteknik vedrørende nethindesygdomme samt
ikke-invasiv diagnostik af systemisk sygdom. 

Egenfluorescens i øjets linse, objektiv bestem-
melse og udledning af information vedrørende
glukosemetabolisme og disposition for diabetiske
senkomplikationer. 1 ph.d.-projekt afsluttet.

Objektiv bedømmelse af fotoreceptordisplace-
ring og kirurgisk repositionering ved diverse net-
hindesygdomme. 

Internationalt samarbejde:
Udfører sammen med Hershey Medical Center,
Penn State University, Pennsylvania en kontrolle-
ret klinisk undersøgelse af antihistaminbehand-
ling hos patienter med diabetisk maculaødem. 

Foretager sammen med St. thomas Hospital i
London undersøgelser vedrørende basale egen-
skaber ved optisk kohærenstomografi som middel
til undersøgelse af nethinden. 

Samarbejder med Leidens Universitet ved-
rørende metodologisk udvikling inden for videre-
udviklingen af metoder til objektiv bestemmelse af
blod-nethindebarrierens permeabilitet. 

Publikationer 
4.

Henrik Lund-Andersen, Professor, overlæge,dr.med.

Øjenklinikken, Elektivt Kirurgisk Center,
H:S Frederiksberg Hospital
Hovedforskningsområder:

Kataraktbehandling
herunder udbytte – vurdering, måling af funkti-
onsfremgang, behandlingsepidemiologi, behand-
lingsbehov samt MTV af ny behandlingsmetoder. 

Internationalt samarbejde:
Afdelingen har deltaget i “International Cataract
Surgery Patients Outcome Research Team” som
indebærer et forskningsmæssigt samarbejde med
Manitoba University i Canada, Barcelona Univer-
sitetet i Spanien samt Johns Hopkins University,
Baltimore, USA. 

Publikationer:
6, som kan rekvireres i afdelingen.

Peter Bernth Petersen, Lektor, klinikchef, dr. med.

Øjenklinikken, HovedOrtoCentret, 
H:S Rigshospitalet
Afdelingens Hovedforskningsområder:

Retino-vitreale sygdommes 
kliniske forløb, de vitreoretinale kirurgiske ind-
grebs muligheder, samt værdien af udviklede bi-
opsiteknikker studeres. Centralt i forskningen er
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studier af transplantation af retinalt pigmente-
pithel. Der er etableret cellekulturer af humane
og grisepigmentepithelceller. Der er udviklet tek-
nikker til cellernes implantation på grise, og de
immunologiske og histopathologiske konsekven-
ser heraf undersøges.

Okulær immunologi 
Studeres dels klinisk med hovedmodellen
Sjögrens syndrom, dels eksperimentelt i oven-
nævnte grisemodeller. Specielt studeres de intrao-
kulære vævs immunprivilegium. Pigmentepithe-
linduceret apoptose i aktiverede T-lymfocytter via
Fas-FasLigant systemet undersøges in vitro dyna-
misk og histopathologisk.

Okulær onkologi
Udføres klinisk på landsplan. Afdelingen er cen-
ter for okulære uveale melanomer og orbitale ne-
oplasmer. Bulbusbevarende bestrålingsmetoder,
herunder anvendelse af Rutenium-Rhodium pla-
der og I125-pladers anvendelighed samt nytten af
supplerende transpupillær termoterapi med an-
vendelse af infrarød laseropvarmning at tumorer
studeres. Effekten af den givne behandling vurde-
res ved anvendelse af udviklede billeddiagnostiske
metoder.

Okulære udviklingsdefekter 
Specielt præmaturitetsretinopathiens forløb og
respons på behandling studeres. Malformationer i
orbitaregionen studeres og behandles som led i
hospitalets kraniofaciale team. Congenit glaucom
og cataract behandles og studeres på landsplan.

Glaukom
De forskellige glaucomsygdomme følges og stude-
res. En på afdelingen nyudviklet kirurgisk be-
handling videreudvikles og afprøves i et multicen-
terstudie. Ved hjælp af ultralydsbiomikroskopi un-
dersøges de anatomiske forudsætninger in vivo
for udviklingen af specielt pigmentglaukom. 

Internationalt samarbejde:
I forbindelse med studier over retinalt pigmente-
pithelcelletransplantation har afdelingen samar-
bejde med forskergruppen ved øjenafdelingen
Lund, Sverige, og med forskergruppe i Californi-
en, USA. Studierne over Sjögrens syndrom sker i
samarbejde med rheumatologiske kollegaer i
Malmø, Sverige. Den okulære onkologiske forsk-
ning sker i samarbejde europæisk indenfor OOG,
her specielt med forskergruppen ved Øjenafdelin-
gen Helsinki Universitetshospital, Finland. 

Stab:
Baadsgaard, Ole; klinisk lektor.

Balle, Viggo; klinisk lektor.
Bretlau, Poul Holmer; professor.
Edmund, Carsten; klinisk lektor.
Fledelius, Hans Callø; klinisk lektor.
Jensen, Peter Koch; klinisk lektor.
Krogh, Erik; klinisk lektor.
Larsen, Michael; klinisk lektor.
Lund-Andersen, Henrik; kliniske prof.
Menne, Torkil; kliniske prof.
Nielsen, Lars Holme; klinisk lektor.
Peitersen, Erik; klinisk lektor.
Petersen, Carsten Sand; klinisk lektor.
Prause, Jan Ulrik; professor.
Roed-Petersen, Jytte; klinisk lektor.
Svejgaard, Else; klinisk lektor.
Sørensen, Chr.Hjort; klinisk lektor.
Thomsen, Jens; klinisk lektor.
Tos, Mirko; kliniske prof.
Vesterhauge, Søren; klinisk lektor.
Villumsen, Jørgen; klinisk lektor.
Weismann, Kaare; kliniske prof.
Wulf, Hans Chr.; professor.

Ph.d.-afhandlinger:
Hædersdal, Merete: Dermatological side effects

from coppe vapor and argon laser treatment.
Pedersen, Birgitte: En organotypisk hud- og kind-

slimhindemodel. Differentierings- og sårhe-
lingsstudier.

Ramsing, Dorte Wichmand: Hudpåvirkning og
profylakse i “våde erhverv”.

Skov, Lone: Superantigener, en mulig aktiverings-
mekanisme ved atopisk dermatitis.

Wolff-Sneedorff, Annette: Gene rearrangement
investigations in cutanous B- and T-cell lym-
phomas.

Specialer:
Jensen, Christian Stab: Induktion af TNF-a og IL-

1-a mRNA i human hud ved in virtro in vivo sti-
mulering med irritanter. 

Publikationer:
Jensen H.: Refraction and refractive errors. Chap-

ter. i: Pediatric Ophthalmology, s. 17, 1997. 
Jensen H.: Anophthalmia-Micorphthalmia-Ob-

lique Clefting Syndrom. Am J Med Genet 73, s.
4, 1997. 

Johansen S.: Pharmacokinetic investigation of fu-
sidic acid 1% viscous eye drops in healthy volun-
teers. European Journal of Ophthalmology 7/1,
1997. 

Larsen M.: Permeability of the blood-retinal barri-
er in healthy humans. Graefes Arch Clin Exp
Ophthalmol 234, s. 7, 1997. 

Jan Ulrik Prause, Professor, dr.med.
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Klinisk Institut for Intern Medicin

Abdominalcentret, medicinsk afdeling A, 
hepatologisk afsnit, H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:

Gc-globulin ved akut leversygdom
Aktin frigives fra bl.a. hepatocytter og kan obstru-
ere kapillærer og forårsage lokal iskæmi. Vore un-
dersøgelser viser, at serumværdier af den hepatisk
syntetiserede aktinscavenger Gc-globulin er stærkt
nedsat hos patienter med akut leversvigt, særligt
hos ikke-overlevende patienter. Kritisk lave Gc-glo-
bulin værdier er associeret med senere udvikling
af multiorgansvigt. Substitutionsbehandling 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 pa-
tienter med hepatisk coma. Der udføres splank-
nisk flowmåling ved hjælp af Fick’s princip. Be-
dømmelse af leverfunktionen omfatter udover
flow, bestemmelse af div. cytokiner, vasoaktive sub-
stanser og redoxforhold m.m.

Regulation af hjernens gennemblødning ved le-
versvigt.

Den cerebrale autoregulation går tit tabt hos
patienter med akut leversvigt, hvorimod dette ikke
synes at være tilfældet ved kronisk leversvigt. For
at belyse sammenhængen mellem regulationen af
hjernens gennemblødning og udviklingen af hjer-
neødem og forhøjet intracranielt tryk (ICP) hos
patienter med akut leversvigt søges patofysiologi-
en belyst hos patienter med henholdsvis akut og
kronisk leversvigt. Hos patienter med akut lever-
svigt foretages SPECT-scanning, autoregulations-
studer og monitorering af ICT, Vmean og den ve-
nøse saturation i venae jugalaris interna (retro-
gradt anlagt). Hos patienter med kronisk lever-
svigt foretages autoregulationsstudier (transcrani-
el Doppler og A-V differencer), undersøgelse for
autonom neuropati (Frederiksberg Hospital), 24
timers Holter monitorering og hypo-/hyperventi-
lationsstudier.

Leverens genekspression af akut fase reaktanter
med henblik på virkningen af leverskade og mal-
nutrition hos rotter.

Akut fase responset betegner lokale og systemi-
ske ændringer, som reaktion på infektion, trau-
mer og stress. En væsentlig del af det systemiske
respons er stærkt øget produktion i leveren af
akut fase reaktanter, der har vital betydning. Disse
forhold er ufuldstændigt undersøgt under om-

stændigheder hvor leverens reaktionsmulighed er
begrænset, enten fordi traumet har ramt leveren,
eller dens funktion belastes af abnorme metaboli-
ske forhold. Det er tidligere påvist at der sker en
prioritering af genekspressionen efter hepatecto-
mi, antageligt som udtryk for deres betydning for
overlevelse. Det er hensigten at måle ekspressio-
nen af mRNA (både total og specifik for at vurde-
re deres indbyrdes prioritering og betydning for
overlevelsen under eksperimentel leverskade.

Endotoxin-betinget cholestase
Icterus er hyppig hos septiske patienter og et al-
vorligt tegn. Det antages, at denne cholestatiske
reaktion initieres af endotoxin. Hvis rotter be-
handles med endotoxin er leverens evne til at ren-
se blodet reduceret 18 timer efter, selvom endo-
toxinet på dette tidspunkt er væk. Den reducere-
de transport skyldes nedregulering af specifikke
transportproteiner på dels mRNA niveau, dels
posttranskriptorisk niveau. I en rottemodel under-
søges disse forhold med indocyaningrønt som mo-
delstof. Hovedvægten ligger på undersøgelser af,
hvorledes reaktionen medieres (f.eks. cytokiner)
og reguleres (mRNA niveau). Endotoxin-betinget
cholestase er formentlig af betydning for en ræk-
ke andre tilstande, herunder postoperativ chole-
stase, cholestase ved parenteral ernæring og alko-
holisk hepatitis.

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 a-Interferon og er pri-
mus motor i to projekter vedrørende kombinati-
onsbehandling af kronisk hepatitis C med a-Inter-
feron kombineret med enten granulocyt-makro-
fag koloni stimulerende faktor eller ribavirin.

Primær levercellecancer
Skrumpelever kan medføre udvikling af primær
levercellecancer (hepatocellulært karcinom) som
er en sygdom med ringe prognose og meget få te-
rapeutiske behandlingsmuligheder – levertrans-
plantation, -resektion, kemo- eller stråleterapi er
sjældent muligt. Afdelingen er primus motor i et
multicenter studium, hvor patienter med hepato-
cellulært karcinom behandles med en D-vitamin
analog, idet dette stof både har en differentie-
ringseffekt og en antiproliferativ effekt.

Ernæringsbehandling
Den dårlige ernæringstilstand hos patienter med
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kroniske leversygdomme skyldes en kombination
af nedsat appetit og øget behov for visse essentiel-
le næringsstoffer. Den igangværende forskning
koncentreres om proteinbehov og proteinomsæt-
ning, med det formål at forbedre leverfunktion,
immunfunktion og fysisk præstationsevne.

Internationalt samarbejde:
European Concerted Action on Viral Hepatitis.

King’s College Hospital, London.
Surgical Hospital, Helsinki.

Publikationer
18.
Publikationsliste hos sekretær Dorte Qvist, afsnit
2121.

Helmer Ring-Larsen, Overlæge,dr.med. 

Allergiklinikken, Laboratoriet for 
Medicinsk Allergologi, H:S Rigshospitalet

Afdelingens hovedforskningsområder:
Allergiklinikkens forskning er fordelt på Aller-
giambulatoriet, Fødevareallergiambulatoriet, La-
boratorium for Medicinsk Allergologi og Referen-
celaboratoriet ved Righospitalet.

Immuninflammatoriske mekanismer ved allergi 
(T-lymfocyt cytokinprofiler, IgE-regulationen, me-
diatorrelease og adhæsion af mastceller, basofile
og eosinofile granulocytter, karakterisering og be-
stemmelse af allergener i miljøet, in vitro diagno-
stik ved hjælp af specifikt IgE og basofil histamin-
release).

Allergener i miljøet 
(Bestemmelse af luftbårne allergener i indendørs
luft. Naturtro allergenprovokationsmodeller. Al-
lergensanering).

Fødevareallergi 
(“Klassiske” fødevareallergier: Mælk, æg, hvede,
rug; pollenkrydsreagerende fødevareallergener,
fødevareintolerans, diagnostiske og terapeutiske
diæter, provokationsmodeller).

Allergenspecifik immunterapi ved allergiske
sygdomme (Perorale og parenterale adminstrati-
onsformer, bivirkningsprofiler, immunologiske
mekansmer).

Monitorering og terapi ved allergisk asthma og
rhinoconjunctivit (afprøvning af mediatorantago-
nister 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 Subcommit-
tee, WHO/Interna-tional Union of Immunologi-
cal Societies, Allergen Standardization Subcom-
mittee, WHO/International Union of Immuno-
logical 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, Lungemed.
afd.

Polen: Medical University of Lodz, Department
of Medicine, Lodz.
Tyskland: Dermatologische Klinik und Poliklinik
der Universität München, Paul Erlich Institute,
Langen & Faculty of Medicine, Free University,
Berlin.
Holland: Academic Hospital, Dept. of Pulmonolo-
gy, 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 Vector-

borne Diseases, Nairobi.
Tanzania: Ifakara Medical Research Center,

Ifakara.
Madagascar: Institute Pasteur de Madagascar,

Antananarivo.
USA: University of Texas Medical Branch at Gal-

veston, Division of Allergy & Immunology, Galve-
ston, Texas.

Genentech, South San Francisco, California.
Derudover en lang række medicinalfirmaer i

Europa og USA.  

Publikationer:
20.
Fuld publikationsliste kan rekvireres på afdelin-
gen hos Lars K. Poulsen.
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Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, 
H:S Bispebjerg Hospital 

Hovedforskningsområder:
Longitudinelle befolkningsundersøgelser (Østerbroun-
dersøgelsen og Copenhagen Male study). I disse
undersøgelser følges store grupper af mænd og
kvinder i Østerbroundersøgelsen og mænd i CMS.
Sidstnævnte undersøgelse er påbegyndt i 1970,
omfattende 5000 mænd, og Østerbroundersøgel-
sen blev påbegyndt i 1976 og omfatter mere end
14000 mænd og kvinder. Fra disse undersøgelser
er publiceret en lang række arbejder vedrørende
risiko for iskæmisk hjertesygdom, cancer og andre
sygdomme.

I 1997 er gennemført en undersøgelse af ca. 700
personer, som har arbejdet i Kuwait, Irak, efter
Golfkrigen samt 200 kontrolpersoner. Resultater
fra denne undersøgelse bearbejdes nu.

En indeklimaundersøgelse af alle Københavns
Kommunes skoler er gennemført i 1996 og 1997.
Sammenhænge mellem bygningskarakteristika,
personbelastning og forekomsten af indeklima-
symptomer analyseres i undersøgelsen, som skal
ende med en ph.d.-afhandling. Yderligere indekli-
maforskning vedrørende mikrosvampes betyd-
ning planlægges.

Giftinformationen, tilknyttet klinikken, foreta-
ger løbende registreringer og opgørelser af akutte
forgiftninger og forgiftningstilbud, og ved hjælp af
en etableret database offentliggøres både analyser
og kasuistikker vedrørende akutte forgiftninger.

Internationalt samarbejde:
Klinikken har et forskningssamarbejde med
Boston Environmental Hazards Center, Boston
University vedrørende undersøgelsen af Golfvete-
raner og med Yrkesmedicinske Klinik i Lund ved-
rørende allergi.

Publikationer:
Originalpublikationer 47. 
Lærebog 1.
Forskningsrapporter 3.

Finn Gyntelberg, Overlæge, dr. med.

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, 
Københavns Amts Sygehus i Herlev

Hovedforskningsområder:
Katekolaminer, herunder metoder:
Mikrodialyse og RT-PCR-HPLC. 2) Forskellige mo-
lekylærbiologiske undersøgelser (dyreeksperi-
mentelle undersøgelser, adrenoceptorer, adiposit-
as, langtidsrygere m.v.) 3) Microgravity 4) Prostag-
landinundersøgelser.

Undersøgelser vedrørende glandula thyreoidea: Effek-
ten af radioaktivt jod ved behandling af toksisk og
atoksisk struma: Ændringer i glandula thyreoideas
størrelse, stofskiftefunktionsvariable samt immu-
nologiske processer.

Undersøgelser vedrørende hypofysen
Undersøgelser vedrørende ACTH-sekretionen og
virkningen af forskellige glukokortikoidbehand-
lingsregimer hos patienter med Addisons sygdom.

Undersøgelser vedrørende hjertet
Medicinsk behandling af klinisk hjerteinsuffici-
ens, atrieflimren, antikoagulationsbehandling og
rehabilitering af patienter med myokardieinfarkt.

Internationalt samarbejde: 
Rummedicin i samarbejde med DAMEC Research
A/S. 

Mikrodialyse i samarbejde med Vanderbilt Uni-
versity. 

Samarbejde med centre for atrieflimren-forsk-
ning i USA, Canada og Sverige.

Publikationer:
Herunder lærebøger og håndbogsartikler 35.
Oversigtsartikler 8.
Fuld publikationsliste kan rekvireres via Sygehus-
direktoratet, Amtsgården, Stationsparken 27,
2600, Glostrup. 

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, 
H:S Hvidovre Hospital

Hovedforskningsområder:

Insulinsekretionsstudier
Ved hjælp af matematisk modellering estimeres
den portale insulinsekretion ud fra repetitive
målinger af serumkoncentrationer af insulin og C-
peptid i perifert blod.

Diabetisk neuropati
Undersøgelser af perifere somatiske nervers struk-
tur og funktion ved hjælp af MR-scanning.

24-timers Holtermonitorering til vurdering af
hjertets autonome innververing

Undersøgelser af den autonome innervering af
pancreas ved tidlig type 1 diabetes mellitus.

Osteoporose og calciummetaboliske sygdomme
Udvikling og afprøvning af diagnostiske metoder
indenfor osteoporose og calciummetaboliske syg-
domme.
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Internationalt samarbejde:
I tæt samarbejde med en række udenlandske labo-
ratorier med arbejdsområde inden for den oven-
nævnte emnekreds.

Jannik Hilsted, Klinisk lektor, dr.med.

De geriatriske afdelinger og Center for
Forskning og Udvikling på Ældreområdet,
H:S Kommunehospitalet

Hovedforskningsområder:

Dynamisk geriatri
Intervention igennem behandlingskæden fra ra-
ske til svækkede gamle; immobilitet: Intensiv mu-
skelstyrketræning af 90-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.

Funktionsvurdering
Validering af et internationalt standardiseret in-
strument (RAI), som er velegnet til udarbejdelse
af handleplaner, kvalitetsvurdering, vurdering af
ressourceforbrug: Kvalitetssikring i geriatriske af-
delinger.

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, myokardieinfarkt og apopleksi, svækkelse
i alderdommen. Personlighedstræk (fjendtlighed
og depression), som stærke kardiovaskulære risi-
kofaktorer, 80-åriges kost, ernæringstilstand og
immunologiske forhold.

Internationalt samarbejde:
Udbygning vedrørende gerontechnologi bl.a
(KSL).

Publikationer:
Originalpublikationer, herunder lærerbøger og
håndbogsartikler 27.

Hæmatologisk klinik, Finsencentret, 
H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:

Den neutrofile granulocyts cellebiologi
Der fokuseres på den funktionelle karakterisering
af 3 nyopdagede proteiner, hCAP-18, NGAL og
Grancalcin. Regulation af granulas exocytose målt
ved patch clamp kapacitansstudier, samt regulati-
on af ekspressionen af granulaproteiner under
myeloide cellers differentiering.

Patientrelateret laboratorieforskning
Vedrørende immunologiske aspekter af allogen
knoglemarvstransplantation. Alloreaktive anti-re-
cipient donor T celle forstadiers prædiktive værdi
for graft-versus-host sygdom og graft versus leu-
kæmi effekt efter allogen knoglemarvstransplan-
tation. Adoptiv immunoterapi af Epstein-Barr vi-
rus relateret lymfoproliferativ sygdom.

Terapi-relateret Akut Myeloid Leukæmi
Akut myeloid leukæmi og forstadiet myelodysplasi
er relativt sjældne sygdomme, som i dag hos 15-20%
af nydiagnosticerede tilfælde skyldes tidligere can-
cerkemoterapi, sjældnere bestråling.Vi studerer ri-
sikofaktorer, leukæmicellernes kromosomforhold
og genetiske forandringer for at søge opklareret cel-
lulære mekanismer for opståen af leukæmi. Også
forbedrede behandlingsmuligheder vurderes.

Klinisk effekt af højdosisbehandling og autolog
stamcelletransplantation ved leukæmi, malignt
lymfom og myelomatose
Betydningen af cellecyklusderegulerende mutati-
oner for udfaldet heraf.Betydningen af minimal
residual sygdom i patient og stamcelleprodukter
for udfaldet heraf.

Ved malign hæmatologisk sygdom kan højdosis-
behandling med autolog stamcelletransplantation
ofte bringe ellers resistente tumorceller i apopto-
se. Flere samtidige mutationer kan dog blokere
apopotosen, selv ved høj-dosisbehandling. 

Internationalt samarbejde:
Der samarbejdes med dr. Jero Calafat, Nether-
lands Cancer Center, Amsterdam om ultrastruktu-
relle undersøgelser af neutrofile granulocytters
struktur. Med dr Manfred Lindau, Cornell Univer-
sity, USA om kapacitansmålinger på neutrofile
granulocytter, med dr. Sergio Grinstein, Hospital
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for Sick Children, Toronto om lokalisationen af
intracellulære signaltransduktionsmolekyler i gra-
nulocytter.

Deltagelse i randomiseret multicenterunder-
søgelse af T celle depletering med CD34-selekte-
ring af marv og perifere stamceller ved allogen
knoglemarvstransplantation. 

Klinisk Genetisk afdeling, Universitetshospitalet
i Lund, Hæmatologisk Onkologisk afdeling Uni-
versity of Chicago. 

Publikationer:
Original publikationer 20.
Oversigtsartikler 1.
Proceedings, letters, short reports, key note lec-
tures 3.

Niels Borregaard, Klinikchef, professor, dr. med.

Medicinsk hæmatologisk afdeling L,
Københavns Amts Sygehus i Herlev

Hovedforskningsområder:

Hæmopoietisk 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-
nulocytfunktioner. Langtidskulturer af knogle-
marvsceller med henblik på interaktionen mellem
stamceller og stromaceller. Osteoclast-rekrutte-
ring i langtidskulturer af knoglemarv fra myelo-
matosepatienter. 

Kliniske studier
Kvalitetssikring af autologe stamcelletransplanta-
ter ved maligne lymfomer, leukæmier og solide tu-
morer. Optimering af vækstfaktor-medieret eks-
pansion af hæmopoiesen inklusiv mobilisering
samt opsamling af blodstamceller. Autologe stam-
celletransplantationer ved lymfomer, leukæmier
og myelomatose. Forebyggelse af kemoterapi in-
duceret mucositis ved hjælp af nye rekombinante
vækstfaktorer. Vurdering af den kliniske værdi af
måling af kollagen-type 1 nedbrydningsprodukter
i blodprøver fra myelomatosepatienter.

Internationalt samarbejde:
Vedrørende laboratoriestudier:

St. Jude Children’s Research Hospital, Cell &
Gene Therapy, Memphis, USA.
Nordisk Stamcelle Laboratorie Gruppe.
Nordisk Myelomatose Studie Gruppe.

Virchow-Klinikum, Berlin, Tyskland.
University of Alberta, Edmonton, Canada.

Vedrørende kliniske studier:
European Bone Marrow Transplantation Group.
International Society of Haematotherapy and
Graft Engineering.
British Lymphoma Investigation Group.
European Working Group on Clinical Cell Ana-
lysis.
Nordisk BMT Gruppe.
Nordisk KML-studiegruppe.

Publikationer:
Original publikationer: 8.
Oversigtsartikler: 5.
Håndbogsartikler: 3.
Lærebøger: 2.
Fuld publikationsliste kan rekvireres hos lægese-
kretær Hanne Larsen, stamcellesekretariatet
54B1, hæmatologisk afd., Herlev Sygehus, 2730
Herlev.

Erik Hippe, Overlæge, dr.med.

Infektionsmedicinsk afdeling,
H:S Hvidovre Hospital

Hovedforskningsområder:
Infektionsmedicinske sygdomme i almindelighed
og HIV/AIDS i særdeleshed.

Klinisk multicenter-undersøgelser over antiretro-
viral behandling af HIV-infektionen

EuroSida 
En EU-sponsoreret prospektiv kohorteunder-
søgelse af det kliniske forløb og komplikationer til
HIV-infektionen i Europa. Afdelingen er internati-
onalt koordinationscenter for projektet. I samar-
bejdet indgår mere end 40 centre for 17 euro-
pæiske lande.

HIV patogenese og immunologi 
Basalvidenskablig udforskning af samspil mellem
HIV og det humane immunforsvar, herunder un-
dersøgelse af det virale overfladeglykoproteinstruk-
tur og funktion samt dets cellulære receptorer.

Udvikling af genterapi mod AIDS og visse kræft-
sygdomme 
Forskningen er primært rettet mod mulige geneti-
ske angrebspunkter i HIV’s replikationscyklus
samt konstruktion af retrovirale transduktionsvek-
torer og design af kliniske pilotforsøg. 

Cemocin receptorundersøgelser med betyd-
ning for prognosen for HIV/AIDS patienter.
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Internationalt samarbejde:
Afdelingen har internationalt samarbejde med kli-
niske AIDS-centre i 17 europæiske lande samt
samarbejde med National Institute of Health in
Bethesda.

Publikationer:
32 inkl. lærebøger, håndbogsartikler og oversigts-
artikler.

Jens Ole Nielsen, Professor, overlæge,dr.med. 

Institut for Inflammationsforskning,
H:S Rigshospitalet

(Bemærk: Laboratorium for Medicinsk Immuno-
logi eksisterer ikke mere!)

Hovedforskningsområder:

Basal og klinisk-farmakologisk udforskning af
menneskets “cytokinnetværk” især ved immunin-
flammation og infektion
Der lægges særlig vægt på monitorering af cytoki-
ner og cytokinreceptormedierede processer i
målceller inklusive styring af cellevækst og -død
med henblik på udvikling af nye metoder og rea-
genser til klinisk anvendelig modulation af immu-
ninflammatoriske processer, e.g. reumatisk in-
flammation (reumatoid artrit, juvenil reumatoid
artrit, visse vaskulitformer), alvorlige infektioner
(AIDS, sepsis, malaria), allergisk inflammation
(astma), autoimmune sygdomme (type I diabetes
mellitus, thyreoideasygdomme, dissemineret skle-
rose) samt cancersygdomme (myelomatose, T cel-
le lymfomer). Særlig vægt lægges på den naturlige
regulation af cytokiner, herunder naturligt fore-
kommende anti-cytokin antistoffer og opløselige
cytokinreceptorer.

Udvikling af nye metoder til selektiv cytokinmo-
dulation, især passiv og aktiv immunisering med
cytokiner (immunglobulinterapi og vaccination).

Endvidere undersøges fusidins immunmodula-
toriske funktioner i dyr og mennesker.

Udvikling af biologiske, immunkemiske og gen-
teknologiske metoder til påvisning (på protein-,
DNA- og RNA niveau) af humane cytokiner i
blod/væv fra mennesker.

F.eks. cellebiologiske assays, radioreceptor as-
says, immun-, cyto- og histokemiske assays, flow cy-
tometri, immunfluorescens, “primer design”, “nu-
clear run-off”, “ribonuclease protection”, PCR-tek-
nikker, in situ hybridisering, “differential display”,
DNA sekventering, automatisk og manuel kon-
struktion af cDNA biblioteker, screening af gen-
biblioteker, transformation/transfektion af pro-

og eukaryoter, plasmid og lambda bakteriofag op-
rensning, molekylærkloning i plasmider og lamb-
da bakteriofager. 

Monitorering af cellebundne og opløselige
adhæsionsmolekyler
Især hos patienter med reumatoid artrit, osteoar-
trose og diss. sklerose. 

Normalfysiologiske og patofysiologiske knogle-
metaboliske processer hos mennesket
Undersøges med henblik på kortlægning af (pro-
to)onkogeners samt komplement og komple-
mentreceptorers rolle ved reumatisk inflammati-
on og ved visse cancersygdomme.

Internationalt samarbejde:
Bernhard Klein, Montpelier, France: Cytokines
and multiple myeloma.

Daniel E. Tracey, The Upjohn Comp., Michi-
gan, USA: IL-1 receptor antagonist.

Donald Salter, University Medical School, Edin-
burgh, Scotland: Cytokines and cell-adhesion
molecules in osteoarthritis.

Eva Strandell, Biomedicum, Uppsala, Sweden:
Cytokines and IDDM in NOD mice.

Ferdinando Nicoletti, Catania, Italy: Role of cy-
tokines (and cytokine modulation) in rodent mo-
dels of infections and other immunoinflammatory
diseases.

Gennaro Ciliberti og Rocco Savino. I.R.B.M.,
Rome, Italy: IL-6 vaccination in mice.

Gerald M. Fuller. Univ. of Alabama, Birming-
ham, Alabama, USA: Induction of IL-6 antibodies
in mice.

Graham Russell, Sheffield, UK: Role of cytoki-
nes in bone- and joint diseases.

Gregory E. Rice, Carlton, Victoria, Australia: Cy-
tokines and woman preterm labour.

Guiseppe Teti, Messina, Italy: Modulation of cy-
tokines in rodent sepsis models.

Huub Schellekens, Diagnostic Center, Delft,
Holland: Antibodies to interferons.

Ivan G. Otterness, Pfizer, Groton, USA: IL-1a
vaccination of mice.

Kiyoshi Yasukawa, Kanagawa-ken, Japan: Role of
IL-6 receptors and gp130 in myeloma growth.

Martin Schönharting, Wiesbaden, Germany:
Pharmaceutical modulation of TNF gene trans-
cription: pentoxifylline and derivatives.

Nap Cheung and Peter Dawes, Staffordshire
Rheumatology Centre, Stoke on Trent, England:
Bio-engineering and osteoarthritis.

Patricia Woo, Great Ormond Street Hospital for
Sick Children, London, England: Cytokines in ju-
venile rheumatoid arthritis.

Peter Rolfe and Mike Wiseman, Keele Universi-
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ty, Stoke on Trent, England: Bio-engineering and
osteoarthritis.

Pier-Luigi Meroni, Milan, Italy: Cytokines and
cytokine-modulation in patients.

Pål Aukrust, Rikshospitalet, Oslo, Norway: Cyto-
kine autoantibodies in patients with various disea-
ses and patients treated with human IgG.

Robert Salter, Hospital for Sick Children, To-
ronto, Canada: Cytokines and cell-adhesion mole-
cules in osteoarthritis.

Satwant Narula, Schering-Plough, NJ, USA: IL-
4, IL-10: basic and applied research.

Wilhelm Bohr. NIH, Baltimore, Maryland, USA:
Genetics of ageing.

William Arend, Denver, USA: IL-1ra: Basic and
applied research.

Publikationer:
Originalpublikationer 57.
Oversigtsartikler 6 – herunder 4 ph.d.-afhandlin-
ger.

Publikationsliste kan opnås fra professor, over-
læge, dr.med K. Bendtzen, Institut for Inflammati-
onsforskning, IIR-7521, Rigshospitalet, Tagensvej
20, 2200, København N, http://inet.uni2.dk/iir-
rh/IIRhome.htm.

Jens Ole Nielsen, Professor, overlæge., dr.med.

Kardiologisk-endokrinologisk afdeling E,
H:S Frederiksberg Hospital

Hovedforskningsområder:

Hjertesygdom hos diabetikere
Blandt andet akut intervention ved myokardiin-
farkt.

Hjerteinsufficiens, neurohormonale og struktu-
relle ændringer Epidemiologi.

Thyreoideasygdomme
Diabetes mellitus og komplikationer hertil behandling
af hjerteinsufficiens, akut iskæmisk syndrom, angi-
na pectoris, hypertension og diabetes.

Afdelingen deltager i en række gennemprøv-
ninger vedrørende behandling af hjerteinsuffici-
ens, akut iskæmisk syndrom, angina pectoris, hy-
pertension og diabetes. Afdelingen koordinerer
den danske indsats i flere af disse studier. I adskil-
lige af disse gennemprøvninger arbejder afdelin-
gen med substudier omkring diabetes populatio-
ner, karforhold og neurohormonale aspekter.

Internationalt samarbejde:
Karolinska Institutet i Stockholm omkring hjerte-
sygdom hos diabetikere.

Publikationer:
Original publikationer: 8. 
For fuld publikationsliste henvises til H:S Viden-
skabelige publikationer.

Kjeld Lyngborg, Klinisk lektor, overlæge dr.med. 

Kardiologisk afdeling, 
H:S Hvidovre Hospital

Hovedforskningsområder:

Prognosestudier
Især vedrørende iskæmisk hjertesygdom, hyper-
tension og hjerteinsufficiens.

Interventionsstudier (kontrollerede kliniske un-
dersøgelser)
Især vedrørende kongestiv hjerteinsufficiens, hy-
pertension, stabil og ustabil angina pectoris og
akut myocardieinfarkt. 

Fortsatte studier af non-invasive kardiologiske
undersøgelsesmetoder
Herunder Holtermonitorering, late potentials,
heartrate variability, ekkokardiografi og nukleære
kardiologiske metoder. 

Epidemiologiske undersøgelser indenfor det kar-
diovaskulære område
Specielt vedrørende isoleret systolisk hypertensi-
on, hjerteinsufficiens, mikroalbuminuri og iskæ-
misk hjertesygdom.

Internationalt samarbejde:
Kardiologisk afdeling har internationalt samarbej-
de gennem deltagelse i internationale multicen-
terundersøgelser. Afdelingen har bidraget til in-
ternationale epidemiologiske metaanalyser.

Afdelingens kliniske læger og andre forskere
har været gæsteprofessorer ved udenlandske uni-
versiteter, og afdelingen har modtaget besøg af
udenlandske forskere. 

Publikationer 
19.
Fuld publikationsliste kan rekvireres på afdelin-
gen.

Gorm Jensen, Lektor, overlæge. dr.med.

Kardiologisk klinik, 
H:S Bispebjerg Hospital

Hovedforskningsområder:
Klinisk kardiologisk forskning
Spec. randomiserede, kontrollerede kliniske un-
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dersøgelser inden for områderne: Akut myokar-
dieinfarkt, hjerteinsufficiens, angina pectoris, se-
kundær prævention efter akut myokardieinfarkt.
Afdelingen har initieret en række undersøgelser
inden for de pågældende emner og deltager i en
række multicenterundersøgelser inden for de
pågældende emner.

Prognoseforskning
Afdelingen har etableret en række patientdatare-
gistre med henblik på at følge prognosen af kardi-
ologiske sygdomme, spec. iskæmisk hjertesygdom
og hjerteinsufficiens.

Interventionsforskning
Afdelingen står overfor etablering af en række pa-
tientdataregistre mhp. at påvise effekten af præ-
vention på udvikling af iskæmisk hjertesygdom.

Internationalt samarbejde:
Nært samarbejde med internationalt anerkendte
grupper, især gennem deltagelse i internationale
multicenterundersøgelser, herunder nationalt
center for den Internationale Guardianunder-
søgelse. Afdelingens kliniske læger har været
gæsteprofessorer ved udenlandske universiteter.

Publikationer:
Originalpublikationer 18.
Fuld publikationsliste kan erholdes på afdelingen.

Bjarne Sigurd, Klinisk lektor

Vævstypelaboratoriet, Klinisk Immuno-
logisk Afdeling, H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:

Immungenetik
Specielt med henblik på menneskets vævstypesy-
stem, HLA.

Genetiske koblingsundersøgelser af søskende-
par, som begge har dissemineret sclerose.

Dels for mikrosatellit systemer lokaliseret på ud-
valgte kromosomale regioner og dels for HLA-DR
vævstyper samt markører for tumor nekrosis fak-
tor & alpha (TNF-& alpha). Associationsstudier af
disse markører hos ubeslægtede patienter og ra-
ske kontrolpersoner.

Det humorale immunrespons
Karakteristik af menneskets specifikke antistofre-
spons på vaccination med polysakkaridvaccine,
herunder studier af det anvendte immunglobulin-
gen-repertoire.

Medfødt immunitet
Karakteristik af genetisk variation og defekter i en
række medfødte resistensfaktorer i forsvaret mod
infektioner, bl.a. mannose-bindende lektin. Med-
fødte resistensfaktorers betydning for følsomheden
overfor visse mikroorganismer og disposition til vis-
se sygdomme uden åbenbar infektiøs patogenese.

HLA-molekylernes biologiske funktion
Fremstilling af HLA-DR og TCR-transgene mus
med henblik på dyreeksperimentelle studier rhe-
umatoid arthritis og dissemineret sclerose. Frem-
stilling af monoklonale antistoffer mod MHC-pep-
tid-komplekser.

Molekylær onkologisk diagnostik
Gennem undersøgelser af specifikke rearrange-
menter af immunglobulin- og T-cellereceptorge-
ner og visse translokationer arbejdes med biologi-
ske undersøgelser af maligne hæmatologiske syg-
domme, herunder kvantitering af minimal residu-
al disease.

Internationalt samarbejde:
De immungenetiske undersøgelser ved dissemine-
ret sclerose udføres som led i et EU projekt med
deltagelse fra de andre nordiske lande. Under-
søgelserne over medfødt immunitet udføres i sam-
arbejde med kolleger fra Afrika og Sydamerika.
HLA-molekylernes biologiske funktion under-
søges i samarbejde Lars Fugger, Aarhus Universi-
tet, Rikard Holmdal fra Lunds Universitet samt
Jack Strominger og Wucherpfennig fra Harvard
universitet. Endvidere deltager afdelingen i ud-
forskning af allergiske sygdomme i et samarbejde
under European Science Foundation. Desuden
globalt samarbejde inden for de internationale
Histocompatibility Workshops.

Publikationer:
Originalpublikationer 22.
Håndbogs-, lærebogs- og oversigtsartikler 6.

Arne Svejgaard, Professor, dr.med. 

Medicinsk Afdeling B, 
Københavns Amts Sygehus i Hillerød

Hovedforskningsområder:
Medikamentel behandling af hjerteinsufficiens.
Thromboelastografi som prognostisk markør ved
ustabil angina pectoris.
Medikamentel behandling af ulcus gastroduode-
nalis og oesophagitis.
Inflammatoriske tarmsygdomme.
Respiration under søvn.
Obstruktiv søvnapnøsyndrom.
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Publikationer:
Medforfatterskab ved Medicinsk Kompendium,
15. udgave. Hjerte- og Lungesygdomme.

Detaljeret publikationsliste kan fremsendes ved
henvendelse til afdelingsledelsen.
Finn Vejlø Rasmussen, Overlæge, dr. med. klinisk lektor

Medicinsk afdeling C, 
Københavns Amts Sygehus i Glostrup

Hovedforskningsområder:
Medicinsk afdeling C/F 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.

Præventiv medicin (Center for Sygdoms-
forebyggelse)
Centret er forskningscenter for klinisk epidemio-
logi og sygdomsforebyggelse. Hovedvægten er lagt
på kardiovaskulær epidemiologi samt eksperimen-
tel forebyggende medicin inden for det kardiolo-
giske område.

Yderligere epidemiologisk forskningsområder
Diabetologi, neurologi (hovedpine/migræne), al-
dringsepidemiologi, cancerepidemiologi og ga-
stroenterologisk epidemiologi.

Hjertekredsløbssygdomme
Den kliniske forskning er centreret om hjerte-
kredsløbs sygdomme, specielt patofysiologi og be-
handlingsprincipper ved hypertension samt hjer-
tesvigt.

Hypertension, hyperlipidæmi, akut myokardie-
infarkt og hjertesvigt

I den kliniske forskning lægges der stor vægt på
vurdering af nye medikamentelle behandlings-
principper for hypertension, hyperlipidæmi, akut
myokardieinfarkt og hjertesvigt.

Internationalt samarbejde:

MONICA 
WHO initieret kardiovaskulær epidemiologisk
forskning, deltagende centre i 26 lande.

DIACOMP
Samarbejde med Dpt. Epidemiol. Univ. Pitts-
burgh.

Glostrup og Pittsburgh er koordinerende cen-
tre for populationsbaserede studier af komplikati-
oner blandt IDDM-patienter omfattende 28 cen-
tre i 25 lande i 6 kontinenter.

NORA
Aldringsepidemiologisk undersøgelse i samarbej-
de med Sverige og Finland, Dpt. of Geriatrics,
Göteborg, Dpt. of Health Science, Finland.

Store internationale interventionsstudier ved-
rørende hypertension, hjertesvigt, hyperlipidæmi
Eksempelvis:
HOT-study – Hypertension Optimal Treament
Study, foregår i 26 lande. Klinisk lektor Hans Ib-
sen, medlem af styrekomiteen.

LIFE-study – Losartan Intervention for End-
point Reduction in Hypertension. Internationalt
multicenterstudie vedrørende patienter med hy-
pertension og venstre ventrikelhypertrofi. Klinisk
lektor Hans Ibsen er medlem af styrekomiteen.

NNPC. Nordic Network in Preventive Cardiolo-
gy. Nyetableret netværksstruktur for nordiske
forskningsenheder inden for kardiovaskulær
forskning og præventiv medicin. Coordinating
Centre: Center for Sygdomsforebyggelse, Amtssy-
gehuset i Glostrup.

Publikationer:
Originalpublikationer ca. 75, hovedparten ud-
gående fra Center for Sygdomsforebyggelse.

Oversigtsartikler ca. 10, hovedparten udgående
fra Center for Sygdomsforebyggelse.

Fuld publikationsliste kan rekvireres via Syge-
husdirektoratet, Amtsgården, Stationsparken 27,
2600 Glostrup.

Hans Ibsen, Overlæge, dr.med. klinisk lektor

Medicinsk afdeling F, 
København Amts Sygehus i Gentofte

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 mavetarmlidelser. 

Gastroenterologi og ernæring
Ernæringsrelaterede sygdomme som laktose- og
sukrose-maldigestion, fruktosemaldigestion, bak-
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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 in-
cretineffekten, herunder undersøgelser af gluko-
seomsætning ved tracer-teknik. 

Internationalt samarbejde:
Deltager i EF-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”. (E. Gudmand-Høyer).

2. PROFIBRE, AIR 3 action. Deltager i vurde-
ring af undersøgelser over kostfibre og andre
svært fordøjelige kulhydrater med fibereffekt (E.
Gudmand-Høyer). 

3. Afdelingen i Nantes, Frankrig, af INRA (Isti-
tut National de la Recherce Agronomique) ved-
rørende resistent stivelses fysiologiske og biokemi-
ske betydning for mennesker.

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. 

Publikationer:
7.
Fuld publikationsliste kan rekvireres via Sygehus-
direktoratet, Amtsgården, Stationsparken 27,
2600 Glostrup.

Eivind Gudmand-Høyer, Lektor, overlæge, dr.med.

Medicinsk Afdeling F, Københavns Amts
Sygehus i Hillerød

Hovedforskningsområder:

Medicinsk endokrinologi

Medicinsk onkologi

Hæmatologi  

Publikationer:
Publikationsliste kan rekvireres ved henvendelse
til afdelingens kliniske lektor.

Ole Snorgaard, Overlæge, klinisk lektor

Medicinsk afdeling C/F, gastroenterolo-
gisk sektion, Københavns Amtssygehus i
Glostrup

Hovedforskningsområder:

Betydningen af tarmepitelets celleadhæsionsmo-
lekyler ved inflammatorisk tarmsygdom

Thiopurinmethyltransferase ved azathioprinbe-
handling

Interleukin-10, 12 og 17’s betydning ved in-
flammatorisk tarmsygdom

Ulcussygdommens forløb efter eradikation af
Helicobacter pylori

Identifikation af “respondere” på syresekretions-
hæmning ved anvendelse af “single subject
trials”

Klinisk beslutningsteori ved øvre dyspepsi

Eksperimentelle behandlingsmetoder til akut
pankreatitis

Calciummetaboliske forstyrrelser ved kronisk
pankreatitis

Helicobacter pylori-infektion hos patienter med
kronisk pankreatitis og ulcus duodeni
Gastrisk lipase og glucagon-like-peptide-1 (GLP-1)
sekretionen ved kronisk pankreatitis

Internationalt samarbejde:
Klinisk multicenterundersøgelse af rekombinant
interleukin-10’s virkning ved behandling af kro-
nisk aktiv morbus Crohn.

Samarbejde med gastroenterologisk afdeling,
Policlinico Santo Orsola, Bologna og Cornell Me-
dical Center, New York vedrørende det cellulære
inflammationsrespons ved inflammatorisk tarm-
sygdom.

Samarbejde med ZymoGenetics, Seattle, WA,
vedrørende Faktor XIII og inflammatorisk tarm-
sygdom.

Deltager i et Nordisk-Baltisk prospektivt multi-
centerstudie vedrørende H. pylori relateret dys-
pepsi, mavesår og ventrikelcancer.
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Samarbejde med medicinsk afdeling, Universi-
tetshospitalet i Lund om registrering af kliniske
parametre ved kronisk pankreatitis.

Publikationer:
Originalpublikationer 14.
Oversigtsartikler 2.
Publikationsliste kan rekvireres via Sygehusdirek-
toratet, Københavns Amtsgård, Stationsparken 27,
2600 Glostrup.

Ole Haagen Nielsen, Klinisk lektor, dr. med.

Medicinsk gastroenterologisk afdeling CA,
Abdominalcentret, H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:

Colons funktion som fordøjelsesorgan
Betydningen af den bakterielle forgæring i colon,
herunder virkningen på colons normale fysiologi
– optagelse af salt, vand og kort-kædede fedtsyrer.
Undersøgelser over fedtsyreomsætningen i colons
epithelceller og bidraget fra de bakterielt danne-
de fedtsyrer til den samlede energioptagelse. Un-
dersøgelser i dyremodeller og del hos patienter
med variabel tarmlængde.

Ernæring hos korttarmspatienter
Forsøg med optimering af ernæring til patienter,
som ernæringsmæssigt er truet eller i parenteral
ernæring. Undersøgelser af betydningen af ko-
stens sammensætning især med vægt på intestinal
absorption af mellem-kædede fedtsyrer og struk-
turerede lipider hos korttarmspatienter. Målinger
af essentielle fedtsyrer i plasma hos samme pati-
entgruppe.

Studier over knoglemineraltab og kropssam-
mensætning hos patienter med kronisk 
tarmsygdom
Undersøgelser med knoglemineralindholdet med
dual photon absorptiometri hos patienter med
kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Studier af ef-
fekten af bisfosfonatbehandling på knoglemine-
raltabet hos patienter med tarminsufficiens. Må-
ling af ændringer i kropssammensætningen med
forskellige metoder ved ændringer i kropsvægt
ved tarminsufficiens.

Måling af intestinalt og renalt calcium-binden-
de protein (Calbindin-D)
Undersøgelser af effekten af forskellige fysiologi-
ske variables indflydelse på regulationen af intesti-
nalt og renalt Calbindin-D i en eksperimentel rot-
temodel.

Publikationer:
7. 
Originalpbulikationer, som kan rekvireres ved
henvendelse til afdelingens sekretariat, afsnit
2121.

Michael Staun, Lektor, overlæge, dr. med.

Medicinsk-gastroenterologisk afdeling C,
Københavns Amts Sygehus i Herlev

Hovedforskningsområder:
Betændelsesprocessens biologi i almindelighed og
med særlig vægt på patienter med inflammatori-
ske tarmsygdomme.

Afdelingen har udviklet en model med in vitro
kultur af colonepitelceller udvundet fra biopsier
af colonslimhinden. I forbindelse med studier af
de inflammatoriske tarmsygdommes ætiologi ar-
bejdes der i øjeblikket med forskellige cytokiners
indvirkning på epitelcellerne. Ligeledes arbejdes
der med metalloproteinasers betydning i den in-
flammatoriske tarmsygdoms patogenese.

Klinisk-epidemiologisk udforskning af de in-
flammatoriske tarmsygdomme, colitis 
ulcerosa og morbus Crohn
Denne forskning har i det forløbne år resulteret i
en disputats: Pia Munkholm “Forekomst, forløb
og prognose af Crohns sygdom”, forsvaret i april
1997. Yderligere en disputats inden for denne em-
nekreds er indsendt til vurdering for den medicin-
ske doktorgrad.

Afdelingen har i øvrigt deltaget i en større tvil-
lingeundersøgelse på landsbasis og deltager i et
europæisk projekt med genetisk undersøgelse af
multipleksfamilier med IBD.

Kontrollerede kliniske undersøgelser inden for
den medicinske gastroenterologi og almene inter-
ne medicin
En række projekter har været gennemført, både
inden for ulcussygddommene og de kronisk-in-
flammatoriske tarmsygdomme. Herudover pågår
der undersøgelser af steroidbehandlings indfly-
delse på knoglemineralindholdet hos patienter
med såvel inflammatoriske tarmsygdomme som
primær biliær cirrose og kronisk aktiv hepatit.

MR-scanningens mulige betydning for diagno-
stik af sygdom og sygdomsudbredning ved de in-
flammatoriske tarmsygdomme

En sådan metode uden strålebelastning for pati-
enterne og med en ganske høj opløsningsevne vil-
le være et klinisk betydeligt fremskridt. Under-
søgelsen foregår som led i et disputatsarbejde.
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Undersøgelser af hepatitis C-forekomst
Dels ved hjælp af molekularbiologiske under-
søgelser på leverbiopsier fra tidligere patientko-
horte, dels som led i den såkaldte “Look back un-
dersøgelse” af patienter, der har fået donorblod
inficeret med hepatitis C.

Sammen med Institut for Videnskabsteori og
Etik pågår en undersøgelse af patienters holdning
til at deltage i klinisk-kontrollerede undersøgelser.

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 Schlich-
ting har som medlem af IASL (International Asso-
ciation for the Study of the Liver) samt et tidligere
medlemskab af et af EU sponsoreret projekt (The
Eurohep Executive Team on Antiviral Therapy)
en bred kontaktflade med andre forskergrupper
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) og inden for
diverse multicenter projekter med behandling af
inflammatoriske tarmsygdomme.

Publikationer:
58.

Vibeke Binder, Overlæge, dr.med.

Medicinsk gastroenterologisk afdeling,
H:S Hvidovre Hospital

Hovedforskningsområder:

Dyspepsi/gastrointestinal motilitet/cellebiologi-
ske 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.

Syrerelaterede sygdomme
Studier af bikarbonatsekretion i den humane oe-
sophagus i perfusionsdesign.

Kronisk inflammatorisk tarmsygdom
Patogenesestudier af pro-inflammatoriske media-
torer – herunder betydningen af øget nitrogen
oxid ved de kroniske inflammatoriske tarmsyg-
domme (colitis ulcerosa, Mb. Crohn) og deres va-
riantformer, kollagen colitis og lymfocytær colitis
samt farmakologiske interventionsstudier og kli-
nisk kontrollerede undersøgelser med henblik på
nye behandlingsstrategier ved Crohn’s sygdom
(interleukin-10) og colon irritabile (5-HT4 recep-
tor antagonist). 

Cellebiologiske undersøgelser af pacemakercel-
ler (Cajal’s interstitialceller), nerver, glat muskula-
tur og makrofager i muscularis externa ved kro-
nisk inflammatoriske tarmsygdomme, intestinal
pseudoobstruktion og funktionel tarmsygdom.

C-kit-receptoren hos normale og transgene mus.

4. Alkoholepidemiologi
Multiaksial diagnostik og registrering af patient-
polupation i H:S-områdets alkoholambulatorium,
klinisk kontrollerede undersøgelser af psykofar-
maka hos patienter med alkoholproblemer og
vurdering af den kliniske relevans af biokemiske
markører for alkoholstorforbrug. Desuden popu-
lationsbaserede epidemiologiske undersøgelser af
alkoholrelateret sygelighed og dødelighed samt ri-
sikofaktorer 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 vali-
ditet. Forsøg med farmakas effekt på portal hyper-
tension og disses evne til at mindske øvre gastroin-
testinal blødning hos patienter med levercirrose.

Publikationer:
Originalpublikationer: 13.
Lærebøger: 2.
Oversigtsartikler: 18.
Publikationsliste kan rekvireres: Sekretær Lisa
Rohbach, Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling
261.

Jørgen Rask Madsen, Lektor, dr.med.

Hjertecentret, medicinsk afdeling B, 
H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:
Hjertets blodcirkulation, stofskifte og receptorfor-
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hold samt samspillet mellem blodets formede ele-
menter, endotelceller og koronarkarrenes glatte
muskelceller under normale og patofysiologiske
forhold er et af afdelingens forskningsområder.
Der fokuseres blandt andet på interaktionen mel-
lem humorale og cellulære mediatorer til regulati-
onen af hjertets blodcirkulation med speciel inte-
resse for betydningen af nitrogenoxid, cytokiner,
leukocytter og reaktive oxygene radikaler. Eksperi-
mentelt arbejdes der med dyrkede myocytter, en-
dotelceller, små rottemodeller og det in vivo arbej-
dende grise- og hundehjerte. 

Myokardiel remodellering
Er et andet forskningsområde, som studeres i
eksperimentelle kardiomyocytkulturer. Regulatio-
nen af det hypertrofiske myocytrespons klar-
lægges ved anvendelse af molekylærbiologiske tek-
nikker, som opformering af cDNA, Western blot,
transfektion ved calciumpræcipitation og adenovi-
rus-medieret. Der fokuseres specielt på G-protein-
koblede receptorer, som f.eks. angiotensin-1, en-
dotelin-1 og adrenerge receptorer, specielt med
henblik på at klarlægge nye signaltransduktionssy-
stemer for det hypertrofiske respons. 

Iskæmisk hjertesygdom og dens manifestationer
Er fortsat et væsentligt forskningsfelt ved afdelin-
gen og omfatter bl.a. forskning i nye iskæmimar-
kører og de nye iskæmiske syndromer. Ved hjælp af
Positron Emissions Tomografi studeres myokardie-
gennemblødning og stofskifte, og det undersøges,
om myokardieregioner med nedsat kontraktilitet
og perfusion er metabolisk aktive og kan bringes til
at fungere normalt efter revaskularisering. Den
eksperimentelle forskning er tæt knyttet til den kli-
niske funktion, og her foregår der flere klinisk
kontrollerede interventionsundersøgelser med
det formål at belyse patofysiologien og forbedre
behandlingen af forskellige hjertesygdomme. Af-
delingen har en central rolle i en ny dansk, klinisk
undersøgelse, DANAMI-2, som er en randomise-
ret, multicenterundersøgelse til sammenligning af
trombolysebehandling og primær PTCA-behand-
ling hos patienter med akut myokardieinfarkt. 

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 præconditioning. 

Publikationer 
Originalpublikationer 11.

Oversigtsartikler 1.
Fuld publikationsliste kan rekvireres via sekre-

tær Karen Astrup, Hjertecentret, medicinsk afde-
ling B 2142. Tlf. 35 45 21 42 eller via Rigshospita-
lets publikationsnøgle. 

Stig Haunsø, Professor, dr.med. 

Intern medicinsk klinik I, Medicinsk
Center, H:S Bispebjerg Hospital

Hovedforskningsområder :

A. Endokrinologi
1. Epidemiologi: Center for forebyggelse af

struma og stofskiftesygdomme. Landsdækken-
de incidens og forløbsundersøgelse af juvenil
thyreotoxicose. Forekomst af senkomplikatio-
ner i en stor diabetes belyst i en kontrolleret
spørgeskemaus.

2. Grundforskning Sårheling og diabeteskontrol.
Metabolisk kontrol og forløb ved thyreotoxico-
se.

3. Udvikling og test af nye forebyggelses/under-
visnings programmer for diabetespt.

4. Lægemiddelforskning.

B. Gastroenterologi
5. Epidemiologi Øvre dyspepsi, helikobakter.
6. Grundforskning Helikobakter og ulkusudvik-

ling.
7. Patientforløb i den gode medicinske afdeling.

C. Hepatologi
8. Epidemiologi Prognostiske modeller for kro-

nisk leversygdom.
9. Grundforskning Inflammatoriske og immuno-

logiske variable i blod og ascites. Respons ved
infektion og prognostisk værdi.

10. Forebyggelse af alkoholskader.
11. Kontrollerede forsøg i leverterapi, metaanaly-

ser. 

D. Klinisk farmakologi
12. Kvalitetssikring.
13. Lægemiddelforskning.

E. Lungemedicin 
14. Epidemiologi: Astma, allergi og lungefunkti-

on: Københavnske børn, grønlændere i bosid-
dende i Danmark og i Grønland. En række
lungeprojekter i Østerbroundersøgelsen.

15. Grundforskning Histamin frigørelse, bron-
chial hyperreaktivitet, allergologi, infektions-
medicin.

De kliniske institutter 363



16. Rehabilitering forebyggelse af KOL (inkl KOL
skole) Longitudinel undersøgelse af risikofak-
torer for og helbredsfølger af kronisk obstruk-
tiv lungesygdom (KOL) – subprojekt under
Østerbroundersøgelsen.

17. Lægemiddelforskning.

Internationalt samarbejde:
Prof. AJ Woolcock (Sydney, Australien) Senior re-
search ass. ph.d. JK Peat (Sydney, Australien)

Prof. R. DeRemee (Mayo clinic, Rochester,
USA) Prof. A Gulsvik (Bergen, Norge) European
concerted action for treatment of chronic hepati-
tis B and C. Liver Unit, Birmingham, UK.

Professor Anette Gruters, Berlin, Professor Pa-
olo Vitti, Pisa. 

Antal publikationer :
31.

Hans Perrild, Lektor, klinikchef
Peter Lange, Lektor, afdelingslæge

Medicinsk – lungemedicinsk afd. Y.,
Københavns Amtssygehus i Gentofte

Hovedforskningsområder:

Medicinske lungesygdomme
Obstruktion lungesygdomme, itlbehandling, og
vedrørende invasive procedurer til diagnostik af
lungelidelser og rygeafvænning. Specielt behand-
lingen af akut obstruktive lungelidelser, samt mo-
delstudier af inhalations-medicin. Afdelingen ar-
rangerer hvert år et kursus i fiberbronkoskopi for
bl. a. læger i uddannelsesstilling i lungemedicin. I
alt har afdelingens medarbejdere publiceret 16
originalartikler heraf 11 i udenlandske videnska-
belige tidsskrifter. 

Medicinsk allergiske sygdomme
Projekt vedrørende kvalitetssikring af de diagno-
stiske og behandlingsmæssige procedurer for pe-
nicillin-allergikere og allergikere over for insekt-
stik (bi og hveps). 

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.

Internationalt samarbejde:
Samarbejde med bl. a. engelske forskere vedr. in-
halationssystemer og modelberegninger og andre
internationale grupper vedr. rygeafvænning.

Publikationer: 
Originalpublikationer 10 

En fuld publikationsliste kan rekvireres via Syge-
husdirektoratet, Amtsgården, Stationsparken 27,
2600 Glostrup.

Lars C. Laursen, Klinisk lektor,Afd. dr. med. 

Nefro-endokrinologisk afdeling P, 
H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:

Regulation af calcium og parathyreoideahormon 
Med specifik relation til sammenhængen mellem
PTH og calcium.

Thyreoglobulin og onkogeners relation til thyreo-
idea

Væksthormonbehandling af voksne samt GH or-
ganpåvirkning ved akromegali

Det uræmiske toksin

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 molecular
biology, physiology and pathology (et EU-projekt).

4. Professor David Wynford-Thomas, Cardiff,
England: Oncogenes in thyroid carcinoma.

5. Professor Pierre Carayon, Marseille:
Thyroperoxidase antigen ekspression på dyrkede
thyreoideaceller.

Publikationer:
Originalpublikationer 24.
Oversigtsartikler 7.
Fuld publikationsliste kan fås på Medicinsk afde-
ling P 2132, Rigshospialet.

K. Ølgaard, Professor, dr. med.

Reumatologisk afdeling U, 
Københavns Amts Sygehus i Herlev

Hovedforskningsområder:

Inflammatoriske reumatiske sygdomme
a)Etablering af en landsdækkende klinisk databa-
se, 
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b) undersøgelser af effekten af nye behandlings-
former ved kronisk leddegigt, 
c) undersøgelse af metabolismen af azatioprin (i
samarbejde med medicinsk afdeling C, Amtssyge-
huset i Glostrup), 
d) undersøgelse af årsagen til anæmi ved kronisk
sygdomme (i samarbejde med hæmatologisk afde-
ling, Amtssygehuset i Herlev), 
e) MR-scanning ved perifere ledsygdomme (i sam-
arbejde med røntgenafdelingen, Amtssygehuset i
Herlev og Frederiksberg hospital), 
f) knogledensitometri som aktivitetesmarkør ved
tidlig leddegigt (i samarbejde med reumatologisk
afdeling, Hvidovre hospital), 
g) betydningen af mannanbindende protein ved
leddegigt (i samarbejde med reumatologsik afde-
ling og vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet).

Rehabilitering
a)Undersøgelse af forskellige træningsformer ved
muskel- og skeletskader, 
b) et kvalitetsprojekt vedrørende behandling af
apopleksi, 
c) patofysiologi og effekt af fysioterapi ved ekspe-
rimentel muskelskade.

Epidemiologi
a)Vurdering af forekomst og langtidsprognose
ved graviditetsrelaterede bækkensmerter, b) fore-
komst, langtidsforløbet og prognostiske markører
ved systemisk lupus erythematosus (en national
multicenterundersøgelse).

Internationalt samarbejde:
Overlæge, dr.med. Jan Pødenphant er Danmarks
repræsentant i den internationale sammenslut-
ning af videnskabelige reumatologiske selskaber
(EULAR). Overlæge, dr.med. Troels Mørk Han-
sen er repræsentant i den internationale specia-
listorganisation UEMS.

Publikationer:
4 originalarbejder.
Publikationsliste kan rekvireres fra afdelingen.

Troels Mørk Hansen, klinisk lektor

Reumatologisk afdeling, 
H:S Hvidovre Hospital
Hovedforskningsområder:

Klinisk bindevævsforskning
Cirkulerende kollagenmetabolitter og andre ma-
trixkomponenter som markør for inflammatorisk
sygdomsaktivitet, fibrogenese og vævsdestruktion
hos patienter med inflammatoriske og degenerati-
ve reumatiske sygdomme.

Magnetisk resonans billeddannelse ved reumatiske syg-
domme Hovedvægten ligger på patienter med in-
flammatoriske reumatiske sygdomme, primært pa-
tienter med tidlig reumatoid artrit. Værdien af MRI
ved vurderingen af kvalitative og kvantitative foran-
dringer i synovialmembran, brusk og knogle.

Kliniske og immunologiske studier af patienter
med systemiske bindevævssygdomme, systemisk
lupus erythematosus, mixed connective tissue di-
sease og sklerodermi.

Studier af sygdomsforløb, prognostiske mar-
kører og aktivitetsmakører.

Kliniske studier og laboratoriestudier af patien-
ter med tidlig reumatoid arthritis

Projekter inden for områderne degenerative reu-
matiske sygdomme
Primært patienter med degenerative ryglidelser
samt patienter med nonartikulær reumatisme.

Internationalt samarbejde:
Biokemiske markører for bindevævs- og bruskbe-
skadigelse: Professor P.A. Price, University of Cali-
fornia, San Diego.

Publikationer:
Originalpublikationer publicerede i udenlandske
tidsskrifter med peer review 8.
Oversigtsartikler 4.
Publikationslisten kan fås i den af Hovedstadens
Sygehusfællesskab udgivne fortegnelse over viden-
skabelige publikationer fra 1997.

Ib Lorenzen, Professor, dr.med.

Steno Diabetes Center
Hovedforskningsområder:

Studier af patogenese til Type I og Type 2 diabe-
tes mellitus.

Studier af patogenese, patofysiologi og interven-
tionseffekter i forhold til sendiabetiske komplika-
tioner.

Studier af diabetessygdommenes epidemiologi.

Studier af virkninger af multifaktoriel interven-
tion overfor patienter med Type 2 diabetes melli-
tus.

Internationalt samarbejde:
Steno Diabetes Center er sammen med Hagedorn
Forsknings Institut et “WHO-Collaborating Cen-
ter for Research and Training on the Pathogenesis
of Diabetes Mellitus”. 
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Steno Diabetes Center har et vidt forgrenet in-
ternationalt netværk af samarbejdspartnere på
universiteter i Europa, Nordamerika og i Japan.

Publikationer:
38 originalarbejder, 6 oversigtsarbejder og 2 afsnit
i lærebøger.

Oluf Borbye Pedersen, Adjungeret professor, 
Asger Dirksen, Prof. dr.med. 

Stab:

VIP:
Aldershvile, Jan; klinisk lektor.
Bendix, Tom; klinisk lektor.
Bendixen, Gunnar; professor.
Binder, Vibeke; klinisk lektor.
Bjerrum, Ole Weis; klinisk lektor.
Brunner, Nils; klinisk lektor.
Bygbjerg, Ib Christian; klinisk lektor.
Christensen, Niels Juel; kliniske prof.
Christy, Morten; klinisk lektor.
Dirksen, Asger; kliniske prof.
Dombernowsky, Per; klinisk lektor.
Feldt-Rasmussen, Ulla; klinisk lektor.
Gerstoff, Jan; klinisk lektor.
Grande, Peer; klinisk lektor.
Gudmand-Høyer, Eivind; klinisk lektor.
Haunsø, Stig; professor.
Henriksen, Jens Henrik; kliniske prof.
Hilsted, Jannik; klinisk lektor.
Hippe, Erik; klinisk lektor.
Ibsen, Hans; klinisk lektor.
Jensen, Gorm Boje; klinisk lektor.
Jønsson, Viggo; klinisk lektor.
Lange, Peter; klinisk lektor.
Larsen, Helmer Ring; klinisk lektor.
Laursen, Lars; klinisk lektor.
Lorenzen, Ib; kliniske prof.
Lyngborg, Kjeld; klinisk lektor.
Madsen, Jørgen Rask; klinisk lektor.
Mørk, Troels; klinisk lektor.
Nielsen, Henrik; klinisk lektor.
Nielsen, Jens Ole; kliniske prof.
Nielsen, Ole Haagen; klinisk lektor.
Perrild, Hans; klinisk lektor.
Petersen, Jørgen; klinisk lektor.
Poulsen, Henrik Enghusen; professor.
Rørth, Mikael Rahbek; kliniske prof.
Schroll, Marianne; kliniske prof.
Sheikh, Søren Paludan; forskningsprof.
Sigurd, Bjarne; klinisk lektor.
Skinhøj, Peter; professor.
Sonne, Jesper; klinisk lektor.
Staun, Michael; klinisk lektor.
Svejgaard, Arne; kliniske prof.
Ølgaard, Klaus; professor.  

TAP:
Nielsen, Marianne L.; laboratorietekniker. 

Ph.d.-afhandlinger:
Andersen, Lis Smedegaard: Interleukin-1 receptor

antagonist protein (IL-1ra)og interleukin-1 (IL-
1).

Asmussen, Karsten: Primært Sjögrens syndrom.
Klinisk præsentation, forløb og prognose.

Brown, Peter De Nully: Hæmatopoietiske vækst-
faktorer.

Bulow, Per Martin: Måling af muskulærstyrke med
fokus på twitchinterpolationsteknikkens anven-
delighed til bestemmelse af graden af neurogen
aktivering under muskelstyrkemålinger.

Christensen, Anders Bak: Risk Factors for Colon
and Rectum Cancer. A historical Cohort Study
of 28,088 Persons.

Christensen, Ulla Bjerre: A model for the study of
protein expression in transplanted islets of Lan-
gerhans during development of diabetes in BB-
DP rats (Steno Diabetes Center).

Ekblond, Annette: Mononuclear cells affected by
pancreatic beta cells of different ages and stages
of activity or by the beta cell component sul-
pathide.

Frederiksen, Birgitte: Betydning af agressiv og tid-
lig behandling af Pseudomonas aeruginosa in-
fektion hos patienter med cystisk fibrose.

Hansen, Dennis Schrøder: En klinisk bakteriolo-
gisk karakteristik af Klebsielle Bakteriæmi (Sta-
tens Seruminstitut).

Hansen, Pernille Mørk: Genetic variability in Diabe-
tic Nephropathy. Caracterization of polymor-
phisms of the human glomuelar basement mem-
brane heparan sulphate proteoglycan gene and
the relation to albuminura (Steno Diabetes Cen-
ter).

Hendel, Helle Westergren: Galdestenspatogeniti-
ske faktorer i relation til kropssammensætning
og fedtvævstopografisk glukosetolerance og in-
sulinaktivitet hos adipositas patienter.

Højberg, Søren: Vurdering af autonom funktion
hos patienter med akut myokardieinfarkt og re-
duceret ventrikel funktion.

Iversen, Astrid Kristine Nagel: HIV-sequence varia-
tion and functional diversity; Analysis of HIV
Quasispecies within one asymptomatic HIV in-
fected individual.

Jurlander, Birgit: Serum myoglobin and the ECG
ST-segment assesing coronary reperfusion sta-
tus in acute myocardial infarction.

Jurlander, Jesper: The pathogenesis of B-cell chro-
nic lymphocytic leukemia: An immunodyspla-
stic syndrome generating autonimous growth
and survival potential in natural autoantibody
producing B-lymphocytes.
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Juul, Lars: Undersøgelser af det tilgængelige og
udtrykte k-immuglobin-letkæde repetoire.

Lollike, Karsten: Grancalcin in human neutro-
phils capacitance assay for functional studies of
exocytosis.

Maare, Christian: Cellulær resistens overfor epipo-
dofyllotoxiner: Relation til P-glycoprotein.

Madsen, Ole Rintek: Gonarthritis. A clinical and
physiological study with special reference to
muscle strength and bone density.

Nelsing, Suzanne: Erhvervsbetinget blodekspositi-
on blandt danske læger – epidemiologi og fore-
byggelse i en tid med HIV.

Nielsen, Boye Schnack: Histochemical Studies of
the Expression of Matrix Proteinases in Human
Breast Cancer.

Nielsen, Walter Bjørn: Isoleret systolisk hyperten-
sion; en kardiovaskulær epidemiologisk under-
søgelse.

Olsen, Lone Stengelshøj: Quantification and Mo-
lecular Classification of Nitrogen Mustard-indu-
ced Mutations at the HPRT Locus in Human T-
Lympnocytes (Arbejdsmiljøinstituttet).

Ravn, Pernille: Immunity against Mycobacterium
Tuberculosis in Humans.

Samir, Mohammad Ali: Arbejdsekkokardiografi
ved iskæmisk hjertesygdom. Et sammenlignen-
de studie med isonitril myocardiescintigrafi og
koronarteriografi.

Skaarup, Eva Merete Øjvind: En klinisk epdiemio-
logisk tværsnitsundersøgelse af prævalens af epi-
lepsi i en voksen Københavnerbefolkning: Di-
skriptive data og validering af selvrapporteret
epilepsiprævalens.

Thudium, Dorte Lisbet: Senil demens – forekomst
af risikofaktorer. En undersøgelse af Østerbro-
population.

Specialer:
Fridberg, Marianne Jenny: Mutationsanalyser og

genotypefænotypestudier af to kandidatgener:
Uncoupling protein 1 & hepatocyt nukleær fak-
tor 1a. To mulige kandidater til udvikling af
henholdsvis fedme og diabetes.

Klinisk Institut for Kirurgi og
Anæstesiologi

Anæstesiologisk afdeling, Københavns
Amts Sygehus i Gentofte

Hovedforskningsområder:

Respiration
Blodgas, herunder oxygen- og syre-base status i
samarbejde med Klinisk-biokemisk afdeling KAS

Herlev. Mekanisk ventilation i samarbejde med
Respirationscenter Øst, Rigshospitalet, herunder
Institutionen for Respiratorpatienter. 

Kredsløb
Kredsløbets patofysiologi og for problemstillinger
i forbindelse med anvendelse af extracorporal cir-
kulation.

Aktuelle kliniske studier drejer sig om, hvordan
længerevarende præoperativ behandling med ß-1
receptor-blokerende stoffer påvirker funktionen
af adrenerge ß-1 og ß-2 receptorer under patien-
tens hjerteoperation.

Autotransfusion efter hjerteoperationer 
For at nedsætte transfusionsbehovet efter hjerte-
operationer tilbageføres det blod, patienterne ta-
ber gennem drænene. Efter en kontrolleret, ran-
domiseret undersøgelse er udført en række delstu-
dier af blodets levetid, iltbindingsevne, immuno-
logiske forhold etc. Undersøgelserne udføres i
samarbejde med thoraxkirurgisk afd., klinisk fysi-
ologisk/nuklearmedicinsk afd. og koagulationsla-
boratoriet i Gentofte og med Professor Klaus
Bentzen, Rigshospitalet.

Smertebehandling
Perifert virkende analgetika, forebyggelse af post-
operative smerter, specielt fantom-smerter, og an-
vendelse af spinalkatetre til kronisk smertebe-
handling.

Neuromuskulært blokerende stoffer
Kombinerede farmakokinetiske og farmakodyna-
miske undersøgelser af betydningen af plasma ko-
linesterase-aktivitet og forskellige genetiske varian-
ter af plasma kolinesterase for nedbrydningen af
det neuromuskulært blokerende stof mivacurium.
Et samarbejde nationalt og internationalt ledet af
Professor Jørgen Viby Mogensen, Rigshospitalet.

Publikationer:
8 original publikationer, 2 håndbogsartikler og 1
oversigtsartikel.

Ivar Hejde Gøthgen, Lektor, overlæge dr.med. 

Anæstesi- og intensiv afdelingerne, 
H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:
Neuromuskulært blokerende stoffer, herunder specielt
monitorering af disse stoffers effekt og genetisk
betingede defekter i plasma kolinesterase og dis-
ses kliniske betydning.

Kredsløbsregulation under hypovolæmisk
shock og muskelarbejde med evaluering af centra-
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le og perifere faktorers betydning – ved hjælp af
regional anæstesi og partiel neuromuskulær blo-
kade.

Kognitive dysfunktioner efter anæstesi og kirur-
gi.

Translokation af endotoxiner fra tarmen hos in-
tensive patienter og i forbindelse med hjerteope-
rationer.

Regional blodforsyning
i forbindelse med kardiopulmonal bypass og
splanknikusperfusionsforhold under forskellige
former for hjertekirurgi udført på børn og voksne.

Internationalt samarbejde:
Glaxo Wellcome(England): Afprøvning af nye
muskelrelaksantia. 

Akzo Nobel, Holland: Afprøvning af nye mu-
skelrelaksantia og nyt monitoreringsudstyr.

EU projekt PC 921768: Improving control of pa-
tient studies in critical care.

EU projekt BMH1-CT93-1290: Prolonged cog-
nitive dysfunction: A preventable postoperative
complication in elderly patients?

Department of Medicine and Physiology, UT
Southwestern Medical Center, Dallas, USA: Kreds-
løbsregulation under arbejde.

Department of Anaesthesia, Hospital for Sick
Children, London: Evaluering af effekten af modi-
ficeret ultrafiltration vs. konventionel ultrafiltrati-
on post-bypass på splanknikusperfusion samt det
postoperative intensive forløb hos spædbørn, der
opereres i ekstrakorporal cirkulation.

Publikationer:
40.
Fuld publikationsliste fås ved henvendelse til se-
kretær Gitte Blom, anæstesi- og intensiv afdelin-
gen, HovedOrtoCentret, afsnit 4132, Rigshospita-
let, 2100 København Ø.

Jørgen Viby Mogensen, Klinisk professor, dr.med.

Anæstesiologisk afdeling R, 
H:S Bispebjerg Hospital

Hovedforskningsområder:

Utilsigtede hændelser i relation til anæstesi og
opvågning
Epidemiologisk studie af alle patienter, der be-
døves til operativt indgreb og registreres med hen-
syn til alder, ASA-gruppe (præoperativ sygelig-
hed), kirurgisk indgreb, anæstesitype og anæstesi-
erfaring. Optræder en utilsigtet hændelse per- el-
ler postoperativt, beskrives hændelsens type, hvor
og i hvilken anæstesifase hændelsen opstod, med-

virkende faktorer til hændelsen, om hændelsen
kunne undgås og et skøn over hændelsens betyd-
ning for patienten.

Projektet er desuden et metodestudium til ud-
vikling af et landsdækkende registreringssystem af
utilsigtede hændelser under og efter anæstesi,
hvor der er tilknyttet et ph.d-studie.

Præoperativ optimering af den kritisk syge ope-
rationspatient, herunder hæmodynamisk profil.

Projektet omhandler sepsispatienter, behandlet
med supramaksimal ilttilbud og volumenekspansi-
on, højrisikopatienter, som gennemgår større ab-
dominalindgreb og scores ved hjælp af en relativ
ny perioperativ fysiologisk skala (POSSUM) og un-
derinddeles i en åben kirurgisk og en laparosko-
pisk gruppe med vægt på ilttilbud, hjerte minutvo-
lumen og indkilingstryk samt væskebalance.

Tobaksrygnings betydning for anæstesi
Epidemiologiske og fysiologiske studier af rygead-
færds indflydelse på anæstesi- og operationsfor-
løb, udvikling af komplikationer og den forebyg-
gende effekt af rygeophør før anæstesi.

Akut smertebehandling
I samarbejde med Institut for Medicinsk Teknolo-
gi Vurdering har afdelingen påbegyndt et flerårigt
projekt under titlen “Patientstyret smertebehand-
ling – fra operation til restitution”. I projektet ind-
går 13 delprotokoller omfattende større ortopæd-
og abdominalkirurgi behandlet med epidural
PCA, middelstore indgreb i orotopædisk afdeling
behandlet med i.v. PCA og endelig mindre gastro-
kirurgiske indgreb behandlet med tabletter og
suppositorier og administreret af patienten selv i
hjemmet. Projektet er støttet med projektmedar-
bejdere fra primærsektoren og DSI. Når behand-
lingsstrategier er evalueret, vil resultaterne blive
anvendt på et større centralsygehus i Vestjylland.

Racemisk ketamins og ketamin isomerers far-
makokinetik og analgetiske effekter.

Afdelingen er i samarbejde med andre danske
forskere ved at undersøge både de analgetiske ef-
fekter over for forskellige smertetilstande og de
farmakokinetiske forhold af isomererne ved for-
skellige administrationsformer. På nuværende
tidspunkt undersøges spinal ketamins farmakoki-
netik og effekt over for postoperative smerter, ke-
tamin isomerernes effekt over for primær og se-
kundær hyperanalgesi i en human eksperimental
model.  

Internationalt samarbejde:

Anæstesirisiko
Anæstesiepidemiologi i samarbejde med professor
W.B. Runciman’s gruppe i Adelaide, Australien
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(The Australian Incident Monitoring Study), som
omhandler “Errors, incidents and accidents in
Anaesthetic practice”.

Postoperativ cognitiv dysfunktion
Lægemiddelmetaboliseringens betydning for fo-
rekomst af postoperativ cognitiv dysfunktion
(POCD), hvor der er tilknyttet et ph.d.-studie. Et
samarbejde med 15 centre i EU, heraf 5 i Dan-
mark, der også beskriver genetiske, farmakologi-
ske, patofysiologiske og epidemiologiske aspekter
af POCD.

Publikationer:
7.

Tom Pedersen, Klinisk lektor, dr.med.

Anæstesiologisk afdeling 532, 
H:S Hvidovre Hospital

Hovedforskningsområder:

Akut præhospitalbehandling 
Lægeambulancens hovedforskningsområder har
været kvalitetskontrol af dækningsgraden, be-
handling af narkomaner samt forsøg på at bereg-
ne cost benefit af præhospitalbehandling. 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.
afd. af H:S udset til at videreudvikle den periopera-
tive behandling, således at komplikationsfrekven-
sen efter operationer forhåbentlig kan nedsættes. 

Afdelingen samarbejder med Danmarks Farma-
ceutiske Højskole omkring farmakokinetiske pro-
blemstillinger 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. 

Publikationer:
11.

Torben Mogensen, Klinisk lektor, dr.med.

Kirurgisk afdeling D, Gastroenterologisk
og Urologisk sektion, Københavns Amts
Sygehus i Glostrup

Hovedforskningsområder:

Øsofagusfysiologi
Forskningprojekt vedrørende galderefluks til øso-
fagus undersøgelser af gastroesofageal refluks og
langtidstrykmåling i øsofagus hos patienter med
colon irritabile.

Ventrikelfunktionsundersøgelser
Ventrikelfunktionsundersøgelser med henblik på
peptiderne PPY og GLP på den måltidsstimulere-
de syresekretion og ventrikeltømningen. Under-
søgelser af den gastriske lipaseaktivitet hos norma-
le forsøgspersoner og hos patienter med pan-
kreassygdomme gennemføres i samarbejde med
medicinsk afdeling C/F. Undersøgelse af fedtsti-
mulation på ventrikeltømning og gennemblød-
ning af splanchnicus gebetet.

Akut pancreatitis
Systematisk registrering af patienter med akut
pancreatitis (Ranson kriterier) gennemføres. Pro-
spektiv undersøgelse af patienter med 1. gangs
tilfælde af akut pancreatitis over en 5 års periode i
samarbejde med medicinsk afdeling C/F.

Anorektalfysiologiske undersøgelser
Anorektalfysiologiske undersøgelser studeres med
særlig vægt på elektromyografiske forhold hos pa-
tienter med neurologisk betingede defækationfor-
styrrelser og hos kvinder med fødselslæsioner af
den eksterne analsfinkter, samt analyse af nerve-
degeneration som årsag til anal inkontinens.

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.

Colorektal cancer
Undersøgelse af mikrometastasering fra colorek-
tal cancer i samarbejde med kirurgisk afdeling D
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Amtssygehuset i Gentofte og kirurgisk afdeling D,
Amtssygehuset i Herlev. 

Mamma

Prospektiv undersøgelse af Postmastectomy Pain
Syndrome

Urologisk forskning
Endokrin behandling af proststacancer i “Scandi-
navian Prostate Cancer Group” protokoller nr. 5,
6 og 8.

Undersøgelser af intenderet kurativ behandling
af prostata cancer i samarbejde med “Copenha-
gen Localized prostate Cancer Study Group”.

Medikamentel behandling af detrusor overakti-
vitet i diverse fase II og fase III protokoller.

Medikamental behandling af infravesikal ob-
struktion (fase III og IV). 

Kliniske undersøgelser:
Afdelingen gennemfører en række klinisk kon-
trollerede undersøgelser blandt andet vedrørende
colon irritabile perforeret ulcus duodeni, tidlig
postoperativ enteral ernæring hos abdominalt
opererede patienter.

Endvidere bidrager afdelingen med materiale
til undersøgelse af Mycobacterium paratuberculo-
sis og Mb. Crohn.

Afdelingen bidrager endvidere til en række
multicenterundersøgelser indenfor emnerne re-
fluksøsofagit og langtids syrehæmning overfor ki-
rurgisk behandling, TME(total mesorektal resekti-
on) ved rektumcancer, kemoterapi ved coloncan-
cer, alkohols betydning for komplikationsfrekven-
sen hos colonopererede(retrospektiv opgørelse).

I samarbejde med Københavns Amts Center for
Sygdomsforebyggelse gennemføres en større un-
dersøgelse over årsagen til dyspepsi hos personer
med karakteristiske symptommønstre.

Der er indledt et samarbejde med Yale Universi-
tet omkring laparoskopisk kirurgi og endoskopi.

Afdelingen er vært for årlig Workshop (Øre-
stadssymposium) om basalog klinisk pankreas-
forskning.

Lene Wallin, Klinisk lektor, dr.med.

Hjertecentret – Thoraxkirurgisk afdeling
RT, H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:

Lungetransplantation med bronkial revaskula-
risering med brug af arteria thoracica interna
Dyreeksperimentel og klinisk forskning om reva-

skulariseringens betydning ved bronkieopheling
og langtidsresultater. Lungevolumenreducerende
kirurgi hos patienter med terminal lungesvigt.

Klapbevarende hjertekirurgi
Med klinisk forskning omkring brugen af autolog
aortahomograft (Ross-operation), stentless aorta-
klapper og mitralklapbevarende operationer. 

Tidlig postoperativ iskæmi efter koronararterie
bypass operationer

Klinisk studie med tidlig reangiografi hos pa-
tienter med tidlig postoperativ iskæmi med hen-
blik på diagnose og behandling. Kirugisk revasku-
larisering uden brug af hjertelungemaskine (MID-
CAB) samt total arteriel revaskularisering med
brug af a. radialis.

Ekstrakorporal cirkulation
Klinisk forskning omkring dyb hypotermi, højre-
og venstresidig assist samt neonatal ECMO-be-
handling. 

Hjertetransplantation
Kliniske undersøgelser omkring immunosuppres-
siv behandling, forskellig induktionsbehandling
og livskvalitetsopgørelse. 

Publikationer:
14.

Fuld publikationsliste kan opnås ved henven-
delse til overlæge Henrik Arendrup, Thoraxkirur-
gisk afdeling RT, lok. 5-2307.

Gösta Petterson, Klinisk professor, dr.med. 

Anæstesiklinikken, H:S Frederiksberg
Hospital

Hovedforskningsområder:
Prospektiv undersøgelse af det postoperative for-
løb hos dagkirurgiske patienter specielt med hen-
blik på smertebehandling og kvalme.

Prospektiv undersøgelse af effekten af smerte-
stillende behandling og hele postoperative forløb
med henblik på tidlig udskrivelse for patienter
som har gennemgået total knæ-alloplastik.

Prospektiv undersøgelse af hvordan epidural in-
fusion til smertelindring i forbindelse med fødsler
fungerer med henblik på kvalitetsudvikling og
kvalitetssikring.

Internationalt samarbejde:
Multicenter postmarketsførings-studie af bivirk-
ninger for et nyt NSAID præparat hos dagkirurgi-
ske patienter.
Dusanka Zaric, Fung. klinisk lektor, overlæge, dr. med.
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Karkirurgisk afdeling RK, 
H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:

Endovaskulær karkirurgi og intravaskulær
ultralyd
Formålet er at udvide brugen af endovaskulære
behandlingsteknikker og at evaluere og udvikle
intravaskulær ultralyd i forbindelse med en række
endovaskulære procedurer, herunder perkutan
transluminal angioplastik (PTA), stentanlæggelse
samt endovaskulær proteseindsættelse. Desuden
sammenlignes teknikken med konventionelle un-
dersøgelsesmetoder: ultralyd-duplex-scanning, ar-
teriografi og 3D CT-scanning.

Non-invasiv diagnostik og karakteristik af
aterosklerose i carotis bifurkaturen
Formålet er at kortlægge og udvikle muligheder-
ne for generering af kvantitativt korrekte ultra-
lydsbilleder med henblik på vævskvantitering.
Carotis plaque karakteristik opnået med traditio-
nel ekstravaskulær teknik, med intravaskulær og
med 3-dimentionel rekonstruktion sammenhol-
des med 3-dimentionel CT-scanning, histologi, li-
pidprofil og genotype. Desuden sammenholdes
plaquekarakteristik med symptomatologi og na-
turhistorie.

Intracerebral embolidetektion og flow-måling i
relation til kirurgisk behandling af carotis
stenose

Udvikling af non-invasive billeddiagnostiske
undersøgelser til vurdering af arterielle og ve-
nøse problemer

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 Centralsykehus, Fjøvik Fylkessykedus,
Norge, Helsinki University Central Hospital og
Tempere University Hospital, Finland.

Intravaskulær ultralyd – IVUS
Samarbejde med karkirurgerne Malmö Sykehus.

Scandinavian Miller-Collar Study – SCAMI-
COS
Kirurgisk klinik, Lasarettet Noorköping, Sverige,
samt øvrige nordiske karkirurgiske afdelinger.

Publikationer:
Peer-reviewed tidsskrifter 25. 
Lærerbogskaptler 4.

Torben V. Schroeder, Professor, dr.med.

Kirurgisk afdeling C, H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:

Gastrointestinal endokrinologi
Hovedprojekter vedrører virkning og metabolis-
me af forskellige gastriner (disputatsprojekt, C.
Palnæs Hansen), ekstragastrisk lipasesekretion
(ph.d.-projekt M. Wøjdemann). Desuden projek-
ter vedrørende problemstillinger af klinisk eller
patofysiologisk art.

Gastroenterologiske kancere
Genetiske, kliniske, kirurgiske og diagnostiske
problemstillinger især vedrørende oesophagus-,
ventrikel-, lever- og kolorektale og neuroendokri-
ne kancere. En hovedlinie vedrører endosonogra-
fi (ph.d.-projekt M. Siemsen).

Inflammatoriske tarmsygdomme
Kirurgiske og kliniske problemstillinger vedrøren-
de behandling af morbus Crohn og colitis ulcero-
sa.

Organtransplantationer
Transplantationsaktiviteten er omkring 50 lever
årligt. Forskningen er koncentreret mod kirurgisk
teknik, behandlingsresultater, anvendelse af lever-
segmenter, kredsløbsregulation, behandling af
akut leversvigt og tyndtarmstranplantation.

Antal orginalpublikationer, herunder lærebøger
og håndbogsartikler:
22.
Fuld publikationsliste kan fås hos prof. Fl. Stadil.

Flemming Stadil, Prof., dr. med. 

Kirurgisk-gastro Enterologisk afdeling D,
Københavns Amts Sygehus i Herlev

Hovedforskningsområder:

Endoscopisk ultralyd
Afdelingen har siden 1989, i samarbejde med ul-
tralydlaboratoriet, deltaget i udvikling og evalue-
ring af endoscopisk ultralydscanning. Afdelingen
har bl.a. udviklet en ny teknik til endoskopisk ul-
tralydvejledt finnålsbiopsi. Med denne metode
kan man udtage celleprøver fra små tumorer i og
omkring gastrointestinalkanalen herunder lym-
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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. Udviklingen af endo-
skopiske ultralydsundersøgelser har foreløbig
medført antagelse af 1 disputats. 

Colo-rectal cancer
Afdelingen indgår i den landsomfattende registre-
ring af colorectal cancer (DCCG.) Desuden er af-
delingen med i den gruppe af rectumopererende
kirurger, som, i protokolleret form, foretager total
meso-rectal excision.

Afdelingen har i øjeblikket følgende kliniske pro-
jekter løbende:
• Panorex studie med randomisering til 3 alterna-

tive behandlinger, inkluderende kemoterapi/
immunologisk behandling hos patienter med
Dukes C adenocarcinom.

• Undersøgelse af graden af knoglemarvscarcino-
se ved colorectal cancer.

• Cytokeratins betydning for recidiv og overlevel-
se ved colorectal cancer.

• Accelererede regimer ved åben colorectal kirur-
gi

• Kemoterapeutisk profylakse ved colorectal can-
cer hos højrisiko patienter. 

Publikationer:
Orginalpublikationer 6.
Lærebogsafsnit 1.
H:S Bispebjerg Hospital. 

Niels Erik Bille Brahe, overlæge dr.med

Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling K,
H:S Bispebjerg Hospital

Hovedforskningsområder:
Alle videnskabelige projekter i afdeling K er, siden
1990, registreret i en database. Projekternes status
ajourføres én gang om året, hvor det vurderes,
hvorvidt der er behov for nye medarbejdere, æn-
drede ressourcer eller at projektet stoppes.

I øjeblikket udføres 23 prospektive og/eller epi-
demiologiske projekter og 10 retrospektive op-
gørelser.

Gastroenterologisk epidemiologi
Epidemiologiske undersøgelser giver klinikeren
mulighed for at forstå en sygdoms spektrum, hvor-
ved han bedre kan foretage en relevant afgræns-
ning af behandlingsindikationerne. Desuden gi-

ver epidemiologiske resultater grundlag for at vur-
dere muligheder for primær og sekundær profy-
lakse ved forskellige sygdomsenheder. Arbejdet
udføres i samarbejde med Center for Sygdomsfo-
rebyggelse i Glostrup.

Klinisk tromboseforskning
Et center for klinisk tromboseforskning blev eta-
bleret i 1993 med værtsskab i afdeling K. Der gen-
nemføres undersøgelser af tromboseprofylakse til
kirurgiske patienter i samarbejde med ortopæd-
kirurgisk afdeling. M, klinisk kemisk afdeling og
røntgenafdelingen. Der er i 1996 startet en under-
søgelse til evaluering af værdien af tromboseprofy-
lakse efter udskrivelsen af abdominalkirurgiske
patienter. Arbejdet udføres af fondslønnet klinisk
assistent. En stor del af centrets arbejde udføres i
samarbejde med koagulationslaboratoriet på
Amtssygehuset i Gentofte.

Psykosocial forskning vedrørende kræftpatienter
Et registerbaseret studie belyser sammenhængen
mellem depression og udviklingen af-, samt prog-
nosen for brystkræft. Ph.d.-projektet er støttet af
Kræftens Bekæmpelse. I samarbejde med Kræf-
tens bekæmpelse (Sektor for Kræftepidemiologi)
og en række kirurgiske afdelinger foretages en
prospektiv randomiseret undersøgelse af hjemme-
besøg indflydelse på kræftpatienter overlevelse.
Projektet er et ph.d.-projekt.

Kolorektal kirurgi
Afdelingen har i 1996 brugt arbejdskraft på opda-
teringen af databasen for kolorektal cancer, opret-
tet i 1968 og omfattende ca. 3000 patienter. I 1997
startede en undersøgelse af en ny diagnostisk stra-
tegi ved mistanke om kolorektal cancer. Afdelin-
gen deltager i multicenterundersøgelse af total
mesorektal excision ved rektumcancer. Siden
1993 har afdelingen stået for driften af den klini-
ske database vedrørende stomikonstruktion
(TVS). En planlagt database omfattende laparo-
skopisk kolorektal kirurgi har værtsskab i afdelin-
gen.

Forebyggelse af komplikationer til operative
indgreb
Ved hjælp af kliniske databaser identificeres fakto-
rer, som er af betydning for udvikling af kirurgiske
komplikationer. Der fokuseres på alkohol, tobak
og kost. Der startes interventionsundersøgelse
over for rygning med henblik på reduktion af an-
tallet af komplikationer. Der foretages løbende
analyser af databasen med henblik på monitore-
ring og optimering af kirurgiske forløb. Arbejdet
udføres i samarbejde med Center for Sygdomsfo-
rebyggelse i Københavns Amt.
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Internationalt samarbejde:
Der er fra afdelingen udgået initiativ til opbygning
af en COCHRANE-review gruppe omhandlende
kolorektal cancer. Det internationale netværk er
blevet etableret og i 1997 tildeltes værtsskabet for
denne review-gruppe afdeling K. Derudover sam-
arbejdes med Royal London Hospital /prof. Norm-
an S. Williams) om fotodynamisk behandling).

Publikationer:
I 1997 udgik der fra afdelingen 2 lærevbogskapit-
ler, 3 oversigtsartikler, 16 originale arbejder, 14 an-
dre artikler og 39 foredragsabstracts. En samlet
publikationsliste kan findes i afdelingens egne års-
beretning, der kan rekvireres på 3531 2853 eller
kan ses på internettet på adressen: www.afdkbbh-
hosp.dk.

Peer Wille-Jørgensen, Klinisk lektor, dr.med.

Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling D,
Københavns Amts Sygehus i Herlev

Hovedforskningsområder:

Pancreascancer
Cholecystokinin og gastrin i normalt og neopla-
stisk pancreasvæv, i samarbejde med klinisk bioke-
misk afdeling, Rigshospitalet. Kontrolleret under-
søgelse af gemcitabin ved inoperabel pancreas-
cancer i samarbejde med onkologisk afdeling. Un-
dersøgelser af leversteatose efter pankreatikoduo-
denektomi (Whipple’s operation)for pancreas-
cancer. Prospektive undersøgelser af patienter
opereret for pancreascancer.

Levergaldeveje
Prospektiv undersøgelse af intraoperativ ultralyd-
scanning hos patienter som opereres for levercan-
cer. Forskningsprojekter om leverregeneration ef-
ter større leverresektioner. Galaktoseelimination-
stestens værdi i vurdering af leverfunktionen for-
ud for større leverkirurgi. Opgørelse af resultater
af leverresektion for primær og sekundær levertu-
morer. Ultralydvejledt mikrobølgebehandling af
inoperable levertumorer. Laparoskopisk ultralyd-
scanning ved operabilitetsvurdering af patienter
med cancer i lever, galdeveje og pancreas. Diverse
forskningsprojekter om portal hypertension her-
under behandling med TIPS (transjugulær trans-
hepatisk portosystemisk shunt).

Cancer coli et recti
Undersøgelse af adjuverende behandling ved ko-
lorektal cancer. Undersøgelse af de funktionelle
resultater efter behandling af cancer recti.

Anorektale fysiologiske undersøgelser
Undersøgelse af analinkontinens og obstrueret
defækation. Analfysiologiske parametre, såvel
tryk, volumen, compliance og EMG-målinger,
sammenholdt med resultater af kirurgisk behand-
ling. Undersøgelse af ganglie celler hos patienter
med obstipation. Epidemiologisk undersøgelse af
analinkontinens.

Internationalt samarbejde:
Udvikling af specielle metoder til behandling af
analinkontinens, herunder dynamisk gracilopla-
stik, neurostimulation og implantation af kunstige
lukkemuskler i samarbejde med Universitetssyge-
huset i Maastricht, Holland, University of Minnea-
polis i Minnesota, Universitetssygehuset i Erlan-
gen og Universitetssygehuset i Nantes i Frankrig.
Forskningsprojekter om leverresektion, leverrege-
neration og leverkirurgisk teknik i samarbejde
med Jichi Medical Shool i Japan. Forskningspro-
jekter omkring pankreatikoduodenektomi ved
cancer pancreatis i samarbejde med Department
of Surgery, University of Wroclaw, Polen.

Publikationer:
Antal originalpublikationer, herunder oversigtsar-
tikler og lærebogsafsnit: 18. 
Fuld publikationsliste kan rekvireres via Sygehus-
direktoratet, Amtsgården, Stationsparken 27,
2600 Glostrup.  

Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling, 
H:S Hvidovre Hospital

Hovedforskningsområder:

Kirurgisk patofysiologi
Forskningen har koncentreret sig om det kirurgi-
ske stress respons’s frisætningsmekanismer, smer-
tefysiologi og behandling, hypoksæmi og søvnfor-
styrrelser, og det inflammatoriske respons’s frisæt-
ningsmekanismer og modifikation, samt udvikling
af operationsforløb med reduceret morbiditet og
rekonvalescens, og betydningen af alkoholmis-
brug for postoperativ morbiditet.

Colon-neoplasi
Varetagelse af “Polyposeregistret”, “HNPCC-regi-
stret” (Hereditær Non-Polypøs Colorektal Can-
cer), samt undersøgelser over colonneoplasiens
genetiske forhold og optimering af kirurgiske be-
handlingsprincipper. 

Laparoskopisk kirurgi
Udviklingscenter for den ekstensive laparoskopi-
ske abdominalkirurgi, herunder øsofagus motili-
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tetslaboratorium med henblik på optimering af
diagnostik og operationsindikation af øsofagusli-
delser, samt undersøgelser af virkningen af laparo-
skopisk kirurgi på postoperativ organfunktion og
rekonvalescens. 

Kirurgisk Immunologi
Forskningen centreres omkring den neoplastiske
og posttraumatiske immunpatofysiologi, samt mu-
lige terapeutiske tiltag, herunder immunfunktio-
nens betydning for recidiv-risiko og overlevelse ef-
ter cancerkirurgi. 

Internationalt samarbejde:
Nært samarbejde med internationalt anerkendte
grupper indenfor de anførte forskningsprofile-
ringsområder. 

Publikationer
Antal originalpublikationer, herunder lægebøger
og håndbogsartikler:41.
Antal oversigtsartikler 2
Fuld publikationsliste kan hentes hos Professor,
overlæge, dr. med. Henrik Kehlet, Kirurgisk
gastroenterologisk afdeling 235, Hvidovre Hospi-
tal, 2650 Hvidovre.  

Henrik Kehlet, overlæge, dr.med.

Organkirurgisk afdeling A, 
Københavns Amts Sygehus i Hillerød

Hovedforskningsområder:
Urinvejssten. Cancer prostatae. Laparoskopisk ki-
rurgi. Inflammatoriske tarmsygdomme. Karkirur-
gi.

Internationalt samarbejde:
Laparoskopisk kirurgi (skandinavisk samarbejde).
Hormonal behandling af cancer prostatae (inter-
nationalt).  

Publikationer:
Publikationsliste kan rekvireres ved henvendelse
til afdelingens kliniske lektor.

Ebbe Kvist, Overlæge, klinisk lektor

Ortopædkirurgisk afdeling A, Københavns
Amts Sygehus i Glostrup

Hovedforskningsområde:

Biomekanisk forskning (1-3)
Ortopædkirurgisk forskningsenhed – Biomeka-
nisk Laboratorium. 

Biologisk forskning (4).

Fodafsæt hos børn med diabetes
Musgrave fodprint gangbro anvendes. Computer-
styret analyse af fodens belastnings punkter og -
kræfter målt i et 3-D system under stand og gang.
Afdelingslæge Tommy Korsgaard Larsen, Reserve-
læge Jørgen Haraszug. Endvidere Overlæge Dr.
med Henrik Mortensen Børneafdeling L.

Fod-til underlag kraftanalyse
Undersøgelsen omfatter raske og patienter med
hofte og knæartrose. Fem delprojekter. Musgrave
fodprint gangbro anvendes (se Pkt. 1.). Under-
søgelserne består dels af fod-til underlag kræfter
hos normale forsøgspersoner stående og ved defi-
nerede ganghastigheder, dels af undersøgelser af
personer med henholdsvis slidgigt i knæ og hofter
før og efter isættelse af ledprotese under samme
forsøgsomstændigheder.

Afdelingslæge Tommy Korsgaard Larsen, Reser-
velæge Jørgen Haraszug, Overlæge Jens Bagger.

Biologisk forskning

Chondrocyt projekt
Autolog Chondrocyt Implantation – ACI teknik.

Anvendelse af autolog chondrocytkulturer til
behandling af osteochondrale lidelser i knæ.

Projektet består dels et cellekultureringsstudie,
dels et metodestudie inkl. klinisk anvendelse.
Femten patienter behandlet med 100 % indheling
af chondrocytkultur.

Overlæge Henrik Vibe-Hansen, Afdelingslæge
Micael Haugegaard i samarbejde med Overlæge
Dr. med Pekka Helin, Afdelingslæge Charlotte
Lundsgaard Fysiurgisk afd. U. Endvidere samar-
bejde vedrørende cellekulturer med firma Veri-
gen. 

Internationalt samarbejde vedrørende bruskcelle-
forskning:
Harvard Medical Scool, Boston USA. Celleforsk-
ningsafd.

Harrington Arthritis Research Center, Scottsda-
le Arizona, USA: 

Orthop. Universitäts Hospital, Wien, Østrig.
Jens Bagger, Uddannelsesansvarlig overlæge

Ortopædkirurgisk afdeling M, 
H:S Bispebjerg Hospital

Hovedforskningsområder:

Hoftefrakturer
• Undersøgelser vedrørende epidemiologiske

forhold, risikofaktorer for fald og hoftefraktu-
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rer. Relation til demens og mortalitet. Fore-
komst af hoftefrakturer i forbindelse med bus-
transport og relation til vold og overfald.

• Prospektiv undersøgelse af BMD og ultralyd hos
hoftefrakturpatienter. BMD og ultralydsunder-
søgelserne udføres i vort biomekaniske labora-
torium.

• Randomiserede undersøgelser med gammasøm
vs. DHS. 

• Endvidere randomiseret undersøgelse med
Medoff glideskrue/glideskinne vs. DHS ved be-
handling af pertrochantære hoftefrakturer. 

• Undersøgelser vedrørende kvalitetssikring,
postoperativ rehabilisering. Opbygning af digi-
tal hoftejournal.

• Forebyggelse af hoftefrakturer med hoftebe-
skyttere og omkostningsanalyser.

Randomiseret undersøgelse ved behandling af Smithfrak-
turer ekstern mini-Hoffmann vs. ekstern Hoff-
mann + pins. Endvidere omkostningsanalyse af
Colles frakturer i samarbejde med Osteoporese-
centeret, Kommunehospitalet.

Idrætsmedicin
• Stereo-/radiogrametri ved ACL-rekontruktion i

relation til fiksationsmetoder. Absorberbare
skruer overfor metalskruer og allotransplantat. 

• Postoperativ rehabilitering ved menisk piling;
randomiseret undersøgelse med 5 uger uden
fleksion versus fri bevægelighed og belastning.
Samspillet mellem sensoriske nerver og liga-
menter i knæ-, skulder- og ankelled (idrætsme-
dicinsk udviklingsenhed).

Opgørelse over revisionsalloplastikker
Prospektiv undersøgelse af udkommet og relation
til mikrobiologiske aspekter. 

Prospektiv randomiseret undersøgelse med AK-
beh. af patienter med cirkulær crusbandage.

Internationalt samarbejde:
Internationalt samarbejdes i forbindelse med om-
kostningsanalyser af hoftefrakturer og i relation til
forebyggelse samarbejdes med Stanford Universi-
tet, G. Singh, Department of rheumatology and
immunology, Palo Alto. Samarbejde med profes-
sor W.C. Hayes, Harward Medical School, Depart-
ment of Biomechanics and Orthopaedic Surgery
om biomekaniske forhold ved opståen af hofte-
brud. I år har den kliniske lektor været rådgiver
for sundhedsministerierne i New Zealand og Nor-
ge samt for Department of Health, UK. 

Publikationer:
Oversigtsartikler 7.

Jes Bruun Lauritzen. Afdelingslæge, dr. med. Klin. lektor

Ortopædkirurgisk Klinik, 
H:S Frederiksberg Hospital

Hovedforskningsområder:

Ledalloplastik forskning
Kinemasiologisk (video-foto-grammetri).

Ultralydsresonansmålinger til bestemmelse af
proteseløshed

Artroseforskning ved hjælp af massespektorme-
triske gasmålinger i knogler og led

Internationalt samarbejde:
Afdelingen har et internationalt samarbejde med
universitetet i Bruxelles. Afdelingen forestår des-
uden det internationale register for ankelallopla-
stik (kontor i Hamburg). 

Publikationer:
2.

Hakon Kofoed, Klinisk Lektor, 
Uddannelsesansvarlig overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O, 
Københavns Amts Sygehus i Hillerød

Hovedforskningsområder:

Trombose-/ og arterieskleroseforskning
Biofarmakologiske undersøgelser fase 2, 3 og 4.

Ucementeret revision af total hoftealloplastik
Prospektivt studie i samarbejde med Rigshospitalet.

Effekten af meniskbevarende kirurgi samt
knæets biomekaniske forhold med særlig vægt på
meniskens betydning

Belysning af senegrafters indheling i knogle

Internationalt samarbejde:
Samarbejde med Heidelberg Universitets og Mc
Master University, Hamilton, Ontario, Canada.

European HIP Society (Søren Solgaard, dansk
delegat).

International Society for prostetics and arthro-
tics (ISPO). Søren Solgaard, vicepræsident.

Udviklingssamarbejde med Department of Pla-
stics technology, Tampere universitet, Finland.

Publikationer:
Originalpublikationer 2.
Lærerbøger (bidrag) 1.

Thomas Lind, Overlæge, klinisk lektor
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Ortopædkirurgisk afdeling T, Københavns
Amts Sygehus i Herlev

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-scan-
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-scanning af knæled ved trau-
mer og knæsygdomme. 

Publikationer, herunder lærebøger og håndbogs-
artikler: 
8.
Fuld publikationsliste kan opnås ved henvendelse
til Københavns sygehusvæsens årlige publikations-
liste. 

Bent Ebskov, Overlæge, dr. med.

Ortopædkirurgisk afdeling T, København
Amts Sygehus i Gentofte

Hovedforskningsområder:

Idrætstraumatologi
Omfatter undersøgelser primært i forbindelse
med knæ- og skuldertraumatologi, herunder me-
nisktransplantation og traumatiske skulderluksati-
oner (igangværende ph.d.- afhandlinger), endvi-
dere undersøgelser omfattende det cellemediere
immunresponse i forbindelse med knætraumato-
logi. Afdelingen er specielt interesseret i kors-
båndsrekonstruktioner, og der kører løbende
randomiserede, kontrollerede undersøgelser om-
handlende forskellige operative teknikker i for-
bindelse hermed.

Det håndkirurgiske område
Den forskningsmæssige indsats omhandler pri-
mært undersøgelser omkring nervekompressions-
syndromer, Dupuytrens kontrakturer, flexor- og
nervelæsioner.

Ortopædkirurgiske infektioner 
Der er udviklet en dyremodelopstilling, hvor der
eksperimenteres med proteseinfektioner. Endvi-
dere foretages undersøgelser i forbindelse med
callotase og bonetransport i forbindelse med re-
konstruktion efter kronisk osteomyelit.

Cellemediere immunresponse ved knæalloplastik
Der undersøges ændringer i det cellemediere im-
munresponse i forbindelse med operation med
indsættelse af knæproteser, herunder effekten af
H2-blokker behandling. Endvidere igangværende
undersøgelser over ændringer i immunresponset i
forbindelse med autotransfusion og betydningen
af anvendelse af blodtomhed ved indsættelse af
knæalloplastik.

Ankelinstabilitet
Undersøgelser vedrørende proprioception og den
sensoriske motorkontrol i ankelleddet efter akut
og kronisk instabilitet.

Internationalt samarbejde:
Undersøgelser om ankelinstabilitet foretages i
samarbejde med de sportstraumatologiske afdelin-
ger ved University of Vermont (B. Beynnon) samt
University of Pittsburgh (Freddie Fuu og Scott
Lephart). De håndkirurgiske undersøgelser fore-
tages i samarbejde med Lund Universitet, dels den
håndkirurgiske klinik i Malmö (professor Göran
Lundborg og overlæge Carl-Göran Hagert fra
håndkirurgisk sektion på Lund Lasaret). Endvide-
re samarbejdes med dr. Ralph Martins fra The Uni-
versity og Western Australia angående genetiske
undersøgelser ved Dupuytrens kontraktur samt
med Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA, De-
partment of Experimental Infectious Disease og
med Handsurgery Section også på Mayo Clinic. De
idrætstraumatologiske undersøgelser foretages i
samarbejde med bl.a. Jan Ekstrand fra Linköping.

Publikationer:
Der foreligger endnu ikke fuldt opdateret publi-
kationsliste for 1997. Endelig publikationsliste for
ortopædkirurgisk afdeling T, KAS Gentofte for-
ventes udarbejdet i slutningen af februar 1998,
hvorefter fuldt opdateret publikationsliste kan re-
kvireres ved henvendelse til afdelingen.

Carsten Tørholm, Lektor, Adm. overlæge, dr.med.
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Kirurgisk afdeling D, H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:

Urethras fysiologi og patofysiologi
Forskning aktuelt relateret til specielt pars prosta-
tica urethraes fysiologi og patofysiologi.

Mandlig infertilitet
Forskning aktuelt relateret til vibrationsfremkaldt
ejakulation og sædkvalitet hos rygmarvsskadede
mænd.

Cancer prostatae
Forskning specielt relateret til epidemiologi, radi-
kal kirurgisk behandling og nye principper i hor-
monmanipulation.   

Internationalt sammenarbejde:
Fertility in spinalcord injured men. University of
Michigan, Ann Arbor.

Farmakologisk manipulation af pars prostatica
urethrae. Klinisk farmakologisk afdeling, Lund.

Prostatacancer epidemiologi. Department of
Epidemiology, Mayo Clinic, Rochester.

Publikationer: 
5 oversigtsartikler, 8 originalartikler, 7 bogkapitler.

Jørgen Kvist Kristensen, 
Klinisk lektor, overlæge, dr. med.

Urologisk Klinik, Elektivt Kirurgisk Cen-
ter, H:S Frederiksberg Hospital

Hovedforskningsområder:

Evaluering af nyere
Minimalt invasive behandlingsmodaliteter for
nyre/uretersten med hovedvægt på ekstracorpo-
ral trykbølgebehandling og behandling af ureter-
sten med laserenergi via tynde ureteroskoper.

Prospektiv analyse af funktionen af en åben
tværfaglig inkontinensklinik. 

Med fokus på etablering af minimale relevante
udredningsprogrammer, konservativ behandling
og dennes indflydelse på livskvaliteten hos urinin-
kontinente kvinder. Analysen indgår i ph.d.-studi-
et for klinikkens kliniske assistent. 

Deltagelse i internationale prospektive fase III 
Multicenterundersøgelser af nyere non-steroide
antiandrogener og farmakologisk kastration ved
avanceret prostatacancer.

Deltagelse i internationale prospektive fase III-Multi-
centerundersøgelser af medicinsk behandling af
benign prostatahypertrofi. 

Internationalt samarbejde:
Internationalt standardisering af kvalitetssikrings-
parametre ved behandling af benign prostatahy-
pertrofi. Arbejdet foregår i samarbejde med Uni-
versitetsklinikken i Bristol (professor P. Abrams),
Universitetsklinikken i Edmonton, Canada (dr.
Derek J. Griffiths), Universitetsklinikken i Hokkai-
do (professor T. Koyanagi), VA Hospital, Boston
(professor S. Yalla), Universitetsklinikken i Lund
(professor A. Mattiasson) og Københavns Amts Sy-
gehus i Herlev (overlæge J. Nordling).

Afdelingens kliniske lektor deltager i WHO-
samarbejde vedrørende retningslinier for udred-
ning af patienter med urininkontinens.

Publikationer:
3.
Jens Thorup Andersen. Klinisk lektor, overlæge, dr.med. 

Urologisk afdeling H, Københavns Amts
Sygehus i Gentofte

Hovedforskningsområder:

Urodynamiske undersøgelser vedrørende nedre
urinvejsdysfunktioner

Undersøgelser vedrørende prostatacancer

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Endoskopisk stenbehandling

Palliation inden for den urologiske sektor

Publikationer:
Antal originalpublikationer, lærebøger, håndbogs-
artikler og oversigtsartikler: 3.

Cai Frimodt-Møller, overlæge, dr.med.

Karkirurgisk afdeling B, Københavns Amts
Sygehus i Gentofte

Hovedforskningsområder:

Behandling af akut og kronisk venøs
insufficiens

Undersøgelser vedrørende varicediagnostik og
behandling

Ultralydundersøgelser vedrørende arteriosclerose
i perifere kar
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Internationalt samarbejde:
Disputatser og ph.d.-afhandlinger forsvarede i
1997: Ingen

Publikationer:
Antal originalpublikationer, lærebøger, håndbogs-
artikler og oversigtsartikler: 3.

Henrik Sillesen, 1. reservelæge, dr.med.

Urologisk afdeling H, Københavns Amts
Sygehus i Herlev

Afdelingens hovedforskningsområder:

Benign prostatahyperplasi 
Specielt relationen mellem symptomer, obstrukti-
on og prostatavolumen.

Ultralydundersøgelser
Såvel inden for urologi som generel medicin. 

Rekonstruktiv blærekirurgi
Bl.a. metaboliske problemer efter store blærere-
konstruktioner. 

Cancer prostatae
Randomiserede undersøgelser over forskellige be-
handlingsprincipper.

Urodynamik
Specielt aldersforandringers betydning for ændre-
de funktioner. 

Profylakse for urinvejssten

Interstitiel cystitis

Internationalt samarbejde:
Afdelingen samarbejder med en række udenland-
ske afdelinger inden for ovennævnte områder.

Publikationer:
Kan rekvireres via Sygehusdirektoratet Amtsgår-
den – Stationsparken 27 – 2600 Glostrup.

Tage Hald, Professor, dr. med.

Kirurgisk-gastroenterologisk afdeling D,
Københavns Amts Sygehus i Gentofte

Hovedforskningsområder:

Endoscopisk ultralyd
Afdelingen har siden 1989, i samarbejde med ul-
tralydlaboratoriet, deltaget i udvikling og evalue-

ring af endoscopisk ultralydscanning. Afdelingen
har bl.a. udviklet en ny teknik til endoskopisk ul-
tralydvejledt finnålsbiopsi. Med denne metode
kan man udtage celleprøver fra små tumorer i og
omkring gastrointestinalkanalen herunder lymfe-
knuder i mediastinum, peritoneum og retroperi-
toneum. 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. Udviklingen af endo-
skopiske ultralydsundersøgelser har foreløbig
medført antagelse af 1 disputats.

Colo-rectal cancer
Afdelingen indgår i den landsomfattende registre-
ring af colorectal cancer (DCCG.) Desuden er af-
delingen med i den gruppe af rectumopererende
kirurger, som, i protokolleret form, foretager total
meso-rectal excision.

Afdelingen har i øjeblikket følgende kliniske pro-
jekter løbende:
• Panorex studie med randomisering til 3 alterna-

tive behandlinger, inkluderende kemoterapi/
immunologisk behandling hos patienter med
Dukes C adenocarcinom.

• Undersøgelse af graden af knoglemarvscarcino-
se ved colorectal cancer.

• Cytokeratins betydning for recidiv og overlevel-
se ved colorectal cancer.

• Accelererede regimer ved åben colorectal kirur-
gi.

• Kemoterapeutisk profylakse ved colorectal can-
cer hos højrisiko patienter. 

Publikationer:
Orginalpublikationer 6.
Lærebogsafsnit 1.

Finn W. Henriksen, overlæge, dr.med.

Stab:
Alsgjørn, Bjarne; klinisk lektor.
Andersen, Jens Thorup; klinisk lektor.
Arendrup, Henrik C.; klinisk lektor.
Bagger, Jens; klinisk lektor.
Borgwardt, Arne; klinisk lektor.
Brahe, Niels E Bille; klinisk lektor.
Christensen, Steen Bach; klinisk lektor.
Christiansen, Christian; klinisk lektor.
Ebskov, Bent; klinisk lektor.
Gebuhr, Peter; klinisk lektor.
Gøthgen, Ivar Hejde; klinisk lektor.
Hald, Tage; kliniske prof.
Helgstrand, Ulf Johan Vilhelm; klinisk lektor.
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Henriksen, Finn Wilkens; klinisk lektor.
Kehlet, Henrik; kliniske prof.
Kofoed, Hakon; klinisk lektor.
Krag, Christen; klinisk lektor.
Kristensen, Jørgen Kvist; klinisk lektor.
Lauritsen, Jes Bruun; klinisk lektor.
Lorentzen, Jørgen Ewald; klinisk lektor.
Lund, Bjarne; kliniske prof.
Lyngdorf, Peter; klinisk lektor.
Mogens Blichert-Toft; klinisk lektor.
Mogensen, Jørgen Viby; professor.
Mogensen, Torben; klinisk lektor.
Pedersen, Tom; klinisk lektor.
Pettersson, Bengt Gøsta; professor.
Rasmussen, Sten; klinisk lektor.
Schroeder, Torben Veith; professor.
Secher, Niels Henry; klinisk lektor.
Sonne-Holm, Stig; klinisk lektor.
Stadil, Flemming Walther; professor.
Stage, Jens Georg; klinisk lektor.
Strøm, Jens Johan; klinisk lektor.
Svendsen, Lars Bo; klinisk lektor.
Tørholm, Carsten; klinisk lektor.
Wallin, Lene; klinisk lektor.
Wille-Jørgensen, Peer; klinisk lektor.
Zaric, Dusanka; klinisk lektor.
Ørding, Helle; klinisk lektor.

Ph.d.-afhandlinger:
Bagi, Per: Biomekaniske egenskaber i den proksi-

male uretha hos urologisk asymptomatiske
mænd. En vurdering af urethra’s reaktion på
forceret dilatation.

Bernstein, Inge Thomsen: The Pelvic Floor Mus-
cles. Muscle thickness in healthy and urinary in-
continent women measured by perinal ultraso-
nography with reference to the effect of pelvic
floor training. Estrogen receptors studies.

Bjarnason, Ketil: Postmenopausal osteoporosis
and dual energy x-ray absorptiometry of the
Umbar spine. Lateral vs anteroposterior projec-
tion.

Hansen, Jesper Melchior: Renale virkninger af hy-
pobar hypoksæmi.

Jensen, Jens-Erik Beck: Biomekaniske egenskaber
i lumbalt trabekulært knoglevæv relateret til
køn, alder og udvalgte sporelementer.

Jensen, Per Føge: Development of a methodology
for cognitive analysisaf critical incidents in ana-
esthesia.

Khattar, Shirine: Ultrasound diagnosis and inter-
vention in symptomatic breasts.

Kruse, Peter: Experimental acute pancreatitis- mo-
dels for testing a free radical mechanism.

Pedersen, Juri Lindy: Det akutte inflammatoriske
og nociceptive respons ved vævsskade.

Publikationer:
Adamsen S., Hart Hansen O., Funch-Jensen P.,

Schulze S., Stage J., Wara P.: Bile duct injury du-
ring laparoscopic cholecystectomy: A prospecti-
ve nationwide series. J Am Coll Surg 184, s. 8,
1997. 

Afzelius P., Nielsen H.: Various functions of PBMC
from colon cancer patients are not decreased
compared to healthy blood donors. Cancer
Biother & Radiopharm, s. 6, 1997. 

Andersen L.W.: Anaesthetic management of pati-
ents undergoing heart, heart- lung and lung
transplanation. Transplantation in Denmark.
The Danish Society for Transplantation 1991-
1997. 1997. 

Bardram L.: Accelerated recovery after laparosco-
pic colorectal surgery for cancer in old patients.
i: Current aspects of laparocopic colorectal sur-
gery – Indications, Methods, Results, E.H.
Farthmann, C. Meyer, H.A. Richter, s. 9, Berlin
1997. 

Berg H.K.: Residual neuromuscular block is a risk
factor for postoperative pulmonary compli-cati-
ons. Acta Anaesthesiol Scand 41, s. 9, 1997. 

Bonde J.: Dopamine natriuresis in salt-repleted,
water-loaded humans: a dose-response study. Br
J Clin Pharmacol 43, s. 12, 1997. 

Bulow C., Bulow S., The Leeds Castle Polyposis
Group C.P Is screening for thyroid carcinoma
indicated in familial adenomatous polyposis?
Int J Colerect Dis 12, s. 3, 1997. 

Eiberg J.P.: Near-infrared spectroscopy during pe-
ripheral vascular surgery. Cardiovasc Surg, s. 5,
1997. 

Ejlersen E.: Lower body impedance for the evalua-
tion of venovenous bypass flow. Liver Trans-
plant Surg, s. 7, 1997. 

Engqvist A.: Air Travel and Transportation of Pati-
ents. A guide for physicians. i: Respiratory Di-
sorders, 1997. 

Engqvist A.: Respiratoriske lidelser i lufttransport
af patienter. 1997. 

Hanel B.: Restricted postexercise pulmonary dif-
fusion capacity and central blood volume de-
pletion. J Appl Physiol 83, s. 7, 1997. 

Jensen F.M.: Norketamine, the main metabolite of
ketamine is a potent non competitive NMDA
antagonist in the rat cortex and spinal cord. Eur
J Pharmacol 333, s. 5, 1997. 

Jensen F.M.: Respiratory depression following oral
tramadol. Pain 71, s. 2, 1997. 

Jensen F.M.: Serotonin and pain: a pain clinicians
pont of view. i: 3rd Novo Nordisk Symposium:
Social Phobia & Serotonin and Pain, s. 8, 1997. 

Kaasbøl M.: Intermittent airway obstruction in a
child caused by a cervical lipoblastoma. Acta
Anaesthesiol Scand 41, s. 2, 1997. 
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Klokker M.: Influence of Naloxone on the cellular
immune response to head-up tilt in humans.
Eur J Appl Physiol 76, s. 6, 1997. 

Knudsen K.: Pneumopericardium associated with
high-frequency jet ventilation during laser sur-
gery of the hypopharynx in a child. Eur J Ana-
esth 14, s. 2, 1997. 

Krantz T.: Central cardiovascular and oxygen vari-
ables during haemorrhage in the pig. Acta Ana-
eshesiol Scand 41, s. 6, 1997. 

Lippert F.K.: Readiness for surgery after axillary
block: Single or multiple injection techniques.
Euro J Vasc Anaest 14, s. 8, 1997. 

Lorentzen J., Jensen L., Nielsen O., Jørgensen L.:
Conservative Treatment of Vascular Graft Infec-
tions in the Groin. Conservative Treatment of
Graft Infection. Eur J Vasc Endovasc Surg 14
(suppl. A), s. 43-46, 1997. 

Olsen N.V.: Ventilation, hypocapnia and hypoxia:
Effects on renal function. i: Hypoxia, Houston
CS, Coates G, s. 16, Burlington, Vermont, USA
1997. 

Pedersen C.B.: Prehospital treatment of patients
with IV heroin overdose. i: Prehospital and Di-
saster Medicine, s. 4, 1997. 

Perko G. .E.: Mesenteric artery response to head-
up-tilt-induced central hypovolaemia and hypo-
tension. Clinical Physiology 17, s. 10, 1997. 

Pott F.C.: Middle cerebral artery blood velocity, ar-
terial diameter and muscle sympathetic nerve
activity during post-exercise muscle ischaemia.
Acta Physiol Scand 160, s. 5, 1997. 

Pott F.C., Secher N.: Middle cerebral artery blood
velocity during rowing. Acta Physiol Scand 160,
s. 5, 1997. 

Schroeder T., Bitsch M., Nørgaard H., Røder O.C.,
Lorentzen J.E.: Inflammatory Aortic Aneu-
rysms: Regression of Fibrosis after Aneurysm
Surgery. Eur J Vasc Endovasc Surg 13, s. 371-
374, 1997. 

Schroeder T., Eiberg J., Vogt K., Secher N.H.:
Near-infraread spectroscopy during peripheral
vascular surgery. Cardiovascular Surgery 5, s.
304-308, 1997. 

Schroeder T., Jensen L.P., Nielsen O.M., Jør-
gensen L.G., Lorentzen J.E.: Lipid-rich Carotid
Artery Plaques Appear Echolucent on Ultraso-
und B-mode Images and may be Associated with
Intraplaque Haemorrhage. Eur J Vasc Endovasc
Surg 14, s. 439-445, 1997. 

Schroeder T., Levi N.: Arteriosclerotic femoral ar-
tery aneurysms. A short review. J Cardiovasc
Surg 38, s. 335-338, 1997. 

Schroeder T., Levi N., Prag J., Skov-Jensen B., Lo-
rentzen J.E.: Surgical infections with Mycoplas-
ma: A brief review. J R Coll Surg Edingburgh 42,
s. 107-109, 1997. 

Schroeder T., Levi N.: Preoperative ultrasound
mapping of the saphenous vein: prog- nostic va-
lue on early postoperative results, a prospective
study. Osaka City Med J 43, s. 77-80, 1997. 

Schroeder T., Levi N., Eiberg J.P., Skov-Jensen B.,
Prag J., Jørgensen J.: Mycoplasma in urine and
blood following catheterisation of patients un-
dergoing vascular surgery. J Cardiovasc Surg To-
rino 38, s. 355-358, 1997. 

Schroeder T., Levi N.: Blood transfusion require-
ment in surgery for femoral artery aneurysms. J
Cardiovasc Surg 38, s. 661-663, 1997. 

Schroeder T., Levi N.: Anastomotic femoral aneu-
rysms: is an increase interval between primary
operation and aneurysms formation related to
change in incidence? Panminerva Med 47, s. 93-
97, 1997. 

Schroeder T., Levi N., Rørdam P., Jensen L.P.: Fe-
moral Pseudoaneurysms in Drug Addicts. Eur J
Vasc Endovasc Surg 13, s. 361-362, 1997. 

Schroeder T., Nielsen T., Laursen H., Grønholt
M.:  Histopathological Features of in situ Vein
Bypass Stenoses. Eur J Vasc Endovasc Surg 14, s.
492-498, 1997. 

Schroeder T., Nielsen T., Hesse B., Eiberg J., Rabol
A., Folke M.: Scintigraphic assessment of focal
platelet accumulations following infrainguinal
bypass surgery in humans. Clin Physiol 17, s.
545-555, 1997. 

Schroeder T., Perko M., Madsen P., Perko G., Sec-
her N.: Mesenteric artery response to head-up
tilt-induced central hypovolaemia and hypoten-
sion. Clin Physiol 17, s. 487-496, 1997. 

Schroeder T., Perko M., Just S.: The importance of
diastolic velocities in the detection of celiac and
mesenteric artery disease by duplex ultrasound.
J Vasc Surg 26, s. 288-293, 1997. 

Schroeder T., Røder O., Jensen L., Lorentzen J.:
Vena saphena magna in situ bypass til ankel og
fod. En prospektiv opgørelse af resultaterne af
101 procedurer hos 94 amputations-truede pa-
tienter. Ugeskr Læger 159, s. 4846-4849, 1997. 

Schroeder T.: Skal befolkningen screenes for ado-
minalt aortaaneurisme? Ugeskr Læger 159/13,
s. 1907, 1997. 

Schroeder T.: Kredsløbslidelser i benene. Status
25 år efter. Ugeskr Læger, s. 2072, 1997. 

Schroeder T., Tareen A., Hensler M., Jensen F.,
Grønvall J.: Solitary Intrarenal Aneurysm. Eur J
Vasc Endovasc Surg, s. 221-223, 1997. 

Schroeder T., Vogt K., Brunkwall J., Malina M.,
Ivancev K., Lindblad B., Risberg B.: The Use of
Intravascular Ultrasound as Control Procedure
for the Deployment of Endovascular Stented
Grafts. Eur J Vasc Endovasc Surg 13, s. 592-596,
1997. 

Schroeder T., Vogt K., Sillesen H.: The use of in-
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travascular ultrasound for intraoperative assess-
ment during semiclosed thromboendarterec-
tomy. Ultrasound Med Biol 24, s. 21-25, 1997. 

Schroeder T., Vogt K., Just S., Grønvall J.: Predicti-
on of Outcome after Femoropopliteal Balloon
Angioplasty by Intervascular Ultrasound. Eurp J
Vasc Endovasc Surg 13, s. 563-568, 1997. 

Schroeder T.V., Nielsen L.B., Grønholt M.M.,
Stender S., Nordestgaard B.G.: In Vivo Transfer
of Lipoprotein(a) into Human Atherosclerotic
Carotid Arterial Intima. Arterioscler Thromb
Vasc Biol 17, s. 905-911, 1997. 

Schroeder T.V., Nielsen T.G., Jensen L.P.: Early
Vein Bypass Thrombectomy is Associated with
an Increased Risk of Graft Related Stenoses.
Eur J Vasc Endovasc Surg 13, s. 134-138, 1997. 

Schroeder T.V., Nielsen T.G., Nordestgaard B.G.,
Jessen F.V., Andreasen J.J., Wiik A., Heegaard
N.: Antibodies to Cardiolipin may Increase the
Risk of Failure of Peripheral Vein Bypasses. Eur
J Vasc Endovasc Surg 14, s. 177-184, 1997. 

Secher N.: Splenectomy impairs lymphocytosis du-
ring maximal exercise. Am J Physiol 272, s. 6,
1997. 

Secher N.: Blood flow regulation during exercise
in man. i: The Physiology and Pathophysiology
of Exercise Tolerance, s. 6, 1997. 

Secher N.: Cerebral oxygen saturation and blood
flow during liver transplantation. Anesth Analg
84, s. 4, 1997. 

Secher N., Pott F., Knudsen L., Nowak M., Nielsen
H., Hanel B.: Middle cerebral artery blood velo-
city during rowing. Acta Anaes Scand 160, s.
251-255, 1997. 

Sillesen H., Knudsen L., Nielsen T.G., Albrecht-
Beste E., Laursen N.Ø.: Assessment of pressure
reductions across internal carotid artery steno-
ses. J Vasc Investi 3, s. 163-167, 1997. 

Sillesen H., Wilhjelm J., Vogt K., Jespersen S.: In-
fluence of tissue preservation methods on arte-
rial geometry and echogenicity. Ultrasound
Med Biolo 23/7, s. 1071-1082, 1997. 

Sjøgren P.: Maligne knoglesmerter. Ugeskr Læger
30, s. 5, 1997. 

Warberg J.: Cardiovaskular and catecholamine re-
sponses to static exercise in partially curarized
humans. Acta Physiol Scand 160, s. 6, 1997. 

Torben Schroeder, professor, dr.med.

Klinisk Institut for Neurologi,
Neurokirurgi og Psykiatri

Neurologisk afdeling, Københavns Amts
Sygehus i Glostrup

Hovedforskningsområder:

Migræne
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 nitro-
glycerin, histamin m.v. Migrænes molekylære me-
kanismer søges på denne måde klarlagt, og der
anvendes også in-vitro undersøgelser på isolerede
blodkar. Cerebral SPECT, transkraniel doppler og
højfrekvent ultralyd anvendes til at analysere de
cerebrovaskulære forandringer både under ekspe-
rimentelle og spontane migræneanfald, samt til
farmakologiske undersøgelser.

Hovedpinesygdommenes arvelighed under-
søges i genetisk-epidemiologiske studier. En stor
tvillingeundersøgelse af migræne med aura og
migræne uden aura skal belyse arvs og miljøs rela-
tive betydning. Sammen med grupper i USA, Eng-
land og Holland arbejdes der på opsporing og
identificering 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.

Kronsisk hovedpine
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 muskeløm-
hed, og et japansk apparat til måling af muskel-
hårdhed videreudvikles. Central smertemodulati-
on vurderes ved måling af smertetærskler og smer-
tetolerance samt ved klinisk farmakologiske for-
søg. Nye fysioterapeutiske principper for behand-
lingen udvikles.

Immunologiske mekanismer ved dissemineret
sklerose
De immunologiske mekanismer ved dissemineret
sklerose vurderes hos patienter i akut attak og
udenfor attak. Der udføres undersøgelser af dyr-
kede lymfocytter og af humorale antistoffer. Be-
handlingsforsøg med højdosis steroid. Nyudvikle-
de synsfysiologiske undersøgelser af dissemineret
sklerose.
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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, London Ontario, Canada.

Publikationer:
Originalpublikationer 33.
Oversigtsartikler 14.
Bøger 1.
Fuld publikationsliste kan opnås ved Københavns
Amts Sygehusvæsens publikationsliste.

Jes Olesen, Professor, dr.med.

Neurologisk afdeling, H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:

Hjernens blodcirkulation, stofskifte og
receptorforhold samt transport 
mellem blodet og hjernevævet
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 receptorforhold og fysiologiske aktivering og
videre til undersøgelser af en række sygdomstil-
stande som cerebrovaskulære sygdomme og de-
mens. Der er etableret et samarbejde med MR-
centret på Hvidovre Hospital. Undersøgelserne af
den fysiologiske aktivering af hjernen omfatter
kortlægningen af en række cognitive funktioner.

Dissemineret sklerose
Dissemineret sklerose er et væsentligt forsknings-
felt ved afdelingen og omfatter PET-undersøgelser
som nævnt ovenfor. Dyreeksperimentelle under-
søgelser på modellen eksperimentel autoimmun
encephalomyelitis, genetiske faktorer ved dissemi-
neret sklerose, immunologiske undersøgelser og
kliniske undersøgelser. Forskningen er tæt knyttet
sammen med den kliniske funktion, og der er
etableret en Skleroseklinik med henblik på at til-
godese begge disse aktiviteter.

Perifere neuromuskulære sygdomme
Perifere neuromuskulære sygdomme (herunder

neurogene smerter og metaboliske muskelsyg-
domme) er et forskningsområde under udbyg-
ning, bl.a. med nye neuroimmunologiske tiltag
om anvendelse af MR-teknikken til vurdering af
metaboliske parametre.

Demens 
Der er etableret en demensklinik med systematise-
ret klinisk udredning og forskningsfunktioner.
Forskningsfunktionerne har i de forløbne år spe-
cielt koncentreret sig om apolipoprotein-genoty-
pers relation til demensudvikling.

Internationalt samarbejde:
Udvikling af nye metoder til billeddiagnostik med
positron emissions tomografi (PET) og magnetisk
resonans (MR) med brug af principal component
analyses og kunstige neurale netværk. Arbejdet
udføres i samarbejde med Rigshospitalet, Niels
Bohr Instituttet, 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 Instituttet, Bergen i Norge, Bir-
mingham i England og San Diego i USA.

Projekt vedrørende genetiske faktorer ved disse-
mineret sklerose udføres som et EU-projekt i sam-
arbejde med Vævstypelaboratoriet på Rigshospita-
let, Stockholm i Sverige, Oslo og Bergen i Norge
og Malaga i Spanien. Flere terapeutiske forsøg
vedrørende behandlingen af dissemineret sklero-
se udføres i samarbejde med flere europæiske lan-
de tilknyttet European Charcot Foundation.

Publikationer:
Disputatser 2.
Ph.d.-afhandlinger 3.
Originalpublikationer 11.
Lærebøger 2.
Oversigtsartikler 12.
Andre: 16.
Fuld publikationsliste kan opnås på Neurologisk
afdeling, Rigshospitalet, eller via Rigshospitalets
publikationsnøgle.

Olaf B. Paulson, Professor, dr.med.

Neurologisk afdeling, H:S Hvidovre
Hospital

Forskningsområder:

Cerebrovaskulære sygdomme
Epidemiologiske undersøgelser af incidens, akut
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dødelighed og et-års dødelighed af apopleksi er
belyst i samarbejde med Østerbroundersøgelsen.
Samarbejdet har i år været udvidet til også at om-
fatte apopleksi-epidemiologi i Auckland, New Zea-
land, hvor en ph.d.-studerende har nydt godt af
Ruth Bonitas store og internationalt anerkendte
kapacitet på dette område.

Økonomivurdering af apoplexia cerebri baseret
på samtlige patienter indlagt i en 12-måneders pe-
riode 1995 danner baggrund for et ph.d.-studium,
hvor ressourceforbruget under genoptræningen
kortlægges. AFASAK-2 studiet, som undersøgte
forskellige antitrombotiske behandlingsprincip-
per til forebyggelse af apopleksi ved atrieflimren
blev afsluttet og 2 ph.d.-studerende har indleveret
deres afhandlinger til bedømmelse.

I en eksperimentel cerebral iskæmi-model er
det vist, at stoffet citicoline har en beskyttende ef-
fekt resulterende i en mindre infarktstørrelse. Un-
dersøgelsen har vist, at stoffet med fordel kan
kombineres med trombolysebehandling.

De dyreeksperimentelle studier har resulteret i
en ph.d.-afhandling, som blev forsvaret sommeren
97 med titlen: Udvikling af behandlingsmetoder
til akut apopleksi ved hjælp af dyreeksperimentel-
le studier.

De patofysiologiske forhold ved akut cerebral
iskæmi er belyst i en undersøgelse, der kombine-
rer MR-teknik med diffusionsvægtede billeder og
måling af hjernens gennemblødning med isotop-
teknik.  

Neurotoksikologi
De neurotoksikologiske effekter af forskellige stof-
fer, f.eks. organiske opløsningsmidler og mangan
udforskes nærmere i dyremodeller og kliniske og
epidemiologiske undersøgelser.

Internationalt samarbejde:
Apopleksi-epidemiologi ved Associate Professor
Ruth Bonita, Auckland University, New Zealand.

WHO, Stroke Management, Professor Geoffrey
Donnan, Melbourne University, Australien. Euro-
pean Stroke Database Collaboration. European
Biomed Study of Stroke Care. Atrial Fibrillation
Investigators. The Cochrane Collaboration for
Stroke Review Edinburgh. IST + ECST. EU støttet
projekt om cancerudvikling hos personer langva-
rigt udsat for organiske opløsningsmidler.

Publikationer:
Ph.d.-afhandling 1.
Originalpublikationer 15.
Oversigtsartikler 13.

Gudrun Boysen, Professor, dr.med.

Neurokirurgisk afd. H, Københavns Amts
Sygehus i Glostrup

Hovedforskningsområder:

Kliniske eksperimentelle undersøgelser af hjerne-
kars reaktion på forskellige farmaka

Vurdering af stabiliteten af columna cervikalis
efter laminectomi

En prospektiv case-kontrol undersøgelse af muli-
ge ætiologiske årsager til karpal tunnel syndrom

En prospektiv undersøgelse af resultatet efter
operation for cervikal rodkompression 

En retrospektiv landsdækkende undersøgelse af
incidens og prognose af hjernetumorer hos børn

Internationalt samarbejde:
Deltager i: The European Cushing Disease Survey
Group.

Publikationer:
Antal 4.

Leif Henriksen, Overlæge, dr.med., klinisk lektor

Neurokirurgisk afdeling NK, Neuro-
centret, H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområde:

Cerebrospinalvæskens cirkulation og absorption
Forskningen er både basal og klinisk inden for en
række forskellige neurokirurgiske sygdomme med
cerebrospinalvæskeforstyrrelser. Den nyeste ud-
vikling omfatter også liquordynamiske under-
søgelser hos børn med hydrocephalus. Afdelingen
råder over et liquordynamisk laboratorium.

Hjernens gennemblødning og stofskifte
Vurderet ved billeddiagnostiske undersøgelser
samt ved SPECT og PET i samarbejde med neuro-
logisk afdeling. Arbejderne foregår klinisk inden
for forskellige dementielle sygdomme og hos pa-
tienter med hydrocephalus.

Dyreeksperimentel
Denne forskning omfatter både basal og patofysio-
logisk vurdering af eksperimentel subaraknoidal-
blødning, forhøjet intrakranielt tryk og hoved-
traume.
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Rygsygdomme
Prospektive epidemiologiske undersøgelser over
forekomst, befolkningskarakteristika og prognose
for hjerne- og rygmarvssvulster, både hos børn og
voksne samt ved kolumnafrakturer. 

Rygkirurgi og implantatundersøgelser. Viden-
skabelige undersøgelser ved forskellige spinale
operationsteknikker med sammenlignende vurde-
ring af brug af forskellige implantatformer.  

Prospektive videnskabelige undersøgelser
Prospektive videnskabelige undersøgelser inden
for stereotaktisk radiokirurgi (Linac-baseret) i
samarbejde med onkologisk afdeling, både ved
acusticusneurinom, ved vaskulære malformatio-
ner i hjernen og ved forskellige andre tumorfor-
mer. Der lægges især vægt på gennemblødnings-
og metaboliske undersøgelser før, under og efter
behandling.

Internationalt samarbejde:
M. Czosnyka, Institute of Electronic Fundamen-
tals, University of Technology, Warsaw, Polen.

Multicentre studies in CSF-dynamics, J.D.
Pickard, Cambridge, UK.

T.K. McIntoch, University of Pennsylvania, USA.
EBIC (European Brain Injury Consortium)

samarbejde ved forskellige internationale viden-
skabelige protokoller, specielt for patienter med
hovedtraumer og/eller subaraknoidalblødning.

Publikationer:
Originalpublikationer, herunder oversigtsartikler,
lærebøger og håndbogsartikler 13.

Publikationsliste: Professor, dr.med. Flemming
Gjerris, Neurokirurgisk afdeling, Rigshospitalet,
tlf. 35452390.

Flemming Gjerris, Professor, dr.med. 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling F,
H:S Bispebjerg Hospital

Hovedforskningsområder:

Tidlig intervention ved ungdomspsykoser

Anorexia nervosa

Børn af psykisk syge mødre

Etologiske studier af infantil autisme

Tilknytningsforstyrrelser hos borderline

Internationalt samarbejde:
Anorexia nervosa indgår i et EU-projekt.

Publikationer:
Publikationer 5.
Publikationsliste kan opnås på afdelingen.

Tove Aarkrog, Klinisk lektor

Psykiatrisk afdeling D, 
H:S Frederiksberg Hospital

Hovedforskningsområde:

Behandling af affektive lidelser, herunder sam-
arbejde med bl.a. andre universitetshospitaler

Psykiske lidelser hos ældre

Psykiatrisk sundhedstjenesteforskning

Psykoneuroendokrinologi

Internationalt samarbejde:
Psykiatrisk sundhedstjenesteforskning med forske-
re i Holland, Storbritanien, Italien og Spanien.

Publikationer:
Antal 3.

René Klysner, Overlæge, klinisk lektor

Psykiatrisk afdeling E, 
H:S Bispebjerg Hospital

Hovedforskningsområde:

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 (såvel voksne som unge under 18 år). Der er
påvist dysfunktion af den fronto-striatale akse samt
progredierende strukturelle ændringer af cortex.
Der pågår studier af dopamin- 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 og disse
studier vedrører dopaminerg sensitivering såvel
som nye antipsyotikasvirkning på forskellige dele
af den cerebrale neurotransmission. 

Dyremodeller for alkohol-dependens
Dyremodel for effekten af multiple forgiftnings-og

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet384



abstinensepisoder med alkohol. Mekanismen bag
progression af abstinensreaktioner (krampean-
fald) over tid er udforsket. Fænomenet er relate-
ret til abstinensexcitationer. Uddybende regionale
undersøgelser af excitatoriske og inhibitoriske
neurotransmittorer (receptorer) er afsluttet i
1997. 

Neurale netværk og skizofreni
Computerbaserede netværksmodeller for kogniti-
tion og sprogforstyrrelser ved skizofreni. Der gen-
nemføres manipulationer af netværkets struktur,
dynamiske karakteristik og “rumlige” forhold for
at identificere de faktorer, der er afgørende for
skizofreni-lignende fænomener. Der gennemføres
netværksanalyser af normalt og skizofrent sprog.

Socialpsykiatri, personlighedforskning og
liaisonpsykiatri
Socialpsykiatrisk Forskningsafsnit gennemfører
en kohorteundersøgelse vedrørende debuterende
skizofreni i Hovedstadens Sygehusfællesskab. Der
indgår randomiseret interventionsundersøgelse
og undersøgelse af tidlig identifikation. Der er
tale om deskriptive og hypotesedannende pro-
spektive undersøgelser med sigte på at bedre be-
handlingsindsatsen. Afdelingen gennemfører un-
dersøgelse af personlighedsforhold (herunder
metodeudvikling) samt af behandling ved delirøse
psykoser i somatisk afdeling.

Publikationer:
Antal 14 

Ralf Hemmingsen, Professor, dr.med.

Psykiatrisk afdeling, 
H:S Hvidovre Hospital

Hovedforskningsområder:

Molekylær genetik af tilstande inden for det ski-
zofrene spektrum 
Det drejer sig om undersøgelse af store familier
med skizofrene medlemmer med henblik på kro-
mosomale koblingsforsøg. Der undersøges en vif-
te af fænotyper ud fra psykopatologiske, neuropsy-
kologiske og klinisk psykologiske kriterier. Under-
søgelsen udføres i samarbejde med Harvard Uni-
versity.

Neuropsykologiske aspekter ved skizofreni
Der undersøges intersensorisk “binding” evne hos
patienter og kontroller, mest i den visuelle moda-
litet. Hovedhypotesen er, at binding er forstyrret
af skizofreni.

Selvforstyrrelser i skizofreni 
Det drejer sig om empirisk og teoretisk under-
søgelse af skizofrene prodromer med fokus på for-
styrret “jeg-oplevelse”. Denne forskning har inter-
esse med henblik på tidlig identifikation af skizo-
freni og forståelse af sygdomsprocessen.

Epilepsi og psykose
Det drejer sig om epidemiologisk arbejde udført i
samarbejde med Institut for Psykiatrisk Demografi
i Århus, som viser øget skizofrenirisiko hos epilep-
sipatienter. Projektet udvides med egentlig fami-
liær genetisk metode.

Social Psykiatri, epidemiologi, sundhedsøkonomi
og psykologisk psykiatri
I samarbejde med 5 EU-lande udvikles bl.a. inter-
viewskemaer, der er anvendelige i forskellige kul-
turer, til at belyse skizofrene patienters behov for
omsorg og behandling set i relation til omkostnin-
ger og psykiatriens organisation. Projektet er støt-
tet af EU bio-acta med.

Et klinisk kontrolleret forsøg til at belyse “Body
Awareness Therapy’s” effekt på patientgruppe in-
den for det skizofrene spektrum målt bl.a. ved livs-
kvalitetsskalaer.

Et ph.d.-studium belyser effekten af korttidspsy-
koterapi af akut indlagte somatiske patienter og
en anden undersøgelse belyser effekten af psyko-
terapi af psykiatriske patienter. Der foreligger end-
videre en del kvalitetssikringsprojekter, bl.a. en
undersøgelse af pårørende til førstegangsindlagte. 

Publikationer:
Originalpublikationer og oversigter 10.

Josef Parnas, Oerlæge, dr.med., klinisk lektor

Psykiatrisk afdeling, 
H:S Kommunehospitalet

Hovedforskningsområder:

Socialmedicin – suicidologi
Suicidal adfærds epidemiologi, spec. set i relation
til sociologiske og psykopatologiske forhold. Her-
udover afprøvning af præventive tiltags effekt på
relevante undergrupper.

Patientforløb, herunder kvalitative beskrivelser
af psykopatologiske og sociodemografiske fakto-
rers betydning for, hvor og hvordan den psykiatri-
ske behandling foregår. 

Retspsykiatri
Efterundersøgelse af misbrugere.

Deltagelse i OPUS-projekt om tidlig opsporing
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af skizofreni, i samarbejde med øvrige H:S psykia-
triafdelinger.

Psykiatrisk genetik
Forskning vedrørende opsporing af gener, der
kan have betydning for psykiske sygdommes op-
ståen. Herunder fortsættelse af værende forsk-
ningsindsats med basis i undersøgelser af geneti-
ske isolater i samarbejde med genetikere. 

Internationalt samarbejde:
Samarbejde vedrørende psykiatrisk videreuddan-
nelse og psykiatrilovsforhold i speciallægesektio-
nen i UEMS.

Publikationer:
Originalpublikationer, herunder lærebøger og
håndbogsartikler 8.

Helle Aggernæs, Overlæge, dr.med., klinisk lektor

Psykiatrisk Afdeling P, Psykiatrisk Sygehus,
H:S Hillerød Sygehus

Hovedforskningsområder:

Quality of Life og psykometri
– health related og well-being

Internationalt samarbejde:
WHO Europe og Geneva.

Afdelingens forskningsenhed er godkendt som
WHO Collaborating Centre for mental health.

Forskningsenhedens leder indgår som editor i
Cochrane-samarbejdets depressionsgruppe. 

MINI gruppens International neuropsychiatric
interview.

Publikationer:
Antal 3.

Flemming Sihm, Overlæge, klinisk lektor

Psykiatrisk afdeling Y, Københavns Amts
Sygehus i Herlev

Forskningsområder:

Psykofarmakologisk forskning
Psykofarmakologisk forskning, idet afdelingen
deltager i projekter vedrørende evaluering af nye
antidepressiva og neuroleptika.

Incidens, prævalens af døvepsykiatriske
tilstande
Problemer vedrørende incidens, prævalens af
døvepsykiatriske tilstande, herunder en national

kortlægning, idet afdelingen har landsfunktion på
området. 

Psykiatrisk sygdomsbeskrivelse og beslutnings-
teori

Kvalitetssikringsprojekter
Bl.a. støttet af Socialministeriet, omhandlende
kommunikation og kontinuitet i de psykiatriske
behandlingstilbud.

Internationalt samarbejde:
Arbejdsgruppe vedrørende den rationelle anven-
delse af benzodiazepiner, organiseret af WPA og
WHO. Afsluttet 1997.

Deltagelse i EU-samarbejdet vedrørende evalue-
ring af mental health i Europa (European Net-
work on Mental Health Policy), organiseret af Sta-
kes, Helsinki.

Deltagelse i det internationale samarbejde ved-
rørende døvepsykiatriens organisation.

Publikationer:
Publikationsliste kan indhentes i sygehusdirekto-
ratet.

Mogens Mellergård, professor, dr.med. 

Stab:
Aarkrog, Tove; klinisk lektor.
Aggernæs, Helle; klinisk lektor.
Bolwig, Tom Gert; professor.
Boysen, Gudrun; kliniske prof.
Dam, Henrik; klinisk lektor.
Gjerris, Annette; klinisk lektor.
Gjerris, Flemming Ott; professor.
Glenthøj, Birthe Yding; klinisk lektor.
Haastrup, Søren; klinisk lektor.
Heick, Alex; klinisk lektor.
Hemmingsen, Ralf Peter; kliniske prof.
Henriksen, Leif; klinisk lektor.
Hertz, Marianne; klinisk lektor.
Jensen, Rigmor; klinisk lektor.
Juhle, Marianne; klinisk lektor.
Jørgensen, Ole Sylvester; klinisk lektor.
Kastrup, Marianne; klinisk lektor.
Klysner, Rene; klinisk lektor.
Mellergård, Mogens Johannes; kliniske prof.
Olesen, Jes; kliniske prof.
Paulson, Olaf B.; professor.
Rosenørn, Jarl; klinisk lektor.
Skovgaard, Anne Mette; klinisk lektor.
Sørensen, Per Soelberg; klinisk lektor.
Tfelt-Hansen, Peer; klinisk lektor.

Ph.d.-afhandlinger:
Bendtsen, Lars: Serotonerge smertemekanismer

ved spændingshovedpine.
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Blinkenberg, Morten: Regional cerebral metabo-
lism in patients with multiple sclerosis.

Johnsen, Birger: Variations in performance and
interpretation of electromyographic studies in
Europe.

Law, Ian: Saccadic eye movements. A functional
brain mapping approach

Meden, Per: Udvikling af behandlingsmetoder for
akut blodprop i hjernen.

Middelboe, Thomas: Bofælleskaber for psykisk
syge. Evaluering af en socialpsykiatrisk interven-
tion

Norup, Pia Würtzen: Risikofaktorer ved obstruktiv
søvnapnø.

Ulrichsen, Jakob: Serotonin-1A receptor autoradi-
ography during alcohol-withdrawal.

Woldbye, David Poul: Inhibitoriske systemers rolle
ved epileptisk aktivitet.

Publikationer
Bach F.: B-endorphin in cerebrospinal fluid: Rela-

tion to nociception. København 1997, 1-17 s. 
Bolwig T., Boysen G., Gjedde A., Hemmingsen R.,

Lou H., Olesen J., Paulson O., Strandgaard S.:
Niels A. Lassen 7.12.1926-30.4.1997. Ugeskr
Læger 159, s. 4303-4, 1997. 

Bolwig T., Paulson O.: Niels A. Lassen, 70. Week-
endavisen 9.-11.5.1997, 1997. 

Gjerris F., Bech R., Juhler M., Waldemar G., Klin-
ken L.: Frontal brain and leptomeningeal bi-
opsy specimens correlated with cerebrospinal
fluid outflow resistance and B-wave activity in
patients suspected of normal-pressure hydroce-
pahuls. Neurosurgery 40, s. 497-502, 1997. 

Jørgensen O., Buus D., Gulmann N., Høgh P.,
Schultz-Larsen K., Frijs-Madsen B., Kragh-
Sørensen P., Vass M., Waldemar G.: Demens –
en vejledning til praktiserende læger., Køben-
havn 1997. 

Olsen K.: The influence of ketanserin on cerebral
hemodynamics – with special reference to neu-
roanesthesia. København 1997, 1-48 s. 

Paulson O., Law I., Svarer C., Holm S.: The activa-
tion pattern in normal humans during suppres-
sion, imagination and performance of saccadic
eye movements. Acta Physiol Scand 161, s. 419-
34, 1997. 

Paulson O., Vraamark T., Waldemar G., Edvinsson
L.: Differential effects of increasing doses of
alfa-trinositol on cerebral blood flow autoregu-
lation. Pharmacol & Toxicol 80, s. 38-43, 1997. 

Paulson O., Strandgaard S.: The cerebral circulati-
on in hypertension. Elsevier Science 17, s. 265-
94, Amsterdam 1997. 

Paulson O., Mørch N., Hansen L., Strother S., Sva-
rer C., Rottenberg D., Lautrup B., Savoy R.:
Nonlinear versus linear models in functional

neuroimaging: Learning curves and generaliza-
tion crossover. Information Processing in Medi-
cal Imaging 1230, s. 259-70, Berlin 1997. 

Paulson O., Lassen N.: Indomethacin nedsætter
hjernegennemblødningen og det intrakranielle
tryk. Ugeskr Læger 159, s. 42-49, 1997. 

Paulson O., Hasselbalch S.: Blood-brain barrier
transport of glucose: adaptation to changes in
blood glucose levels. Nutr Metab Cardiovasc Dis
7, s. 217-24, 1997. 

Paulson O., Lassen N.: SPECT og PET i neurobio-
logien. Nord Med 112, s. 356-60, 1997. 

Paulson O., Lassen N.: SPECT og PET i neurobio-
logien. Ugeskr Læger 159, s. 2351-5, 1997. 

Paulson O., Waldemar G., Høegh P.: Functional
brain imaging with SPECT in the diagnosis of
Alzheimer’s disease. Intern Psychoger 9/Suppl
1, s. 223-7, 1997. 

Paulson O., Hansen L., Law I., Rostrup E., Svarer
C., Lautrup B.: Tankebilleder. Naturens Verden
7, s. 269-76, 1997. 

Paulson O.: Alzheimerforskning. Komiteen for
Sundhedsoplysning, s. 1-16, 1997. 

Paulson O.: In Memoriam. Niels A. Lassen, M.D.,
Ph.d. 1926-1997. J Cereb Blood Flow Metab 17,
s. 1005-6, 1997. 

Paulson O.: Forståelig nostalgi omkring KH. JP
København, 1997. 

Paulson O., Gjerris F., Prause J.: De kliniske pro-
fessorer og hospitalernes administrative system.
Ugeskr Læger 159, s. 7356-8, 1997. 

Sørensen P., Helweg-Larsen S., Johnsen A., Boe-
sen J.: Radiologic features compared to clinical
findings in a prospective study of 153 patients
with metastatic cpinal cord compression treated
by radiotherapy. Acta Neurochir 139, s. 105-11,
1997. 

Sørensen P., Wancher B., Schreiber K., Blinken-
berg M., Jensen C., Ravnborg M.: A double-
blind, cross-over trial of intravenous immuno-
globulin G in multiple sclerosis. Multiple Scle-
rosis 3, s. 145-8, 1997. 

Sørensen P., Jensen P., Jensen S.: Epilepsi og sek-
sualitet. i: Hjerne og seksualitet, Graugaard C,
Hertoft P, Møhl B, s. 185-96, København 1997. 

Sørensen P., Gronsette R., Clanet M., Comi G.,
Fernandez O., Hommes O., Hartung H.: Gui-
dance concerning compensation for new thera-
pies in multiple sclerosis patients. Eur Neurol 4,
s. 426-8, 1997. 

Sørensen P.: Interferon-beta-1b-behandling af dis-
semineret sklerose. Ugeskr Læger 159, s. 779-
84, 1997. 

Sørensen P.: Dissemineret sklerose: Ny viden om
ætiologi, patofysiologi og behandling. Ugeskr
Læger 159, s. 1409-12, 1997. 

Olaf B. Paulsen, professor, dr.med.
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Institut For Klinisk Biokemi, Klinisk Fysio-
logi, Nuklearmedicin og Radiologi

Klinisk biokemisk afdeling, Københavns
Amts Sygehus i Herlev

Hovedforskningsområder:
Videreudvikling af en DOS version til Windows
version af ekspertsystem til evaluering af syre-base-
status efter måling af gas tensioner og hemoglo-
binpigmenter i en arterieprøve. 

Studier over sjældne og hyppige mutationers ind-
flydelse på hyperlipidæmi, åreforkalkning og iskæ-
misk hjertesygdom, betydningen af lipoprotein(a)
for udvikling af åreforkalkningsrelaterede sygdom-
me og studier over transplantations atherosclero-
sens patogenese og eventuelle forebyggelse.

Internationalt samarbejde:
Om Lipoprotein lipase med Professor John Brun-
zell og Professor Samir Deb, University of Was-
hington, Washington, USA. 

Om hepatic lipase: Professor Hans Iversen,
Erasmus University Rotterdam, Holland. 

Om fibrinogen m.m. Professor Steve E.
Humphries, University College Medical School,
London, UK.

Om cholesterol ester transfer protein: Professor
Allan Tall, Columbia University, New York, USA.

Publikationer:
16 publikationer. 
Fuld publikationsliste erholdes på afdelingen.

O. Siggaard-Andersen, Professor, overlæge, dr.med.

Klinisk Biokemisk Afdeling, 
H:S Hvidovre Hospital

Hovedforskningsområder:

Reproduktionsmedicin
A Celle- og molekylærbiologiske undersøgelser af

endometriet af betydning for implantationen. 
B Identifikation af mRNA/proteiner der specielt

udtrykkes ved interaktionen mellem tropho-
blastvævet og endometriet. 

C Etablering af en metode til isolering af foster-
celler (trofoblastceller) fra gravide kvinders pe-
rifere blod med henblik på risikofri prænatal
gendiagnostik. 

D Undersøgelse af betydningen af vekselvirknin-
gen mellem trophoblastceller og maternelle
immunkompetente celler, herunder også HLA-
vævstypers betydning, for at fostret kan implan-
teres i uterus og undgå afstødning. 

E Struktur og funktionsundersøgelse af rekombi-
nant endometrie protein PP14, native PP14 og
ß-lactoglobulin.

F HLA-G ved komplicerede graviditeter.

Calcium-metabolisme
G Undersøgelse af parathyreoideahormonsekreti-

onen ved sekundær hyperparathyreoidisme ved
uræmi. Ved hjælp af Cica-clamp metoden (en
sekventiel stimulations suppressionsundersø-
gelse) beskrives parathyreoideahormonets fri-
sætningsmønster hos patienter med dialyse-
krævende nefropati. 

H Sammenlignende undersøgelser in vivo og in
vitro af parathyreoideahormon-sekretionen hos
patienter med primær hyperparathyreoidisme.

I Udvikling af kvalitative og kvantitative metoder
til måling af osteopontin hos patienter med
tendens til dannelse af urinvejssten. 

Atherosclerose, dyslipidæmier og diabetes
J Genteknologiske undersøgelser af lipoprotei-

ner, enzymer og receptorer, der har relevans for
patofysiologien bag ovennævnte tilstande. Der
undersøges for funktionelle mutationer i exons
fra apolipoprotein B og E, lipoproteinlipase og
LDL-receptoren. Desuden undersøgelser af gen-
regulationen (promotorer og enhancere), samt
evt. epigenetiske elementer i denne regulation,
dels for de nævnte proteiner, dels for enzymer
vedrørende glucose- og fedtmetabolismen.

K Termolabil MTHFR mutations genfrekvens
samt homocysteins koncentration hos patienter
og raske.

Publikationer:
Originalpublikationer 5.
Lærebøger 1.

Steen Sørensen, Overlæge, dr.med., Klinisk lektor

Klinisk Biokemisk afdeling, 
H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:
Hvilke, hvor og hvorledes gener for peptidhormoner og
neuropeptider udtrykkes; transkriptoriske, translato-
riske og posttranslatoriske mekanismer. Peptid
producerende tumorer samt ekspression i flere al-
mindelige cancerformer. Regulatoriske sekvenser
er i peptid-gen promotorer. Udvikling af nye ana-
lysetyper fortsættes ligeledes – især baseret på
højaffinitets monospecifikke antistoffer. Identifi-
kation af nye peptidhormoner i humant væv base-
ret på homologi med invertebrate peptidsystemer.

Identifikation af genmutationer ved arvelige
hæmostasesygdomme (protein C, protein S og
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faktor VII-mangel) med henblik på forbedret
diagnostik, udvidelse af kendskabet til struktur-
funktion og genekspression af hæmostaseprotei-
ner. Forskning vedrørende plasminogenaktivator-
plasmin systemet, spec. vedrørende fibrinstruktur
relateret til fibrineffektorfunktion, molekylære
former af PAI-1 og deres reaktion med vitronec-
tin, mekanismer for regulation af blodplasmas
koncentration af plasminogen.

Internationalt samarbejde:
Jens F. Rehfeld:

Advisory Committee for Ulcer Research, The
Swedish Medical Research Council.

The European Molecular Biology Organization
(EMBO).

Internation Steering Committee for Gut Pepti-
de Symposia (Chairman 1994).

Publikationer:
Originalartikler 31.
Oversigtsartikler 2.
Lærebøger 2.

Jens F. Rehfeld, Professor,overlæge, dr.med.

Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afde-
ling, Københavns Amts Sygehus i Herlev

Hovedforskningområde:
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 bevægeapparatet.
Indvirkning af træning/inaktivitet på knoglemeta-
bolisme og øvrig 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).

Publikationer 
Originalartikler 18.
Oversigtsartikler 1.
Andre publikationer 9.
Fuld publikationsliste kan rekvireres via Sygehus-
direktoratet, Amtsgården, Stationsparken 27,
2600 Glostrup.

Inge-Lis Kanstrup, Klinisk lektor, overlæge,dr.med.

Klinisk fysiologi/nuklearmedicin, 
H:S Hvidovre Hospital

Hovedforskningsområder:
Patofysiologi og hæmodynamik ved kronisk lever-
sygdom.

Forskningsområdet omfatter patofysiologiske
mekanismer ved væskeretention og ascitesdannel-
se samt karakterisering af hæmodynamiske æn-
dringer i det splanchniske og systemiske kredsløb,
herunder neuro-endokrinologiske og regulatori-
ske ændringer, der ligger til grund for de home-
ostatiske abnormiteter ved kronisk leversygdom.
Herudover udføres alkoholforskning med speciel
relation til kulhydratdefekt transferrin (CDT).
Forskningsområdet omfatter også patofysiologiske
mekanismer ved ændret nyrefunktion og ventri-
kelfunktion hos patienter med kronisk leversyg-
dom.

Patofysiologi ved galdevejslidelser, intestinal
malabsorption og gastrointestinal dysmotilitet.

Forskningsområdet omfatter patofysiologiske
mekanismer vedrørende galdeblæretømning og
biokemiske galdeanalyser med relation til smerte-
mekanismer ved galdestenssygdom. Desuden pa-
tofysiologiske forhold vedrørende intestinal per-
meabilitet samt intestinal kulhydratabsorption og
-metabolisme. Endelig omfatter forskningsområ-
det den gastrointestinale motilitet inklusive nor-
malfysiologiske forhold og patofysiologiske for-
hold i relation til portal hypertension, bakteriel
overvækst og inflammatorisk tarmsygdom.

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
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 lateralskle-
rose samt børn med medfødte hjernesygdomme. 
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Studier over legemssammensætning
Forskningsområdet omfatter studier over legems-
sammensætning bestemt med helkrops 40K tæl-
ling, DXA, bioimpedens, CT-scanning, anthropo-
metri hos adipositas patienter før og efter kontrol-
leret vægttab, hos diabetespatienter og hos nor-
male. I relation til galdestenspatofysiologi og glu-
kosemetabolisme.

Metabolisme og energistofskifte
Inflammatoriske tarmsygdomme og NO. NO i co-
lon ved colitis ulcerosa – inflammatorisk mediator
eller mucosa protektiv faktor. 

Internationalt samarbejde:
Bioaktive peptider, kredsløbsregulation og peptid-
kinetik. 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.

Bindevævskinetik. Prof. Torvard Laurent, Bio-
medicinsk Centrum, Uppsala Universitet, Prof. Ri-
steli, Oulo Universitet, Oulo, Finland.

Hepatorenalt syndrom. Prof. Murray Epstein,
MD, Nephrology Unit, Nephrology Section, Uni-
versity of Miami School of Medicine, Miami, Flori-
da, USA.

Galdestenspatofysiologi. Prof. Skip von Sonnen-
berg, Dept. of Radiology, University of Galvestone,
Texas, USA. 

NO og colitis ulcerosa. Prof. Per Helström, Ka-
rolinsk Sjukhuset, Stockholm.

Hæmodynamisk udvikling. Prof. Petras Zabiela,
MD, Dept. of Cardiology, Kaunas University Ho-
spital, Director, Professor Gedeminas Saskalnikas,
MD, Kaunas Institute of Cardiology, University of
Kaunas, Litauen. Dr. Aivi Koldits, MD, Tallinn Ge-
neral Hospital, Dept. of Gastroenterology. Dr. Ene
Lond, MD, ph.d., Tallinn Järve Hospital, Dept. of
Ultrasonography, Estland.

Publikationer: 
Originalartikler 14
Oversigtsartikler 12
Bogkapitler 2
Andre publikationer 20
Afdelingens publikationsliste fås ved henvendelse
til afdelingen samt den årlige oversigt over publi-
kationer, der udgives af Hovedstadens Sygehusfæl-
lesskab: “Videnskabelige Publikationer. Oversigt
over arbejder udgået fra afdelinger i “H:S”.

Jens H. Henriksen, Professor, overlæge, dr.med.

Afdelingen for klinisk fysiologi og nuklear-
medicin, H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:
Positron og emissions tomografi (PET).
Forskningsområdet omfatter: 
L onkologiske PET undersøgelser med 18fluor-

deoxyglucose (FDG) og receptor ligander (ho-
ved-, hals-, testis- og prostatacancer og malignt
melanom). 

M kardiovaskulære PET undersøgelser: FDG opta-
gelse og flowmåling til vurdering af myokardi-
ets “viability” og flowregulation (iskæmisk hjer-
tesygdom, diabetes og hypertension), skelet-
musklernes flowregulation m.v. 

N neuro-PET: Metoder til funktionel kortlægning
af hjernen. Hjernetumormetabolisme og be-
handlingseffekt. Psykiatriske sygdomme (obses-
sive, compulsive disorder). Sammenligning
mellem strukturelle (MR) og funktionelle
(PET) forandringer. 

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 og afprøvning af an-
drogen- og monoamin-receptor-ligander. 

Konventionelle isotopundersøgelser af hjertet
Vurdering og prædiktion af kardiotoksicitet ved
kemoterapi. Vurdering af normalvariationer og
deres indflydelse på myokardieperfusionsscinti-
grafiens rigtighed. 

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. 

Dr. Heikki Minn og S. Leskinen (Turku, Fin-
land): Onkologiske PET undersøgelser.

Bruce Mackey, 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 Wis-
consin, 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. 

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet390



Publikationer:
Originalartikler 21.
Fuld publikationsliste kan rekvireres fra afdelin-
gen.

Birger Hesse, Overlæge, dr.med., klinisk lektor

Radiologisk afdeling, H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder: 
Kvalitetssikring af mammografi er gennemført på
landsplan i et samarbejde med Statens Strålehygi-
ejniske Institut, ligesom den diagnostiske værdi af
MR-mammografi undersøges hos patienter med
brystproteser. Udvikling af ultrahurtige pulsse-
kvenser til måling af vands selvdiffusion med MR
tomografi. 

Internationalt samarbejde: 
Udviklingen af diffusionsfølsomme pulssekvenser
er foregået i samarbejde med Radiofysisk Institut,
Lunds Universitet ved docent Freddy Ståhlberg.
Kliniske forsøg med diffusionsvægtet billeddan-
nelse er foregået i samarbejde med røntgenafde-
lingen, Turko Universitetshospital ved Riita Parko-
la, dr. med. 

Disputatser og ph.d.-afhandlinger: 
Ingen. 

Publikationer: 
9 publikationer, fuld publikationsliste kan rekvire-
res i afdelingen. 

Carsten Thomsen, konstitueret professor, 
overlæge, dr. med. 

Røntgenafdelingen, Københavns Amts 
Sygehus i Herlev

Hovedforskningsområder :
Afdelingens forskningsaktiviteter har i 1997 i al
væsentlighed baseret sig på MR-skanning.

Akutte knætraumer
Er der forskel på MR-forandringer ved akutte
knætraumer i januar måned (skisæson) og juni
måned (fodboldsæson)? Yderligere undersøges,
om det hjælper patienter med knogleødem at af-
laste. 

Inflammatorisk tarmsygdom
Afdelingen har fortsat arbejdet med at vurdere,
om MR-scanning kan erstatte konventionel rønt-
gen ved udredning af patienter med inflammato-
risk tarmsygdom (colitis ulcerosa og morbus
Crohn).

Cerebrum
Sammen med neurogruppen på Glostrup, under-
søger vi for strukturelle traumer i cerebrum efter
fald. Endvidere søges hypofysetumorer klassifice-
ret efter en ny klasssifikation, og dette korreleret
til kliniske fund.

Artrit
Der arbejdes med tidlig diagnostik af reumatoid
artrit i en tidlig fase, og prognostisk værdi af MR-
scanning.

Kontraststoffer
Afdelingens traditionelle arbejde vedrørende kon-
traststoffers nefrotoksicitet er fortsat. Yderligere ar-
bejdes der med optimal dosis i dedikeret scanner. 

Internationalt samarbejde:
Afdelingen samarbejder med Lunds Universitet
med henblik på kontraststoffers nefrotoksisitet og
Londons Universitet med henblik på udvikling af
spoler til brug rektalt og vaginalt.

Publikationer:
Original publikationer 5.
Lærebøger 1.
Håndbogsartikler 1.
Oversigtsartikler 3.

Henrik S. Thomsen, Konst.professor, overlæge,dr.med.

Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital

Hovedforskningsområder:
Klinisk radiologisk populationsundersøgelse vedrøren-
de lidelser i bevægeapparatet (Østerbrounder-
søgelsen) med henblik på sammenligning af gene-
relle helbredsforhold og levevilkår i populationen
til belysning af valensen af de påviste radiologiske
fund.

Ultralydundersøgelse af thymus i neonatalperioden
samt inden for de første to år og relateret til er-
næringsmønster, udvikling af immunapparatet og
vækstraten hos de longitudinelt fulgte børn.

Kvalitetssikringsundersøgelse af små børn med
kongenit hoftedysplasi/luksation ved hjælp af ul-
tralydscanning.

Det er et seks-årigt materiale som følges op og
kontrolleres, inkluderende de skinnebehandlede
børn. 

Ultralydundersøgelser af drænbehandlingens
betydning for hæmatomer omkring pertrokan-
tære femurfrakturer.

Sammenlignende undersøgelse af konventionel
ekstremitetsflebografi og ultralyddoppler-under-
søgelse af overekstremitetens kar før anlæggelse af
dialysefistel.
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Publikationer:
Originalpublikationer 2. 
Kan rekvireres i afdelingen.

Hans Rovsing, Professor, dr. med.

Stab:
Dorph, Sven; klinisk lektor.
Hesse, Birger; klinisk lektor.
Hornsleth, Allan Kruckow; professor.
Høiby, Niels; professor.
Jensen, Karl Erik; klinisk lektor.
Jensen, Karl Erik; klinisk lektor.
Kanstrup-Hansen, Inge-Lis; klinisk lektor.
Pedersen, Karen Damgaard; klinisk lektor.
Rehfeld, Jens Frederik; professor.
Rovsing, Hans; kliniske prof.
Siggaard, Andersen Ole; kliniske prof.
Sørensen, Steen; klinisk lektor.
Thomsen, Henrik S.; klinisk prof.

Ph.d.-afhandlinger:
Adrian, Florescu: Cytokiner og sygdomsaktivitet

ved rehmatoid arthritis og kæmpecellearthritis.
Andersen, Jesper: Neisseria meningitidisi: the Car-

rier State. Epidemiological and Immunological
Investigations.

Eiken, Pia Agnete: Forebyggelse af postmeneo-
pausal osteoporose.

Frodin, Morten: Regulation of chromaffin cell
profilation.

Hansen, Tine Kjær: Type I allergy to codfish in
adults – A clinical and immunological investiga-
tion.

Jeppesen, Lise Leth: Sex hormones in Acute
Ischemic Stroke.

Jordan, Allan: Funktionelle forhold i cervikal regi-
onen og interventionsmuligheder hos patienter
med kroniske nakkesmerter.

Lervang, Hans-Henrik: Risikomarkører og patoge-
netiske faktorer for udvikling af diabetisk ne-
fropati ved Type I diabetes.

Nielsen, Lars Bo: Transfer of low density lipopro-
tein into the arterial wall and risk of athero-
sclerosis.

Nørgaard, Annette: Helicobactor pylori og huma-
ne fagocytter.

Rønborg, Steen Meier: Provokationskammeret –
opbygning og afprøvning af kontrolleret miljø
til eksponering med luftbårne allergener fra
hustøvmider.

Rønn, Anita: Monitoring the use of antifolate
drugs in the management of pneumocytosis
and malaria.

Birger Hesse, overlæge, dr.med.

Klinisk Institut for Gynækologi, Obstetrik,
Pædiatri samt Vækst og Reproduktion

Historie:
I 1994 blev Instituttet oprettet sammen med de 5
andre kliniske institutter under Det sundhedsvi-
denskabelige Fakultet. Instituttet er et såkaldt
murstensløst institut med en institutleder og en
institutbestyrelse.

Aktiviteter
Instituttet varetager den overordnede koordine-
ring af undervisningen ved det medicinske studi-
ums 13. semester for fagene gynækologi, obstete-
trik, pædiatri og klinisk genetik.

Afsnit for Klinisk Genetik, Juliane Marie
Centret, H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:
Molekylærgenetisk diagnostik og patofysiologi.
Udvikling af metoder til hurtig diagnostik af 21-
hydroksylase defekt ved hjælp af solidfase minise-
kventering; undersøgelse af gen-dosis hos patien-
ter med spinal muskelatrofi; genotype/fænotype-
undersøgelser af glutarsyreuri, propionsyreæmi
og x-bunden okulær albinisme; kliniske og geneti-
ske undersøgelser af patienter med osteogenesis
imperfecta; udvikling af metoder til analyse af mi-
tokondriemutationer; ekspressionsstudier af mu-
tationer i PMM2 genet.

Biokemisk diagnostik og patofysiologi
Glutarsyreuri; carbohydrate-deficient glycoprote-
in syndrom; osteogenesis imperfecta; Ehlers-Dan-
los syndrom; 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
diagnostik 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 hybri-
disering, CGH) til kromosomanalyse uden anven-
delse af metafasestudier. Anvendelse til udforsk-
ning af cervixcancers naturhistorie, undersøgelse
af mammacancer og testiscancer samt af konstitu-
tionelle kromosomabnormiteter.

Iontransport i luftvejenes overfladeepithel og
kirtler.
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Internationalt samarbejde:
Carbohydrate-deficient glycoprotein syndrom: H.
Freeze, The Burnham Institute, La Jolla, Californi-
en, USA; B. Kristiansson og T. Martinsson, Sahlgren-
ska Sjukhuset, Göteborgs Universitet, Göteborg,
Sverige; H. Stibler, Karolinska Sjukhuset, Stock-
holm, Sverige; G. Matthijs, University of Leuven,
Belgien (S. Kjærgaard, M. Schwartz og F. Skovby).

Peroksisomale sygdomme: R. Wanders, Acade-
mic Medical Center, Amsterdam, Holland (E.
Christensen).

21-hydroksylase mangel: A. Wedell, Karolinska
Sjukhuset, Stockholm, Sverige (G. Ohlsson og M.
Schwartz).

Purin-og pyrimidinstofskiftet: A. van Gennip,
Academic Medical Center, Amsterdam, Holland
(E. Christensen).

Osteogenesis imperfecta: B. Steinmann, Kin-
derspital, Zürich, Schweiz, A. Nicholls, Cambridge
University, Cambridge, England, R. Dalgleish, Lei-
cester University, Leicester, England, og S. Söder-
hall, Karolinska Sjukhuset, Stockholm, Sverige
(A.M. Lund og F. Skovby).
FISH: Genzyme, USA, Applied Imaging, USA/
Storbritannien; samarbejde om udvikling af meto-
der til prænatal diagnostik på føtale celler i mater-
nelt blod og samarbejde om udvikling af software
til CGH (C. Lundsteen).

Iontransport i luftvejenes overfladeepithel og
kirtler: Prof. B. Lindemann, Homburg Universi-
tet, Tyskland (P.S. Pedersen).

Publikationer:
Originalpublikationer: 23.
Oversigtsartikler: 2.
Lærebogskapitler: 1.

Flemming Skovby, Professor, overlæge, dr.med.

Føde-og gynækologisk afdeling, 
H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:
Human papillomavirus’ betydning for opståelsen
af cervixcancer belyst epidemiologisk og moleky-
lærbiologisk. 

Deltager i multicenter case kontrol undersøgel-
se omkring ovariecancerens ætiologi og epidemio-
logi (MALOVA).

Den diabetiske metabolismes indflydelse på fo-
stervægt samt årsagerne til øget hyppighed af kon-
genitte malformationer i det diabetiske svanger-
skab.

Embryomselektionsundersøgelser
Herunder PC-styret billeddiagnostik af embryo-
mer.

Præimplantationsdiagnostik ved IVF behand-
ling og sjældne sygdomme.

Internationalt samarbejde:
HPV undersøgelsen i samarbejde med grupper i
USA og Belgien.

Diabetes mellitus og graviditet i samarbejde
med grupper i Liége, Arberdeen, London og
Stockholm.

Publikationer:
22 originalartikler. 
1 lærebogskapitel.

J. Bock, Professor, dr.med.

Gynækologisk Obstetrisk klinik, 
H:S Frederiksberg Hospital

Hovedforskningsområder:

Gynækologi
Klinisk-biokemisk, molekylærbiologisk og dyreek-
sperimentelle forskningsprogrammer omfattende
effekt af kønshormoner. Forskningsområderne
dækker effekt af hormonel substitutionsbehand-
ling efter klimakteriet og effekten af kønshormo-
ner anvendt som peroral kontraception. Den kli-
nisk/kemiske forskning har omfattet vurdering af
nyere veldefinerede biokemiske markører af kli-
nisk prognostisk betydning for udvikling af hjer-
te/karsygdomme. Som sekundær variable er ud-
valgt histologisk og ultralydsmæssig vurdering af
endometriet, subjektiv kliniske symptomer og
blødningsforstyrrelser. De dyreeksperimentelle
HRT undersøgelser er gennemført på kaninmo-
deller i form af karvægsmålinger og kolesterolom-
sætning og aterosklerosedannelse. 

Forskningsprojekt indenfor intrauterin vækstre-
tardering er etableret i samarbejde med obstetrisk
klinik, ultralydlaboratoriet, Juliane Marie Centret,
Rigshospitalet. Formålet med undersøgelsen er at
finde væksthæmmede fostre ved skanning samt at
påpege metode til at udpege særligt truede fostre.
Foruden ultralydmonitorering er inkluderet en
række biokemiske variable. Et projekt vedrørende
ultralydscanning af fostre med henblik på tidlig
påvisning af misdannelser gennemføres i samar-
bejde med de øvrige gynækologiske obstetriske
H:S afdelinger. 

Gynækologisk obstetrisk klinik deltager sam-
men med Rigshospitalet i NIH Collaborative
CVS/ Early Amniocentesis study. Sammen med
Rigshospitalet deltager klinikken også i et forsk-
ningsprojekt vedrørende isolation og analyses af
føtale celler i den maternelle cirkulation.
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Internationalt samarbejde:
Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg, gynækologisk
afdeling Karolinska Sjukhuset, Stockholm, Gabius
Institut, Leiden, University Sart Tiltman, Liege og
First Department of Medicine, University of Hels-
inki, Universistetssygehuset, Lund, Wynn Depart-
ment of Metabolic Medicine, Imperial School of
Medicine, London, University of Southern Cali-
fornia, School of Medicine.

Publikationer:
2.

Svend O. Skouby, Overlæge, dr.med. 

Gynækologisk Obstetrisk afdeling G, Kø-
benhavns Amts Sygehuset i Glostrup

Hovedforskningsområder:

Urogynækologi

Endoskopisk kirurgi

Obstetrik

Publikationer/Artikler:
20
Fuld publikationsliste kan erholdes på afdelingen.

Gunnar Lose, Overlæge, dr.med.

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, 
H:S Hvidovre Hospital

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 vitro. 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.

Observationelle undersøgelser indikerer en
hjerteprotektiv effekt af østrogensubstitution,
hvorfor der gennemføres kliniske undersøgelser af
kredsløbsparametre hos hjerteraske kvinder i alde-
ren 50 til 65 år, som hormonsubstitueres postmeno-
pausalt. Parametrene som undersøges er minutvo-

lumen, cerebral blood flow og estimat for koronar-
flow, som evalueres med MRI. Undersøgelser af
samme effekter hos postmenopausale kvinder med
iskemisk hjertesygdom er under planlægning.

En ny non-invasiv fødselsovervågningsteknik –
pulsoxymetri – kan vurdere fosterets tilstand un-
der fødslen.

Der benyttes et eksperimentelt udviklet reflekti-
ons-pulsoxymeter med en lille gummisensor fast-
gjort til ledende fosterdel. Normalmateriale udar-
bejdes og de målte værdier (fosterets arterielle ilt-
mætning og pulsfrekvens) relateres til CTG, skalp-
pH og navlesnors-pH. Projektet foregår i samar-
bejde medprofessorerne Huch, Zürich.

Forebyggelse af alkoholbetingede skader hos børn
Et ph.d.-projekt, der har til formål at reducere an-
tallet af børn med medfødt alkoholskade og om-
fanget af skaderne. At få diagnosticeret medfødt
alkoholskade ved fødslen eller tidligt i første le-
veår samt sætte ind med tidlig intervention/be-
handling, helst allerede i graviditeten, således at
barnet sikres optimale vækst- og udviklingsvilkår.

Projekt Røgfri Nyfødt
Et randomiseret interventionsprojekt for 3000
gravide. Formålet er at evaluere effekten af en
målrettet rygeafvænningsindsats integreret i jor-
demødrenes svangreprofylakse. Interventionen er
målrettet oplysning om rygning/passivrygning og
hjælp til rygeafvænning i gruppe/individuel med
brug af nikotinerstatning. Effektmålene evalueres
med spørgeskemaer og spytprøver. Effektmålene
er: Rygeophør, nedsat forbrug, udsættelse for pas-
siv rygning.

Internationalt samarbejde:
Professor Stephen Smith, Department of Obste-
trics and Gynaecology, The Rosie Maternity Ho-
spital, Robinson Way, Cambridge CB s, United
Kingdom. Molekylærbiologiske studier af PACAP-
receptorer.

Professor Peter Collins, Department of Cardiac
Medicine, Royal Brompton Hospital, Sydney
Street, London SW3 6NP, United Kingdom. HRT
og kardiovaskulære sygdomme.

Publikationer:
Originalpublikationer 16 arbejder.
Oversigtsartikler 5 review.
Henvisning til, hvor publikationsliste kan opnås:
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Ho-
spital.

Bent Ottesen, Professor, dr.med.
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Gynækologisk-obstetrisk afdeling,
Københavns Amts Sygehuset i Herlev

Hovedforskningsområder:

Studier af den humane blastocystes implantation
Den humane blastocystes implantation under-
søges in vivo og in vitro ved anvendelse af trans-
missions- og scanning elektronmikroskopi, samt
med histokemiske og molekylærbiologiske meto-
der. Bl.a. undersøges betydningen af urokinasesy-
stemet ved trofoblastens invasion af stromaet.
Påvisning af vækstfaktorer i humant endometri-
um.

Udvikling og vurdering af metoder til behand-
ling af barnløshed
Undersøgelserne omfatter bl.a. forskellige proto-
koller til follikelstimulation. In vitro modning af
humane oocytter. Endvidere udvikling og gen-
nemprøvning af nye metoder til behandling af
barnløshed som følge af nedsat sædkvalitet, bl.a.
ved udhentning af sædceller fra testikel og bitesti-
kel, samt mikroinjektion af sædceller i æg. Endelig
gennemføres en kohorteundersøgelse af patien-
ter, som er påbegyndt behandling for barnløshed i
årene 1993-95.

Gynækologolisk epidemiologi
• Vurdering af forskellige gestageners mulige be-

tydning for udvikling af tromboemboliske kom-
plikationer. 

• Hormonbehandlings mulige indflydelse på ud-
vikling af ovariecancer. 

• Sammenhæng mellem anvendelse af hormoner
og udvikling af colon-rektal cancer. 

• Disponerende faktorer for udvikling af endo-
metriecancer.

Udvikling og implementering af kvalitetskontrol
i obstetrik og gynækologi
Systematisk gennemgang af undersøgelse og be-
handlingsprocedurer som del i en landsdækkende
kvalitetsudvikling.

Gynækologisk onkologi 
• Gennemgang af resultater og komplikationer af

operativ behandling af cervixcancer i afdelin-
gen siden 1978 med analyse af faktorer, som kan
anvendes som prognostiske indikatorer. 

• Forløbet af cervikale præcancroser diagnostice-
ret i graviditeten. 

Internationalt samarbejde:
Samarbejde med en EC-forskningsgruppe ved-
rørende registrering af obstetriske komplikatio-
ner, bl.a. maternel død.

Klinisk og basal videnskabelig forskningssamar-
bejde med Kvinnoklinikken ved Göteborg Univer-
sitet indenfor infertilitet.

Publikationer:
32
Fuld publikationsliste kan rekvireres via Sygehus-
direktoratet, Amtsgården, Stationsparken 27,
2600 Glostrup.

Jørgen Falck Larsen, Professor, dr.med.

Gynækologisk/obstetrisk afdeling G,
Københavns Amts Sygehus i Gentofte

Hovedforskningsområder:

Graviditetsinduceret hypertension
Afdelingen har ansat en klinisk assistent, som er
udstationeret til Department of Internal Medi-
cin/Cardiology på South Western University of
Texas, Dallas, USA. 

Hovedvægten ligger på det sympatiske nervesy-
stems betydning for blodtryksregulationen samt
glutamats og magnesiums betydning for den cen-
trale regulation af den sympatiske nerveaktivitet.

Maternelle komplikationer i tilslutning til
kejsersnit
Emnet belyses i et ph.d.-projekt.

Blodpropssygdom hos gravide
Afdelingen fungerer som center for behandling af
gravide med dyb vene-trombose i samarbejde med
karkirurgisk afdeling KH og koagulationslabora-
toriet.

Urogynækologi

Gynækologisk endokrinologi

Publikationer:
En fuld publikationsliste kan rekvireres ved hen-
vendelse til afdelingen.

Carsten Lenstrup,.Lektor, overlæge, dr.med. 

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Roskil-
de Amts Sygehus i Roskilde

Afdelingens hovedinteresseområder:
Afdelingen varetager al lægelig obstetrisk funk-
tion i Roskilde Amt. På Amtssygehuset i Roskilde
er der neonatal service, således at alle fødsler fra
30 uger kan foregå her. 

Afdelingen har således det lægelige ansvar for
over 3000 fødsler i Roskilde (+ Køge).
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Den gynækologiske funktion omfatter fertili-
tetsklinik, uro-gynækologisk ambulatorium samt
sammedagskirurgi og operativ gynækologi med
endoskopisk service samt cancerkirurgi med und-
tagelse af landsdelsfunktioner.

Afdelingen udfører et meget stort operativt ar-
bejde, således (V/P-operationer) 293 hysterekto-
mier, 189 prolapsoperationer og 76 hysteroskopi-
ske indgreb.

Intermationalt samarbejde:
Overlæge, dr.med. Jens Lundrup: Klinisk afprøv-
ning af Atosiban (en oxytocin antagonist) til
præterm fødsel.

Interessante projekter:
Total hysterektomi/subtotal hysterektomi, et mul-
ticenterprojekt udgået her fra afdelingen. 

Kontrolleret undersøgelse af fødsler i vand med
henblik på mulige infektionsrisici under redige-
ring.

Flere mindre videnkabelige projekter.
Tom Hansen, klinisk lektor, fung. Overlæge

Forskningsenheden for prænatal
diagnostik, Juliane Mariecentret, 
H:S Rigshospitalet

Hovedforskningsområder:

Sammenligning af moderkageprøve med tidlig
fostervandsprøve 
En randomiseret undersøgelse af de 2 metoder til
tidlig udtagning af fosterceller.

Kromosomanalyse af livmoderhalskræft og dens
forstadier ved komparativ genomisk hybridisering 
Ved en ny kromosomanalyse foretages under-
søgelse af udviklingen i kromosomændringer med
stigende grad af malignitet.

3 Undersøgelse af forekomsten af føtale celler i
maternelt blod.
• Dels foretages en præklinisk undersøgelse af en

metode til isolering og analysering af fostercel-
ler fra gravide kvinder.

• Dels foretages udviklingsarbejde med henblik
på metoder til sortering og analyse af celler fra
fosteret fra gravides blodbane.

Internationalt samarbejde:
Vedrørende sammenligning af moderkageprøve
med tidlig fostervandsprøve: Projektet er et multi-
centerprojekt med amerikanske og canadiske cen-
tre + l europæisk center (dansk/Rigshospitalet).

Der er møder i projektets styregruppe, hvor jeg
deltager.

Vedrørende Kromosomanalyse af livmoderhals-
kræft og dens forstadier ved komparativ genomisk
hybridisering: Projektet indgår sammen med an-
dre lignende projekter i en projektgruppe, der
som fællesmetode anvender komparativ, geno-
misk hybridisering. Projektet er i samarbejde med
overlæge Claes Lundsteen.

Vedrørende undersøgelse af forekomsten af
føtale celler i maternelt blod punkt A: Der er 3 eu-
ropæiske og 3 amerikanske centre med. Vi holder
ugentlig telefonmøder om problemerne.

Vedrørende Undersøgelse af forekomsten af
føtale celler i maternelt blod punkt B: 3 danske
grupper er p.t. involveret. Ventelig kommer der
yderligere een.

Publikationer:
4.

John Philip, Professor

Børneafdeling H, 
Københavns Amts Sygehus i Hillerød

Hovedforskningsområde:

Neonatologi, præmature

Neurologi, epilepsi

Diabetologi, stresshyperglycæmi

Allergologi

Internationalt samarbejde:
ARI, Acute Respiratory Infection, hos børn i Syd-
vietnam, Danida finansieret NGO-projekt med
Dansk Vietnamesisk Forening og Pediatric Hospi-
tal N1, Saigon.

Publikationer
Originalpublikationer 2.

Else Andersen, Overlæge, klinisk lektor

Pædiatrisk klinik I, Lungeambulatoriet,
Juliane Marie Centeret, H:S Rigshospitalet 

Hovedforskningsområder:
Udvikling af metode til bestemmelse af lunge-
funktion hos småbørn.
Udvikling af metoder til inhalationsbehandling af
småbørn.
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Undersøgelse af de tidligere forandringer ved ud-
vikling af astma i småbørns alderen samt faktorer
der kan prediktere denne udvikling, og risikofak-
torer herfor.
Genotypning ved astma og ved primær cilie dyski-
nesi.

Internationalt samarbejde:
• Samarbejde med Universitetet, Perth, Australi-

en om lungefunktionsmetoder til småbørn.
• Samarbejde med Universitetet, Dundee, Scot-

land om måling af lungedeponering hos børn.
• Koordinerer Skandinavisk-Amerikansk studie af

genotypning af asthma familier.

Publikationer:
12.
Fuld publikationsliste kan opnås på afdelingen.

Hans Bisgaard, Afdelingslæge, dr.med.

Københavns Amts Sygehus i Gentofte

Børneafdelingen

Afdelingens hovedforskningsområder:
Pædiatrisk allergi og lungesygdomme: Forekomst
af astma. Diagnostik af astmatisk bronchitis og in-
dikation for behandling med inhaleret binyre-
barkhormon. Bivirkninger ved behandling med
inhaleret binyrebarkhormon. Forekomst af latex-
allergi hos børn.

Luftvejsinfektioners betydning for udvikling af
astmasymptomer.

Børne-neurologi: Diagnostik og behandling af
børn med DAMP.

Pædiatrisk uro- nefrologi: Behandling og diag-
nostik af børn med vandladningsforstyrrelser.

Pædiatrisk reumatologi.
Pædiatrisk gastroenterologi; Stufier vedrørende

mb. Cøllacus.
Infektionssygdomme: Multicenterundersøgelse

til vurdering af betydningen af febrilia og hud-
blødninger hos børn.

Børneafdeling L, Københavns Amts
Sygehus i Glostrup

Hovedforskningsområder:

Diabetes
Forskningen ledes af overlæge, dr. med. Henrik B.
Mortensen. Udarbejdelse af projekter for Dansk
Register for Børne- og Ungdomsdiabetes med til-
hørende Biologisk Bank. Projektleder for en inter-

national undersøgelse af metabolisk kontrol og
livskvalitet hos børn og unge med diabetes melli-
tus samt et prospektivt internationalt studie af re-
missionsfasen hos unge med nydiagnosticeret dia-
betes.

Neurologi
Undersøgelse af Botulinum Toxin A’s effekt på
spasticiteten ved cerebral parese. Multicenterun-
dersøgelse sammen med børneafdelingerne på
Rigshospitalet og Hvidovre Hospital om effekten
af terapeutisk elektrisk stimulation (TES) hos
børn med cerebral parese. Fortsatte studier af
børn med feberkramper og deres langtidsprogno-
se med og uden behandling.

Neonatologi
Deltager i multicenterundersøgelsen EFTOL,
langtids follow-up af ekstremt for tidlig fødte
børn, samt multicenterundersøgelse af surfactant.

Øvrige aktiviteter
Multicenterundersøgelse om modermælkserstat-
ning og hypoallergen effekt i samarbejde med
børneafdelingerne Sønderborg, Viborg og Oden-
se.

Andre projekter
Disputatsafhandling af 1. reservelæge Birthe S. Ol-
sen: Diabetes hos børn og unge. Prævalens af mi-
krovaskulære komplikationer og risikofaktorer. Er
der en incidensstigning af IDDM i Danmark ? (vej-
leder overlæge, dr. med. Henrik B. Mortensen).
Ph.d.-projekt om fragilt X-kromosom i samarbejde
med Kennedy Instituttet ved reservelæge Helle
Hjalgrim (vejleder adm., overlæge, dr. med. Kar-
sten Kaas Ibsen). Ph.d.-projekt om leptinforholde-
ne hos børn med adipositas ved reservelæge Jens
Christian Holm (vejleder adm. overlæge, dr. med.
Karsten Kaas Ibsen).

Finn Ursin Knudsen, Afdelingslæge, dr.med.

Stab:
Andersen, Anders Nyboe; klinisk lektor.
Andersen, Else; klinisk lektor.
Bock, Johannes Ernst; professor.
Erichsen, Gunna; klinisk lektor.
Greisen, Gorm; klinisk lektor.
Hansen, Tom; klinisk lektor.
Hertz, Henrik; klinisk lektor.
Hornnes, Peter; klinisk lektor.
Jaszczak, Poul P.; klinisk lektor.
Kastrup, Knud Ussing; klinisk lektor.
Knudsen, Finn Ursin; klinisk lektor.
Krasilnikoff, Peter Andreas; kliniske prof.
Larsen, Jørgen Falck; kliniske prof.
Lenstrup, Carsten; klinisk lektor.
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Lose, Gunnar; klinisk lektor.
Marner, Birgitte; klinisk lektor.
Nielsen, Hans Erik; klinisk lektor.
Ottesen, Bent Smedegaard; kliniske prof.
Pedersen, Svend Steenstrup; klinisk lektor.
Philip, John; professor.
Sardemann, Henrik; klinisk lektor.
Skakkebæk, Niels Erik; kliniske prof.
Skovby, Flemming; kliniske prof.
Skovby, Sven O.; klinisk lektor.
Tabor, Ann; klinisk lektor.
Valerius, Niels Henrik; klinisk lektor.
Weile, Birgitte; klinisk lektor.

Ph.d.-afhandlinger:
Abel, Ivan: Elektrostimulation og lokal østrogente-

rapi til behandling af urininkontinens hos post-
menopausale kvinder.

Hansen, Kjeld Gade: Vaccination mod Haemophi-
lus influenzae type B (Hib) i det danske børne-
vaccinationsprogram (Statens Serum Institut).

Holm, Kirsten: Growth, growth hormone and
growth factors after treatment for acute lym-
phoblastic leukaemia in childhood.

Jørgensen, Marianne Hørby: Docosahexaenoic
acidintake and visiual development in term in-
fants during the first 4 months of life (KVL).

Meng, Fan-Jing: Study around cells with special fo-
cus and Carcinoma in Situ Germ Cells in Semen
Fluid.

Metland, Merete Lund: Løbetrænings betydning
for kønshormonelle forhold og knoglernes
kalkholdighed hos kvinder og mænd.

Mosgaard, Berit Jul: Ovulationsstimulation og can-
cer ovarii.

Mølgaard, Christian: Knoglemineralisering i
vækstperioden. Betydning af vækst, pubertet og
kalciumindtag.

Nysom, Karsten: Immunologiske, kardiologiske,
pulmonale og knoglemetaboliske senfølger hos
børn og unge behandlet for kræft i barnealde-
ren.

Pedersen, Anette Tønnes: Hormone Replacement
Therapy and Risk of Stroke.

Svare, Edith Ingerslev: Human Papillomavirus in-
fection in female and male attenders at clinics
for sexually transmitted diseases in Denmark
and Greenland.

Svare, Jens: Preterm delivery and subclinical uro-
genital infection.

Tetzschner, Tine Melgaard Hansen: Nervus pu-
dendus motoriske funktion vurderet ved Pu-
dendal Nerve Terminal Motor Latency specielt i
forbindelse med graviditet og fødsel.

Topp, Monica: Preterm birth and cerebral parese
– a registerbased study.

Wewer, Anne Vibeke: Helicobacter Pylori infektio-

nen hos børn – dens forekomst og betydning
for reudverende mavesmerter.

, : Study of Round Cells with Special Focus on Car-
cinoma in Situ Germ Cells in Semen Fluid

Publikationer:
Abel I.: Elektrostimulation og lokal østrogenterapi

til behandling af urininkontinens hos postme-
nopausale kvinder. 1997. 

Abel I.: Elektrostimulation til behandling af urin-
inkontinens. Kontinens NYT Maj, s. 2, 1997. 

Andersen L.F., Meinert L., Rygaard C., Junge J.,
Prentø P., Ottesen B.: Thermal Balloon Endo-
metrial Ablation: Safety Aspects Evaluated by
Serosal Temperature, Light Microscopy and
Electron Microscopy. Eur J Obstet Gynecol Re-
prod Biol, 1997. 

Borch-Christensen H., Langhoff-Roos J., Larsen
S., Lindberg B., Wennergren M.: The
Nordic/Baltic perinatal death classification.
Acta Obstet Gynecol Scand 164, s. 3, 1997. 

Clausen H., Jørgensen J., Ottesen B.: Stem villous
arteries from the placenta of heavy smokers:
functional and mechanical properties. Am J Ob-
stet Gynecol In press, s., 1997. 

Donnez J., Vilos G., Gannon M., Sørensen S.S.,
Klinte I., Miller R.: The aztec study: .Dysfunctio-
nal uterine bleeding treated by endometrial
resection with or without GNRH agonist. Gyn
Endoscopy 6 (suppl 1), s. 2, 1997. 

Donnez J., Vilos G., Gannon M., Stampe-Sørensen
S., Klinte I., Miller R.: Goserelin acetate (Zola-
dex*) plus endometrial ablation for dysfunctio-
nal uterine bleeding: a large randomized dou-
ble- blind study. Fertility and Sterility 68, s. 7,
1997. 

Ejdrup Bredkjær H., Palle H., Ekblad E., Fah-
renkrug J., Ottesen B.: Prepro VIP-derived pep-
tides in the human female genital tract: expres-
sion and biological function. Neuropeptides 31,
s. 7, 1997. 

Fonnest G., Fonnest I., Weber T.: Neonatal herpes
in Denmark 1977-1991. Acta Obstet Gynecol
Scand 76, s. 4, 1997. 

Giwercman A., Thomsen J., Hertz J., Berthelsen J.,
Jensen V., Meinecke B., Thormann L., Storm
H., Skakkebæk N.: Prevalence of carcinoma in
situ, of testis in 207 oligozoospermic men from
infertile couples. BMJ 315, s. 3, 1997. 

Hasle H., Nir M., Tommerup N.: Prolonged extre-
me thrombocytosis associated with neurofibro-
matosis type 1. Ugeskrift for Læger 130, s. 317-
19, 1997. 

Juul A., Kastrup K.U.: Growth hormone Provocati-
ve Retestning of 108 Young Adults with Child-
hood-Onset GH deficiency and Diagnostic Va-
lue of Insulin-like Growth Factor I and IGF Bin-
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ding Protein-3. J. Clin. Endocrinol. Metab. 82, s.
1195-1201, 1997. 

Juul A., Holm K., Kastrup K.U., Pedersen S.A.,
Fleicher Michaelsen K., Rasmussen S., Müller J.,
Skakkebæk N.: Free Insulin-like Growth Factor I
serum levels in 1430 Healthy Children and
Adults and Its Diagnostic Value in Parents su-
spected of Growth Hormone Deficiency. J. Clin.
Endocrinol. Metab. 82, s. 2497-2502, 1997. 

Knudsen F.U., Pærregaard A., Andersen R., An-
dresen J.: Feberkrampers langtidsprognose
med og uden profylakse. Ugeskrift for Læger
17, s. 1-7, 1997. 

Knudsen F.U.: Nyt om feberkramper. Månedsskrift
for Praktisk Lægegerning 75, s. 1205-12, 1997. 

Knudsen F.U., Korsgaard A.: Børnemigræne – en
overset sygdom. Månedsskrift for Praktisk læge-
gerning 75, s. 549-56, 1997. 

Krebs L., Nilas L., Langhoff-Roos J., Pedersen B.:
Forløsning ved underkropspræsentation. Selek-
tion ved røntgenologisk bækkenmåling. Ugeskr
Læger 18, s. 5, 1997. 

Langhoff-Roos J., Larsem S., Borch-Christensen
H., Lindberg B., Vennergren M.: Potentielt
undgåelige perinatale dødsfald i Danmark og
Sverige 1991. Ugeskr Læger 159, s. 5, 1997. 

Lavard L., Madsen H., Perril H., Jacobsen B.,
Svejgaard A.: HLA class II associations in juveni-
le Graves disease: Indication of a strong protec-
tive role of the DRB1701, DqA1201 haplotype.
Tissue Antigens, s. 639-641, 1997. 

Leth Jensen B., Jensen K., Kastrup K.U., Pedersen
S.A., Wagner A.: Craniofacial Development af-
ter surgical resection of craniopharyngioma.
Journal of Graniofacial Genetics and Develop-
mental Biology 17, s. 190-197, 1997. 

Loft A., Lidegaard Ø., Tabor A.: Incidence of ova-
rian cancer after hysterectomi – a anationwide
controlled follow-up. Br J Obstet Gynecol 104, s.
6, 1997. 

Lose G.: Uroflowmetry and pressure/flow study of
voiding in women. Acta Obstet Gynecol Scand
166, s. 5, 1997. 

Lose G.: Urethral pressure measurement. Acta
Obstet Gynecol Scand 76, s. 4, 1997. 

Mortensen H.: International Perspectives in
Childhood and adolescent Diabetes: A Review.
Journal of pediatric endocrinology & metabo-
lism (JPEM) 10, s. 261-64, 1997. 

Mortensen H.: Comparison of metabolic control
in a cross-sectional study of 2873 children and
adolescents with IDDM from 18 countries. Dia-
betes Care 5, s. 714-20, 1997. 

Mouritzen L., Lose G., et al.: Consencus of basic
assessment of female incontinence. Acta Obstet
Gynecol Scand suppl 166, 76, s. 2, 1997. 

Møiniche S., Dahl J., Erichsen C., Jensen L., Keh-

let H.: Time course of subjective pain ratings,
and wound and leg tenderness after hysterecto-
mi. Acta Anaest Scand 41, s. 5, 1997. 

Møller L.B.K.: En gynækolog-obstetriker på Inter-
nettet. Ugeskr Læger 159, s. 1, 1997. 

Mølsted L.: Behandling af gravide diabetikere.
Nord Med 112, s. 4, 1997. 

Mølsted L.: Gestationel diabetes mellitus. Ugeskr
Læger 159, s. 1, 1997. 

Nygaard B., Petersen J.R., Jespersen N.: Thyreoi-
deastimulerende antistoffer hos gravide med
Graves’sygdom og neonatal tyreotoksikose.
Ugeskrift for Læger 159, s. 1086-89, 1997. 

Ottesen B.S.: Blødningsforstyrrelser. i: Lærebog i
gynækologi, 1997. 

Ottesen B.S.: Gynækologisk endokrinologi. i:
Lærebog i Gynækologi, København 1997. 

Ottesen B.S.: Gynækologisk endoskopi. i: Lære-
bog i Gynækologi, 1997. 

Ottesen B.S.: Women at cardiac risc: Is HRT the
route to maintaining cardiovascular health? Int
J Gynecol Obstet 59, s. 9, 1997. 

Parslov M., Lidegaard Ø.: Endometriecancers
ætiologi. Ugeskr Læger 158, s. 5, 1997. 

Pedersen A.T., Lidegaard Ø., Kreiner S., Ottesen
B.S.: Hormone replacement therapy and risk of
non-fatal stroke. Lancet 350, s. 7, 1997. 

Perril H., Lavard L., Broch-Jacobsen B.: Autoim-
mune thyreoid disease in children. Exp. clin.
Endocrinol Diabetes 105, s. 55-57, 1997. 

Petersen W., Krarup-Pedersen F., Friis B., Howich
P., Nielsen F., Stømquist L.: Sodium cromoglyca-
te as a replacementfor inhaled corticosteroids
in mild-to-moderate childhood asthma. Allergy
51, s. 6, 1996. 

Schultze A., Bækgaard C.P., Blichfeldt S., Petersen
M.D., Tommerup N., Nielsen Brøndum K.: Cli-
nical features and mulecular genetic analyis of a
boay with Prader-Willi syndrome caused by an
imprinting defect. Acta Pædiatr., s. 906-910,
1997. 

Stampe-Sørensen S., Colov N., Vejerslev L.: Pre-
and postoperative therapy with GNRH agonist
for endometrial resection. Acta Obstet Gynecol
Scand 76, s. 5, 1997. 

Svare J., Langhoff-Roos J., Andersen L., Kryger-Bag-
gesen N., Borch-Christensen H., Kristensen J.:
Ampicillin-Metronidazol treatment in idiopatic
preterm labour – a randomized controlled multi-
centre trial. Br J Obstet Gynecol 104, s. 6, 1997. 

Svare J.: Preterm delivery and subclinical urogeni-
tal infection. Ugeskr Læger 159, s. 1, 1997. 

Svare J.: Preterm delivery and subclinical urogeni-
tal infection. 1997. 

Tabor A., Hornnes P., Ottesen B.: UL-skanning for
ovarian cancer. Ugeskr Læger 159, s. 3, 1997. 

Tetzschner T.M.H., Sørensen M., Jønsson L., Lose
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G., Christiansen J.: Delivery and pudendal ner-
ve function. Acta Obstet Gynecol Scand 76, s. 8,
1997. 
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ansen J.: Vaginal pudendal nerve stimulation: a
new technique for assessment of pudendal ner-
ve terminal motor latency. Acta Obstet Gynecol
Scand 76, s. 6, 1997. 
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dendal nerve terminal motor latency. Int J Colo-
rect Dis 12, s. 5, 1997. 
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nal Motor Latency specielt i forbindelse med
graviditet og fødsel. København 1997. 
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col J 8, s. 3, 1997. 
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Scand 76, s. 6, 1997. 
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7, 1997. 
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urinary stress incontinence. Curr Opinion Ob-
stet Gynecol, s. 4, 1997. 

Weber T., Nielsen H., Ottesen B.S., Nielsen N.: Fø-
deklinik og specialafdeling. Ugeskr Læger 160,
s. 2, 1997. 

Westergaard H.B., Langhoff-Roos J., Larsen S.,
Borch-Christensen H., Lindmark G.: Intrapar-
tum death in Denmark and Sweden in 1991.
Acta Obstet Gynecol Scand 167, s. 1, 1997. 

Carsten Lenstrup, Institutleder, Lektor, overlæge, dr.med.

Patologisk-Anatomi,
Det patologisk-anatomiske område står for øje-
blikket uden for institutionsstrukturen.

Patalogisk afdeling, Amtssygehuset i
Herlev

Afdelingens hovedforskningsområder:
Lymfomer og leukæmier: Histologiske, immunologi-
ske og genotypiske undersøgelser med specielt
henblik på differentieringsantigener og oncoge-
ner. I internationalt regi samarbejde med ILSG,
EORTC og WHO.

Undersøgelser vedrørende informationsteknologiens
anvendelse indenfor patologisk-anatomi; udvikling af
sundhedsøkonomiske modeller til produktionsop-
gørelse, systemer til automatisk billedanalyse (af-
læsning af immunfarvninger og smear-screening)
og studier over computer-hjælp i undervisningen.

Elektronmikroskopisk påvisning af diabetes re-
laterede antigener i pancreas ß-celler og andre or-
ganer.

Undersøgelserne udgøres af morfologiske og
immunelektronmikroskopiske analyser af cytokin-
påvirkning, antiinflammatorisk terapi og antigen-
ekspression.

Cellebiologi: In vitro undersøgelser vedrørende
mulige immunologiske mekanismer bag interstiti-
el cystitis og renal allograft rejection. In vitro mo-
dellerne analyseres ved hjælp af immunologiske
og biokemiske teknikker (FACS, ELISA, RIA, en-
zymassays, 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: EORTC (European Orga-
nization for Research and Treatment of Cancer)
cutaneous lymphoma project gropu; Internatio-
nal lymphoma Study Group; WHO.
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Vedrørende tidlig diabetes. Samarbejde 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.

Jean de la Rosette, University Hospital Nijmi-
gen, Holland. Samarbejde vedrørende detrusor-
studier.

Publikationer:
Antal originalpublikationer 32
Henvisning til, hvor fuld publikationsliste kan op-
nås: Lægesekretær Annette Dam, Patologisk-ana-
tomisk institut, Amtssygehuset i Herlev.

Svend Larsen, Professor, dr. med.
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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
Moltke (Praktiserende Lægers Organisation),
amtsborgmester Ib Frederiksen og amtsrådsmed-
lem Tonny Husted Nielsen (Sygesikringens For-
handlingsudvalg).

Fagligt råd: Gert Almind (formand), Arvid
Frank Jørgensen, Inga Marie Lunde, Jens Georg
Hansen (Dansk selskab for almen medicin), Mari-
anne Schroll (Statens sundhedsvidenskabelige
Forskningsråd), Jørgen Fog indtil august 1997,
herefter Lene Skak Iversen (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, Kit Christensen,
Lars J. Hansen, Arvid F. Jørgensen, Eli Sørensen,
Per Vendsborg, 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).

Forskningsprogram for samfundsvidenskabelig
sygdomsforskning (Dorte Gannik, Hysse Forch-
hammer, Vibeke Klitgaard, Lene Koch, Laila
Launsø).

Udbredelse af tidlig rådgivning af alkoholstor-
forbrugere i almen praksis (Lars J. Hansen).

Type 2 diabetes – den alment praktiserende
læges perspektiv (Lars J. Hansen)

Opsporing af asthma bronchiale i 5-års alderen
i almen praksis (Christian Hermann).

Allergiudredning i almen praksis – 750 patient-
forløb i perioden 1977-1993 (Arvid F. Jørgensen).

Diabetesomsorg i almen praksis (Niels de Fine
Olivarius).

Danskernes viden om sukkersyge (Christina
Thein, Christina Hundrup, Bettina Gregersen,
Niels de Fine Olivarius).

Nogle metodeproblemer ved sygdomsopgørel-
ser i almen praksis (Poul A. Pedersen).

Allergologisk udredning i almen praksis og i al-
lergologisk specialregi (Arvid F. Jørgensen, Poul
A. Pedersen).

Astma og allergisk rhinitis i almen praksis (Poul
A. Pedersen).

Lændesmerter i en almen praksis efter ca. 20 år
(Poul A. Pedersen og Hanne Thorsen).

Forekomst af resistente bakterier ved akut otitis
media hos børn (Jørgen Lous, Århus, Poul A. Pe-
dersen).

Patientcentreret registerforskning (Hanne
Thorsen, Hanne Hollnagel, Inga Lunde, Niels
Olivarius og Poul A. Pedersen).
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Fremlæggelse ved kongresser og møder:
Astrup K.: “Kvinders overgangsalder” Soroptimist
International, Glostrup; “Blødningsforstyrrelser
hos kvinder” og “Hormonal substitutionsbehand-
ling” Specialeuddannelsen i almen medicin,
Odense, og Specialeuddannelsen i almen medi-
cin, København; Returnday for læger i blokstil-
ling, Københavns Amt; Efteruddannelse for prak-
tiserende læger, København. 

Barfod S.: “European Charter on Alcohol”.
WHO collaborators meeting, Besancon, Frankrig
(med Sørensen E., Hansen L.J., Sørensen H.S.);
“Kan den praktiserende læge bruge genstands-
grænserne til noget?”, heldagsmøde i Dansk sel-
skab for alkoholforskning, Rigshospitalet; “Euro-
pean Charter on Alcohol”, WHO collaborators
meeting, Sofia, Bulgarien; “Kan vi komme alko-
holmisbruget i forkøbet?”, lægedage 97, Køben-
havn (med Sørensen E., Zachariassen A., Beich
A.); Sundhedsstyrelsens workshop. Forslag til
forskningsemner vedr. storforbrugere af alkohol.

Beich A.: “Forebyggende sundhedsarbejde på
Bispebjerg Hospital”, forskningsseminar, Bispe-
bjerg Hospital, København; Kongres om “Preven-
tion in Primary care”, European Society of Gene-
ral Practice (poster) “Brief motivational inter-
viewing in general practice for early stage problem
drinkers”, Prag; Sundhedsstyrelsen, workshop:
“Storforbrugere – Forslag til forskningstemaer”,
Eigtveds Pakhus, København.

Gannik D.: “Diagnosen: Sundhedsvæsenets ar-
bejdsgrundlag?”, indlæg ved 19. Nordiske Socio-
logkongres, København, samt gruppekoordinator
for gruppen “Sundhedssektoren i samfundet”;
medarrangør af temadagen “Teoriers betydning i
almen medicinsk forskning”, Panum Instituttet,
København; mødeleder ved temamøde “Refleksi-
on og tolkning i kvalitativ sundhedsforskning”,
Medicinsk historisk museum, København.

Hansen L.J.: “Randomized control trial of three
methods to enhance the uptake in general practi-
ce of early intervention for harmful and hazard-
ous alcohol consumption” ved WHO-møderne i
Besancon, Frankrig og Sofia, Bulgarien.

Olivarius N. de F.: “The socio-economic conditi-
ons before diabetes diagnosis in a group of newly
diagnosed diabetic patients (40 years of age) com-
pared with a background population”, European
Diabetes Epidemiology Study Group, 32nd Annu-
al Meeting, Visegrad (med Andreasen A.H.);
“Sådan ser ‘de’ ud”, et interventionsstudie i almen
praksis. Lægekredsforeningen for Fyns Amts af-
tenmøde: “Det er vi for dårlige til: Type 2 diabe-
tes”, Odense; “Den praktiserende læge har nøglen
til god diabetesomsorg”, Sundhedsstyrelsens kon-
ference “Diabetesbehandling i Danmark: Status
og perspektiver”, Odense; “Vægthistorie hos nyop-

dagede Type 2 diabetikere”. Møde i Dansk Endo-
crinologisk Selskab, København; “Nyopdagede
midaldrende og ældre diabetikeres sociale og øko-
nomiske forhold før diabetesdiagnosen belyst ved
hjælp af registerdata”, Dansk Epidemiologisk Sel-
skabs 12. Årsmøde, Hindsgavl (med Andreasen
A.H.); “Kvalitet i behandlingen af aldersdiabetes i
Danmark – en udvikling styret af amterne og al-
men praksis”, Forskningsfondens Temadag, Kø-
benhavn; “Forbedring af diabetesomsorgen i al-
men praksis. En dansk model” (poster) Lægedage
97. København; “Type 2 diabetes mellitus – lykkes
de mål vi sætter os?” “Rivegilde” ved Udvalget for
samarbejde mellem lægerne på KAS Herlev og op-
tageområdets praktiserende læger. KAS Herlev;
“Kursus i registerforskning”, Center for Register-
forskning, København; ph.d.-kurset “Klinisk inter-
ventionsforskning”, Copenhagen Trial Unit, Kø-
benhavn; D.a.d.l.-kurset “Diabetes i almen prak-
sis”, Middelfart; forskningsmetodologisk kursus
“Fra idé til projekt”, Frederiksborg Amts Børneast-
magruppe, Holte.

Pedersen P.A.: “Effekten af immunoterapi ved
pollen rhinitis i almen praksis” 10. Nordiska Kon-
gressen i Allmänmedicin, Reykjavik; “Acut otitis
media i almen praksis. Frekvensen af resistente
bakterier i rhinopharynx i relation til antibiotika-
forbrug, symptomer og fund” ,10. Nord. kongres i
almenmedicin, Reykjavik; “MTV-udvalgets rapport
om organisation af allergidiagnostik i Danmark”,
Dansk allergologisk selskab, årsmøde, Kolding;
“Kvalitetsudvikling og forskning”, temadag arr. af
Fonden vedr. finansiering af forskning i almen
praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt; “Sygesikrings-
registeret efter 1. januar 1997 – et bedre register”,
temadag. arr. af Fonden til forskning i almen prak-
sis og sundhedsvæsenet i øvrigt; “Forskning i aller-
giske lidelser i almen praksis”, seminar, Bymose
Hegn, Helsinge; “Sygesikringsregisteret” forsk-
ningsmøde, Afd. for almen medicin og Central
forskningsenhed; “Teoriers betydning i almen me-
dicinsk forskning”, forskningsmøde, Panum Insti-
tuttet.

Vigtigste faglige hverv:
Dorte Gannik: Leder af Netværk for samfundsvi-
denskabelig sygdomsforskning. Observatør i
Dansk Selskab for Almen Medicins bestyrelse. Vej-
leder for ph.d.-studerende ved Det sundhedsvi-
denskabelige Fakultet og Forskerakademiet. Med-
lem af ph.d.-bedømmelsesudvalg for mag.art. Hel-
le Timm. Medlem af redaktionspanel for Sund-
hedsstyrelsens tidsskrift om forebyggelse Vital.
Konsulent for Forskningsinsituttet for Human er-
nærings forskningsudvalg.

Christian Hermann: Amtsrepræsentant i Dansk
Selskab for Almen Medicin. Bestyrelsesmedlem i
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Lyngby-Tårbæk Lægeselskab. Medlem af lægeligt
kommunalt samarbejdsudvalg i Lyngby-Tårbæk
kommune.

Niels de Fine Olivarius: DSAM’s forskningsud-
valg; Sundhedsstyrelsens følgegruppe vedrørende
diabetesbehandlingen i Danmark; DSAM’s repræ-
sentant i følgegruppen for projektet “Bedre sund-
hed for mor og barn” ved Center for Epidemiolo-
gisk Grundforskning.

Poul A. Pedersen: Medlem af Forskningsrådet
for Københavns Amts Sygehusvæsen; Medlem af
Kvalitetsudviklingsudvalget Københavns Amt;
Medlem af Videnskabelige panel, Ugeskrift for
læger; Medlem af DSAM’s diabetesgruppe og al-
lergigruppe. Censor i almen medicin; Medlem af
det lægelige råd vedr. Landspatientsregistret.

Poul A. Pedersen, Afdelingsleder

Afdelingen for eksperimentel medicin

Historie:
Afdelingen er oprettet 1. oktober 1976 under nav-
net Dyreafdelingen i forbindelse med Det lægevi-
denskabelige Fakultets indflytning på Panum In-
stituttet. I takt med overflytningen af institutter er
de lokale dyrehuse blevet nedlagt, og dyretekni-
kerpersonale samt funktioner overflyttet hertil. 1.
september 1995 er der indgået et samarbejde mel-
lem Rigshospitalet og Det sundhedsvidenskabeli-
ge Fakultetet om samdrift af de dyreeksperimen-
telle faciliteter. Afdelingens navn blev ændret fra
Dyreafdelingen til Afdelingen for eksperimentel
medicin. RH’s dyrehus med laboratorier i Miche-
alsen bygningen er nedlagt. Funktioner herfra er
flyttet til det tidligere dyrehus ved Farmakologisk
Institut, Henrik Harpestrengsvej, der er moderni-
seret. Der er desuden etableret 11 dyrelaboratori-
er i tilknytning til disse dyrerum (RH afsnit 5703).
På Panum Instituttet er der foretaget ombygnin-
ger for at kunne indplacere den eksperimental
kirurgiske aktivitet. Personalet fra RH – i alt 8 års-
værk – er overflyttet til fakultetet. Fakultetet og
RH råder over tre dyrehuse: Teilumbygningens,
der betjener den pato-anatomiske sektor og enkel-
te brugere på RH, RH-afsnit 5703 på Henrik Har-
pestrengsvej (tidligere Farmakologisk Institut),
der sammen med afsnittet på Panum Instituttet
betjener brugere ved de andre prækliniske sekto-
rer og RH. Der ydes også assistance til andre KU
institutter og institutioner uden for KU. Afdelin-
gens samlede areal omfatter ca. 5.800 m2. Der er

muligheder for opstaldning af mange arter af for-
søgsdyr incl. primater i 75 tidssvarende dyrerum.
Afdelingen er sektioneret i flere afsnit, således at
der kan udføres forsøg på dyr på forskellige hygi-
ejniske niveauer (konventionelle, “SPF”, gnoto-
bioter, kimfri dyr). Afdelingen råder over et mo-
derne kirurgisk afsnit samt en række laboratorier
til dyreeksperimentelt arbejde incl. et mindre iso-
lationsafsnit til infektionsforsøg. Afdelingen ledes
af en bestyrelse på fire medlemmer. To er udpeget
af dekanatet og to er udpeget af RH’s direktion.
Afdelingen financierer for tiden – udover drifts-
midlerne – ca. 9 TAP-årsværk og 0.5 VIP-årsværk
via interne brugerbetalinger og indtægtsdækket
virksomhed.

Aktiviteter: 
Service: Dyreafdelingen er en fælles serviceafde-
ling, der yder assistance vedr. dyreforsøg. Dyreaf-
delingen fremskaffer forsøgsdyr i et vist omfang
ved egen avl samt ved indkøb, passer dyrene og
yder bistand ved indgreb og prøvetagninger. Afde-
lingen rådgiver desuden i forsøgsdyrfaglige pro-
blemer herunder forsøgsplanlægning og etiske
spørgsmål. Afdelingen har siden 1994 haft eget la-
boratorium for mikrobiologisk kontrol – primært
af egne forsøgsdyr. Laboratoriets serviceydelser til-
bydes også eksternt, idet der er et stigende behov
for sundhedskontrol af forsøgsdyr hos både pro-
ducenter og brugere. I forbindelse med overflyt-
ning af RH aktiviteter er mulighederne for ekspe-
rimentalkirurgisk service blevet stærkt forbedret.
Med henblik på at opnå en bedre sikkerhed om-
kring indslusningen af transgene dyr, er der ind-
rettet en ny enhed. Isolatorafdelingen er af sam-
me grund blevet udvidet og forsynet med nyt sup-
plerende udstyr.

Undervisning: Afdelingen afholder kurser i for-
søgsdyrkundskab: Et 30 timers kursus, der giver de
nødvendige forsøgsdyrfaglige kvalifikationer for
at kunne søge selvstændig forsøgsdyrstilladelse.
Deltagere har været veterinærstuderende, ph.d.-
studerende og eksterne (industrien, videnskabeli-
ge institutioner m.v.) (108 deltagere). Der afhol-
des et 60 timers kursus i forsøgsdyrskundskab for
humanbiologistuderende (obligatorisk). Der er
endvidere afholdt kursus i eksperimental kirugisk
teknik og mikrokirurgi (70 deltagere). Desuden
arrangeres flere forskellige kurser i kirurgisk tek-
nik (“A-kurser”) for læger under specialuddannel-
se i kirurgi. Afdelingen underviser lejlighedsvis
ved andre institutioners/firmaers kursusvirksom-
hed. Afdelingens dyrlæger forelæser hvert seme-
ster for medicinstuderende (5. semester) om an-
vendelse af forsøgsdyr i biomedicinsk forskning.
De studerende tilbydes efterfølgende en rundvis-
ning. På grund af et stort behov for oplysning om
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anvendelse af forsøgsdyr har afdelingen re-
gelmæssigt besøg af fagligt interesserede, der ori-
enteres om afdelingens arbejde. Afdelingen har
udarbejdet et skriftlig materiale om emnet, der
udleveres til interesserede.

Forskning:
Arbejdet omkring mikrobielle infektioner hos for-
søgsdyr har fortsat været afdelingens hovedforsk-
ningsområde. Projektet omkring validering af me-
toder til diagnostik af Encephalitozoon cuniculi in-
fektioner hos kaniner er blevet afsluttet. Der har
været udført undersøgelser vedrørende infektion
med Candida hos forsøgsgrise, ligesom resistens-
forhold hos forsøgsgrise fra ikke-antibiotika-be-
handlede besætninger er blevet udforsket. Der
har i samarbejde med nuklearmedicinsk afdeling
på Rigshospitalet været arbejdet på udvikling af
abemodeller til screening af markørstoffer til
brug ved PET-scanning.

Rejser:
Helle Juul Rasmussen besøgte i marts 97 et primat-
center i Ohio USA og deltog i et fælles nordisk for-
skerkursus i Tartu, Estland. Axel Kornerup Han-
sen underviste i oktober på det samme kursus.

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. Axel Kor-
nerup Hansen er desuden bestyrelsesmedlem i
Scand LAS (Scandinavian Federation for Labora-
tory Animal Science). Axel Kornerup Hansen og
Hans-J. Skovgaard Jensen var medarrangører af
Scand LAS’ symposium og årsmøde i juni 97 i Hel-
singør.

Andre opgaver:
Hans-J. Skovgaard Jensen har deltaget i planlæg-
ningen af det kommende biotekcenter ved KU og
HS som formand for underudvalget vedr. forsøgs-
dyrsfaciliter. Han er desuden medlem af SVF’s
samarbejdsudvalg.

H.-J. Skovgaard Jensen

Stab
VIP: 1,8 årsværk.
TAP: 35,2 årsværk.

VIP:
Hansen, Axel Jacob Kornerup; dyrlæge.
Jensen, Hans-Jørgen Skovgård; dyrlæge.

TAP:
Ahlstrand, Rikke Marie; dyreassistent.
Bang, Klaus; dyrepasser.
Christensen, Linda; praktikant.
Dorte, Trans; dyreassistent.
Fordsmann, Jan Thorleif; betjent.
Hansen, Kirsten; dyrepasser.
Hansen, Lene; dyreassistent.
Højkilde, Lisa; dyreassistent.
Ilfeldt, Lisbeth; overassistent.
Irmark, Lene Juel; praktikant.
Jensen, Bente Walther; laboratoriemester.
Johansen, Jan Erik; betjent.
Johnsen, Johnny; praktikant.
Juul,Petersen Betina; dyreassistent.
Jørgensen, Mette; dyrepasser.
Klarskov, Letty; dyreassistent.
Kristensen, Bente Langelund; dyreassistent.
Kristensen, Line Bjørndal; dyreassistent.
Kurland, Lennart; dyrepasser.
Larsen, Anne-Grethe; dyreassistent.
Larsen, Dennis Rømer Lørup; dyreassistent.
Larsen, Malene Anja; praktikant.
Lund, Preben; praktikant.
Mard, Sam; laboratorietekniker.
Nielsen, Annette Juul; dyreassistent.
Nielsen, Helle Freiling; dyreassistent.
Olesen, Mette Værum; dyreassistent.
Olesen, Michael Engel Bonnich.; dyreassistent.
Olsen, Mette Gerd; dyreassistent.
Pedersen, Mona; laboratoriemester.
Rasmussen, Ena Raahauge; dyreassistent.
Rasmussen, Helle Juul; dyrlæge.
Ronald-Andersen, Gitte; dyreassistent.
Skov, Tina; dyrepasser.
Sorensen, Marianne; dyreassistent.
Stormm, Jørgen Bøgh; dyrepasser.
Swinton, Klaus; dyreassistent.
Sørensen, Gitte Frejlev; dyreassistent.
Tagmos, Helene; dyreassistent.
Thomsen, Palle; staldmester.
Thomsen, Ulla; dyreassistent.
Velschow, Sten; dyrlæge.
Vits, Andre; laboratoriemester.
Worm, Kenneth René; dyrepasser.
Ørngreen, Anne-Marie; laboratoriemester.

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet406



Fondsstøtte:
AMU-Kurser:
– ATA – AMU kurser (Afd. for Experimentel Me-

dicin)   kr. 0

Dansk Kirurgisk Selskab:
– (Hans J. Skovgaard Jensen)   kr. 0

Lundbeckfonden:
– kursus i eksperimentel kirurgi (Hans J. Skov-

gaard Jensen)   kr. 27.692

Løvens Kemiske Fabrik:
– kursus i eksperimentel kirurgi (Hans J. Skov-

gaard Jensen)   kr. 27.692

Novo Nordisk Fonden:
– kursus i eksperimentel kirurgi (Hans J. Skov-

gaard Jensen)   kr. 55.385
– udvikling af bladningsmodel i aber (H. Skov-

gaard Jensen)   kr. 0

Publikationer:
Christensen S., Shalmi M.B., Hansen A.J.K.,

Marcussen N.: Effects of perindopril and hydro-
chlorothiazide on the long- term progression of
lithium-induced chronic renal failure in male
Wistar rats. Pharm. Toxicol., s. 132-141, 1997. 

Hansen A.J.K., Thomsen P., Jensen H.S.: A sero-
logical indication of the existence of a guinea
pig poliovirus. Lab. Anim., 31, s. 212-218, 1997. 

Hansen A.J.K., Tagmos H., Bollen P.: Microbiolo-
gical monitoring of laboratory pigs. Lab. Anim.
31, s. 193-200, 1997. 

Hansen A.J.K.: Health status of laboratory pigs.
Parm. Toxicol. 80, Suppl. II, s. 10-15, 1997. 

Hansen A.J.K.: Poliovirus in quinea pigs, Procee-
dings of the 6th FELASA meeting. Lab. Anim.,
s. 212-218, 1997. 

Hansen A.J.K., Jensen H.S.: Infected with Mouse
Hepatitis Virus Shed Diagnostically Detectable
Amounts of IgA in Feces. Scand. J. Lab. Anim.
Sci. 24 (2), 1997. 

Sandøe P., Forsman B., Hansen A.J.K.: Transgenic
Animals: The Need For Ethical Dialoque. in:
Welfare Aspects of Transgenic Animals, Berlin
1997. 

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 senere måtte man forlade lo-
kalerne i det gamle hospital til fordel for Kunstin-
dustrimuseet, og efter en omflakkende tilværelse
tilkendtes museet i 1929 det tidligere Fysiologisk
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), Tit-
kens Gaard (opført 1754) og det omtalte Fysiolo-
gisk Institut (opført 1867).

I disse bygninger blev genstandene opstillet som
studiesamlinger, ordnet efter emne, men i slutnin-
gen af 1960erne opstod ønsket om at åbne museet
for et alment interesseret publikum. Samlingerne
blev herefter delt i en offentlig 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. I 1996 gennemgik samtlige udstillinger
en gennemgribende renovering og nyopstilling.

Pr. 1./1. 1998 er museet fusioneret med Institut
for Folkesundhedsvidenskab, midlertidigt som en
del af Afdeling for Sundhedstjenesteforskning.

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, patologi & mikroskopi, kirurgi, klinisk
kemi, oftalmologi, obstetrik & gynækologi, radio-
logi, elektromedicin, osteologi, farmaci og odon-
tologi. Hertil kommer bibliotek, billedsamling, ar-
kiv, mønt- og medaljesamling. Til studiesamlinger-
ne er knyttet et antal ulønnede konsulenter, der
alle er specialister indenfor deres område.

I beretningsperioden har museet modtaget
mange værdifulde gaver fra offentlige institutio-
ner og private. En omorganisering og nyordning
af studiesamlinger og fjernmagasiner er fortsat, li-
gesom museets samarbejde med Danmarks Natio-
nalmuseum omkring EDB-registrering og infor-
mationsteknologi udbygges. Desuden har museet
indledt et nært samarbejde med Danmarks Natur-
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og Lægevidenskabelige Bibliotek samt Køben-
havns Stadsarkiv vedrørende EDB-registrering af
henholdsvis bog- og arkivmateriale. Endelig er
museets EDB-anlæg moderniseret, kapaciteten er
væsentlig øget, og personalet har deltaget i adskil-
lige kurser med henblik på optimal betjening af
systemer og programmer.

I oktober åbnede museet særudstillingen: “Kug-
ler og skudsår” – en udstilling, der viser skudsårs
behandling fra 1500-tallets kuglesøgere og urte-
vand til introduktionen af røntgen fra 1895.
Tøjhusmuseet og Militærmedicinsk Samling i
Jægersborg har udlånt fine genstande til vor ud-
stilling. Samtidig blev en mindre del af museets
permanente udstilling ændret, så der blev plads til
en udstilling om nobelpristageren August Krogh,
ligesom en anden nobelpristager Johannes Fibi-
ger blev repræsenteret i de offentlige, permanen-
te udstillinger. For første gang deltog museet i
Kulturbynatten d. 10.10. med specialomvisninger
– det blev en succes med over 800 besøgende. En-
delig er der udarbejdet en folder, der fortæller om
museets udstillinger.

Eksternt har museet leveret materiale til en
særudstilling på Roskilde Apotek: “Det gamle far-
maceutiske håndværk” og opretholdt og fornyet
de permanente udstillinger i Tandlægeforenin-
gen og på Apoteksassistentskolen. Desuden er der
udlånt genstande og informationsmateriale til ju-
bilerende skoletandklinikker i Greve og Køge
kommuner.

Ved siden heraf har museet besvaret talrige fo-
respørgsler vedrørende genstands- og billedsam-
lingerne, bibliotek og arkiv 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, og der er ydet vejledning til
radio, TV og forlag, navnlig Danmarks National-
leksikon.

Museets udstillinger har været offentligt tilgæn-
gelige med faste omvisninger ons., tor, fre. og søn.
kl. 11.00 og 13.00 og har været besøgt af 11.498
personer.

Undervisning og information:
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 individuel
vejledning til deres OSVAL 1- og 2 opgaver.

Anna-Elisabeth Brade har været vejleder ved
Christian Graugaard’s ph.d.-afhandling: “Profes-
sor Sands høns – om sexualbiologi i mellemkrigs-
tidens Danmark” – indleveret til bedømmelse no-
vember 1997. Poul R. Kruse er vejleder for S.T.
Christensen’s ph.d.-projekt: “Den rationelle læge-

middelterapis historiske udvikling i et videnskabe-
ligt perspektiv”. Herudover har studerende fra In-
stitut for Folkloristik gennemgået deres 2-ugers
kursus i museumspraktik på museet.

Ved siden heraf har museet sammen med Skole-
tjenesten i Københavns Kommune gennemført
særundervisning for 8. – 10. klasser med demon-
stration af instrumenter, debat og omvisning, spe-
cielt knyttet til emnet: Epidemier.

Derudover har museets medarbejdere medvir-
ket ved følgende formidlingsopgaver:

Anna-Elisabeth Brade: Dansk folkemedicin. 5
dobbelttimer med 30 deltagere pr. gang, Folkeu-
niversitetet i København.

Anna-Elisabeth Brade: Niels Ryberg Finsen og
lyset. Foredrag ved XVI Nordiska Medicinhistoris-
ka Kongressen. Stockholm 28. – 31. Maj, 1997.

Bodil Haarmark: Human Rights and Prostituti-
on in Copenhagen in the mid-Nineteenth Centu-
ry. Foredrag ved The European Research Confe-
rence on “Coping with Sickness”. Castelvecchio di
Pascoli (Italien) 22. – 27. marts 1997.

Bodil Haarmark: Patientbehandlingen i 1850er-
nes København. Foredrag ved XVI Nordiska Medi-
cinhistoriska Kongressen. Stockholm 28. – 31. maj
1997.

Poul R. Kruse: Diverse foredrag for farmacistu-
derende og apoteksassistentelever med udgangs-
punkt i museets samlinger.

Poul R. Kruse: Nyt fund fortæller om 1600-tal-
lets lægemidler i Danmark. Foredrag ved XVI
Nordiska Medicinhistoriska Kongressen. Stock-
holm 28. – 31. Maj, 1997.

Ole Munck & Johs. Præstholm: Radiologi. Fore-
drag med særomvisning i museets røntgensamling
for Foreningen af Yngre Radiologer.

Mogens Norn: Foredrag om øjenlidelser og far-
veopfattelse for Landsforeningen Værn om Synet,
Vesterbro-Frederiksberg Lægeforening, Kunstfor-
eningen Metropolis, Dansk Medicinsk-Historisk
Selskab, Ældresagen i København, Folkeuniversi-
tetet i Roskilde, Dansk Glaukomforening, Blindes
Oplysningsforbund, Radio Ratatosk.

Mogens Osler: Specialformidling og -omvisnin-
ger i Den Saxtorphianske Samling for danske jor-
demoderstuderende og svenske læger og stude-
rende.

Inge Reimann: Vejledning og speciel fremvis-
ning af den kirurgiske instrumentsamling for
læger, sygeplejestuderende og lægemiddelfirma-
er.

Kongresser, symposier og konferencer:
Fra museet deltog følgende medarbejdere i XVI
Nordiska Medicinhistoriska Kongressen, Stock-
holm 28. – 31. maj 1997: Anna-Elisabeth Brade,
Bodil Haarmark, Poul R. Kruse, Ole Munck, Mo-
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gens Norn og Torben Schiødt. Desuden har Bodil
Haarmark deltaget i European Research Confe-
rence on “Coping with Sickness”, Castelvecchio di
Pascoli (Italien) 22. – 27. marts 1997, og Poul R.
Kruse har deltaget i 33rd International Congress
for the History of Pharmacy, Stockholm 11. – 14.
juni 1997.

Forskning:
Museets forskningsaktivitet er knyttet til “Center
for tværvidenskabelig medicinsk-historisk forsk-
ning ved Københavns Universitets Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet”, oprettet 1992. Der har
været afholdt 11 seminarer med ca. 20 forskeres
deltagelse pr. seminar.

Forskningsprojekter:
Lars Ole Andersen: Placebo- og nocebobegrebet i
historisk og kulturel betydning. Anna-Elisabeth
Brade: Homøopatiens historie i Danmark. Anna-
Elisabeth Brade: Trykte danske populærmedicin-
ske skrifter 1500 – 1900. Bodil Haarmark: Fattig
og syg i 1850ernes København. Bodil Haarmark:
Ældre dansk journalskrivning. Poul R. Kruse:
Lægemiddelterapien i Danmark i 1600tallet. Ole
Munck: Medicinsk-Historisk Museums August
Krogh-samling. Ole Munck: Transversal tomografi
(sammen med Johs. Præstholm) Ole Munck: Au-
gust Krogh’s og Brandt Rehberg’s kapillærfilm fra
1924. Mogens Norn: Øjeninstrumenternes histo-
rie. Fra stærstikkernål og øjenspejl til moderne
teknik. Mogens Norn: Københavns Kommunes
Øjenafdelings historie 1864 – 1996. 2. del. Mogens
Norn: Vilhelm Bergsøe’s øjenlidelse. Johs. Præst-
holm: Transversal tomografi med den fotografiske
film som signalreceptor 25 år før CT. Inge Rei-
mann: Instrumentsamlingens historie. Torben
Schiødt: Lægerne Johs. Fibiger og Adolph Hanno-
ver.

Faglige tillidshverv:
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, Stuttgart. 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 (nationalrepræsentant). Museumsrådet
for København og Frederiksberg. HS: Hospitals-
museet (bestyrelsesmedlem). Dansk Medicinsk-

Historisk Selskab. Dansk Farmacihistorisk Selskab.
Medicinsk-Historisk Museums Venner (museums-
repræsentant). Røntgensamlingens Venner.

Bodil Haarmark: Center for tværvidenskabelig
medicinsk-historisk forskning ved Københavns
Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Poul R. Kruse: Center for tværvidenskabelig
medicinsk-historisk forskning ved Københavns
Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet
(formand). Dansk Farmacihistorisk Selskab (for-
mand). Fonden til bevarelse af gammelt dansk
Apoteksinventar (bestyrelsesmedlem). Apoteker
Aage Schæffers Fond (bestyrelsesmedlem). Den
Danske Nationalkomité for The International
Union of History and Philosophy of Science un-
der Det Kongelige Danske Videnskabernes Sel-
skab. L’Academie Internationale d’Histoire de la
Pharmacie.

Ole Munck: Center for tværvidenskabelig medi-
cinsk-historisk forskning ved Københavns Univer-
sitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Mogens Norn: Dansk medicinsk-historisk Sel-
skab (formand). Historisk Udvalg under Dansk of-
talmologisk Selskab (formand). Nordisk medi-
cinsk-historisk Forening (kasserer). Center for
tværvidenskabelig medicinsk-historisk forskning
ved Københavns Universitets Sundhedsvidenska-
belige Fakultet.

Mogens Osler: Center for tværvidenskabelig
medicinsk-historisk forskning ved Københavns
Universitets sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Johannes Præstholm: Foreningen Røntgensam-
lingens Venner (formand fra 1.10. 1997). Center
for tværvidenskabelig medicinsk-historisk forsk-
ning ved Københavns Universitets Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet.

Inge Reimann: Center for tværvidenskabelig
medicinsk-historisk forskning ved Københavns
Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Torben Schiødt: Foreningen Medicinsk-Histo-
risk Museums Venner (formand). Center for tvær-
videnskabelig medicinsk-historisk forskning ved
Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige
Fakultet.

Redaktion:
Lars Ole Andersen: Medicinsk-Historisk Museums
Småskrifter (orlov fra 20.10. 1997). Anna-Elisa-
beth Brade: Medicinsk-Historisk Museums Små-
skrifter (ansvarshavende). Set & Sket i Medicinsk-
Historisk Museum (ansvarshavende). Bodil Haar-
mark: Medicinsk-Historisk Museums Småskrifer.
Poul R. Kruse: Dansk medicinhistorisk Årbog.
Theriaca – Samlinger til farmaciens og medici-
nens historie. Bibliotek for Læger (det videnska-
belige panel). Torben Schiødt: Set & Sket i Medi-
cinsk-Historisk Museum.
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Fonde:
I beretningsperioden har museet modtaget kr.
125.000.00 fra Cand.pharm Povl M. Assens Fond
til restaurering af vådpræparaterne i Den Saxtor-
phianske Samling og til trykning af afhandling.
Desuden har museet fra Sygekassernes Helsefond
modtaget kr. 385.000.00 til finansiering af Bodil
Haarmarks forskningsprojekt: “Syg og fattig i Kø-
benhavn”. Endelig har Civilingeniør Poul Lund-
beck og hustrus fond til fremme af radiologien i
Danmark ydet kr. 20.000.00 til restaurering og op-
stilling af den konventionelle ikke-digitale, trans-
versel-aksiale tomograf. Museet har således i 1997
modtaget ialt kr. 530.000.00 i ekstern støtte.

Anna-Elisabeth Brade

Stab
VIP: 1,8 årsværk.
TAP: 4,9 årsværk

VIP:
Andersen, Lars Ole; museumspædagog, orlov

20.10.97.
Bennike, Pia; konsulent.
Brade, Anna-Elisabeth; lektor.
Haarmark, Bodil; forskningsadj.
Kruse, Poul Reinhardt; konsulent.
Lous, Per; konsulent.
Marvitz, Leif; konsulent.
Molbech, Anne Marie; konsulent.
Munck, Ole; konsulent.
Norn, Mogens; konsulent.
Osler, Mogens; konsulent.
Palle, Mogens; konsulent.
Præstholm, Johannes; konsulent.
Reimann, Inge; konsulent.
Schiødt, Torben; konsulent.

TAP:
Albrechtsen, Kurt Eddy Østerby; konservator.
Christensen, Inger Holm; assistent.
Claesson, Rikke Kirstine; fotograf.
Jessen, Mikkel; studerende, vikar fra 20.10.97.
Jørgensen, Folke Blomhøj; betjent.
Kristensen, Pia Kaa; studerende.
Pryning, Lasse Erland; laboratoriebetjent.
Winkel, Britt; teknisk tegner.

Fondsstøtte:
Aage Rasch Legat:
– Museale formål (Medicinsk Historisk Museum)

kr. 76.941.

Fonden af 1875:
– Homoøpatiens historie i Danmark (Anna-Elisa-

beth Brade)   kr. 1.474 pr. 31.12.-97.

Lundbeckfonden:
– samling/opstilling af røntgenapparatur (Medi-

cinsk-Historisk Museum)   kr. 20.000.

Povl M. Assens Fond:
– Restaurering af vådpræparater (Institutlede-

ren)   kr. 100.000.
– Trykning af publikation (Anna-Elisabeth Bra-

de)   kr. 25.000.

Sygekassernes Helsefond:
– Skoletjeneste (Institutlederen)   kr. 100.819.
– (Bodil Haarmark)   kr. 385.076.

Publikationer:
Andersen L.O.: Placebo – historisk og kulturelt. i:

Placebo. Historie, biologi og effekt, s. 69-121,
København 1997. 

Brade A.E.: Sygdom i hjemmet. Medicinsk-Histo-
risk Museums Småskrifter 4, s. 28, København
1997. 

Brade A.E.: Carl Jensen og lægerne. Set & Sket i
Medicinsk-Historisk Museum 7. årgang, s. 40-53,
1997. 

Brade A.E.: Landbefolkning og læge. Måneds-
skrift for praktisk lægegerning 75. årgang, janu-
ar 1997, s. 47-56, 1997. 

Brade A.E.: Kloge folk, lærde folk og familierne.
Husmoderens indsamling og brug af lægeplan-
ter og familien som behandlergruppe ca. 1860 –
ca. 1920. København 1997, 157 s. 

Brade A.E.: Niels Ryberg Finsen og lyset. Svensk
medicinhistorisk tidsskrift Vol. 1., Suppl. 1, s. 67-
77, 1997. 

Haarmark B.: Patientbehandlingen i 1850’ernes
København. Svensk medicinhistorisk tidsskrift
Vol. 1., Suppl. 1, s. 163-171, 1997. 

Haarmark B.: Til professor Stein fra erkjendtlige
Elever. Set & Sket i Medicinsk-Historisk Muse-
um 7. årgang, s. 25-31, 1997. 

Kruse P.R.: Apotekerpriser i 1500 og 1600 tallet.
Cygnus 1997, s. 35-42, 1997. 

Kruse P.R.: De danske militærfarmakopeer. Dansk
medicinhistorisk Årbog 24. årgang, s. 59-69,
1997. 

Kruse P.R.: E.P.F. Petersen 1849 – 1904. Forord til
E.P.F. Petersen: Pharmaceutisk Teknik. i: En
Lærebog. Kjøbenhavn 1888. Faksimileudg. Kø-
benhavn (Dansk Famacihistorisk Selskab), s. 1-
18, 1997. 

Kruse P.R.: Et “dansk apoteksmuseum på St.
Croix”. Farmaci 1997, s. 1, København 1997. 

Kruse P.R.: Lægemidler i historisk perspektiv. i:
Lægemidler og lægemiddelanvendelse. Køben-
havn (Danmarks Farmaceutiske Højskole), s.
17-26, København 1997. 

Kruse P.R.: Nyt fund om 1600tallets lægemidler i
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Danmark. Svensk midicinhistorisk tidsskrift Vol.
1, Suppl. 1, 1997, s. 253-257, 1997. 

Munck O.: August Krogh – Nobelpristager i fysio-
logi eller medicin 1920. Svensk medicinhisto-
risk tidsskrift Vol. 1, Suppl. 1, 1997, s. 85-91,
1997. 

Munck O.: Kongemord? Dansk Radiologisk Sel-
skabs medlemsblad Nr. 5, s. 24-25, 1997. 

Munck O.: Njurmedicinens utveckling. i: Njurme-
dicin, s. 11-17, Stockholm 1997. 

Munck O.: Ussing-kammeret. Set & Sket i Medi-
cinsk-Historisk Museum 7. årgang, s. 20-25,
1997. 

Norn M.: Glaukomets historie, specielt i Dan-
mark. Svensk medicinhistorisk tidsskrift Vol. 1,
Suppl. 1, 1997, s. 269-274, 1997. 

Norn M.: Farvernes kulturhistorie. København
1997, 100 s. 

Norn M.: Farvesansundersøgelser i 1875-1925. Set
& Sket i Medicinsk-Historisk Museum 7. årgang,
s. 31-39, 1997. 

Norn M.: Medicinsk-historiske kongresser 1997.
Oftalmolog 17 (3), s. 14-18, 1997. 

Norn M.: Dansk Radiologisk Selskab – og året
1921. Bibliotek for Læger 189 årgang, s. 405-
422, 1997. 

Præstholm J., Hansen H. .S.: Radiumbehandling i
København. Et strejftog gennem radiums histo-
rie. Set og Sket i Medicinsk-Historisk Museum 7.
årgang, s. 10-19, 1997. 

Præstholm J.: The origin and development of
diagnostic radiology as illustrated by postage
stamps. Acta Radiologica, s. 930-936, 1997. 

Reimann I., Kock J.: Chirurgia minor belyst ved in-
strumenter fra Medicinsk- Historisk Museum.
Bibliotek for Læger 189. årgang, s. 181-195,
1997. 

Schiødt T.: Nobelpristageren Johannes Fibiger
(1867-1928). Svensk medicinhistorisk tidsskrift
Vol. 1, Supp. 1, 1997, s. 91-96, 1997. 

Simonsen S.A.: Tanker om et ovalt recepturbord
fra Nysted Apotek, som aldrig har været i Køge.
Set & Sket i Medicinsk-Historisk Museum, s. 54-
59, 1997. 
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Dekanens beretning for 1997

Det store optag til Fakultetets uddannelser er kon-
solideret på knapt 2.000 om året. Vi måtte i 1997
meddele at vi ikke kunne deltage i forsøget på at
skaffe endnu flere pladser, fordi både de fysiske
rammer og mulighederne for at ekspandere på
lærersiden har sine klare begrænsninger. Ansøger-
mængden var ellers fortsat ca. 3 gange så stor som
optaget, hvad der klart reflekteredes i adgangskvo-
tienterne. Stigningen i STÅ-tal fulgte stort set Fa-
kultetets prognose.

De mange BA-studieordninger der blev beslut-
tet i 1996, blev implementeret i beretningsåret.
Samtidig indledtes arbejdet med ordningerne for
kandidatuddannelserne.

I løbet af året kom der flere turnusevalueringer
af de humanistiske fag. Opfølgningen på de særli-
ge evalueringer af uddannelsen og forskningen i
Psykologi resulterede i rekonstruktionsplaner der
medio august afleveredes til Undervisningsmini-
steriet. Ved årets udgang var der ikke kommet no-
gen tilbagemelding, men rekonstruktionsarbejdet
fortsattes.

For de studerende blev det en væsentlig forenk-
ling at matrikelfunktionen blev flyttet ud til Fakul-
tetssekretariatets Studiekontor, hvad der skete i
forbindelse med optaget i september. På det stu-
dieadministratrive område i øvrigt medvirkede Fa-
kultetet i testen af STADS-systemet, hvad der viste
sig uhyre ressourcekrævende. Testen fik som kon-
sekvens en fravælgelse af STADS.

Fakultetet bød med glæde en afdeling af Stu-
denterrådgivningen velkommen til KUA, hvorved
der kunne ydes en meget påskønnet støtte til stu-
derende med særlige problemer.

Fakultetet nød også i 1997 godt af aftalen om
forskningsdækning af meroptaget på uddannel-
serne. Som meddelt i tidligere beretninger er det
forudsætningen for ekspansionen på uddannel-
sesområdet at der ikke sker i udtynding af forsk-
ningen på de fag der uddanner de mange nye stu-
derende. Det viste sig i 1997 at der er så mange
forsinkelser i stillingsbesættelserne at Fakultetet
trods de økonomiske muligheder herfor havde
svært ved at rekruttere tilstrækkeligt hurtigt, når
det ønskede kvalitetsniveau skulle holdes. Men
der blev ansat adskillige adjunkter og lektorer – og
som noget nyt i lange tider – også professorer. Fa-
kultetsrådet og institutlederkredsen beskæftigede
sig indgående med forskningens vilkår og mulig-
hederne for at opstille nogle retningslinier, der
ikke dræber kreativiteten. Arbejdet har sin pen-
dant i SHF’s bestræbelser på samme område (cf.
Evaluering af humaniora?).

I 1997 uddelte Fakultetet endnu engang dob-
belt så mange ph.d.-stipendier som der blev tildelt

fra Konsistorium/Ministerium. Dette blev beslut-
tet vel vidende at der næppe vil blive råd til at
fortsætte på dette niveau, når bemandingsmålene
nås om få år.

Bygningsdriften blev lagt ud til fakulteterne og
der skabtes dermed også på dette Fakultet en til-
fredsstillende sammenhæng mellem beslutninger
og standarder. Dog blev det en kostbar gave at
modtage, idet underfinansieringen løb op i flere
millioner kroner, der jo så skal tages fra budgetter-
ne for kerneaktiviteterne forskning og uddannel-
se.

Som forventet blev der i september udpeget en
vinder af konkurrencen om et nyt KUA og straks
blev der gået igang med planlægning af de første
afsnit på 25.000 m2 (som ved aktstykkets tilblivelse
blev til 40.000 m2). Disse vil blive placeret i den
østlige del af fakultetsområdet, langs Ørestadens
nord-sydgående bymæssige kanal. I de første byg-
ninger skal følgende enheder huses: Institut for
Nordisk Filologi; Institut for Navneforskning; In-
stitut for Dansk Dialektforskning; Det Arna-
magnæanske Institut; Institut for Kunsthistorie og
Teatervidenskab; ADB-administration; Engelsk In-
stitut; Romansk Institut samt Institut for Ger-
mansk Filologi. Et stort antal arbejdsgrupper for-
bereder de mange komponenter der skal føre til
et moderne fakultetsbyggeri af høj standard. Den
samlede udbygning forudsætter en nedrivning af
det eksisterende byggeri fra 70’erne og vil strække
sig over ca. 10 år.

John Kuhlmann Madsen

Besvarelse af universitetets prisspørgsmål i 
humaniora for 1996
Guldmedalje: Andreas Brøgger, “Billedernes Reto-
rik”.
Guldmedalje: Lars Holten, “Religiøs praksis –
Kaos eller organiseret uorden? Dødekult i tragt-
bægerkultur belyst ud fra megalitgrave”.
Guldmedalje: Christian Feldbech Nissen, “Menne-
ske og metamedium – En semiotisk epistemologi
og ontologi”.
Guldmedalje: Tine Charlotte Kallehave Nielsen,
“Staten i hverdagen. En etnologisk analyse af mi-
granters retskultur og dens forudsætninger i den
multikulturelle stat”.
Guldmedalje: Johannes Riis, “Den ikke-verbale
kommunikation i film – karakterens tænkning og
følelser”.
Sølvmedalje: Lotte Fillin, “Peter Høeg’s Smilla.
Sense or Feeling? A Comparative Study of the Two
English Versions of Frøken Smillas fornemmelse for
sne”.
Sølvmedalje: Kasper Sebastian Franck, “Anomal
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Monisme: Fortolkning, subjektivitet, lovmæssig-
hed”.
Sølvmedalje: Karen Jensen, “Women and Marria-
ge in Mesopotamia”.
Sølvmedalje: Alexandra Nilssons, “SPINA. An ana-
lysis of the material from the necropolis as eviden-
ce for contacts between Spina & Athens”.
Sølvmedalje: Sven Ulstrup, “Crossover – fra mar-
kedsjargon til musikvidenskabelig term”.
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Historie

Institut for Historie

Institut for Historie oprettedes i 1992, 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 dyrket i flere andre samfunds-, kultur- og
naturvidenskaber tjener historiske studier mange
forskellige formål. Historiefaget har derimod sit
centrale genstandsområde i den systematiske og
generelle indsigt i fortidens menneskelige sam-
fund, som den kan opnås og forstås i vor tids civili-
sation. Som sådan udgør historisk forskning en
helhed kendetegnet af væsentlige tværgående fæl-
lestræk både i sit sigte og i en del af de anvendte
metoder. Men den karakteriseres også af meget
stor bredde i forskernes emnevalg, problemstillin-
ger og arbejdsmåder, fordi der typisk er store for-
skelle på den basisviden og teoretiske ballast, som
behøves til løsningen. Forandringerne i samfun-
denes struktur og i det aflejrede kildegrundlag be-
tyder, at studiet af oldtidens historie forudsætter
brug af andre data og andre forkundskaber end
studiet af nutiden, der må inddrage mange af de
systematiske samfundsvidenskabers teoretiske og
empiriske landvindinger. Den specialisering i ud-
valget af studieopgaver, der findes i historie som i
alle videnskaber, medfører da, at historikeren ty-
pisk forsker i tæt forbindelse med et begrænset
kollegialt fagmiljø, der rækker ud over hans ar-
bejdsplads til andre institutioner i ind- og udland.
Lærerne ved Institut for Historie arbejder, mere
eller mindre fast, i uformelle sektioner eller “afde-
linger”, der danner ramme om kollegiale fagsemi-
narer og virker som repræsentationsenhed og som
høringsorgan i den interne styrelse og arbejdsde-
ling på instituttet.

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
årberetning (se det af Knud Prange fremsendte
bidrag til Lokalhistorisk Afdelings årsberetning).
Mens kontorets seks TAPer 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 & medier, informatik).

På grundlag af en fem-årig bevilling, som gives
og administreres af Carlsbergfondet, organisere-
des ved årets slutning forskningsprojektet Dansk
Udenrigspolitiks Historie. I ledelsen indgår, foru-
den professor Nikolaj Petersen (Århus), lektor
Carsten Due-Nielsen og – som projektansvarlig –
professor Ole Feldbæk. Otte af Instituttets faste
medarbejdere vil bidrage til den 1000-årige histo-
rie: Esben Albrectsen, K.-E. Frandsen, Ole Feld-
bæk, Claus Bjørn, Carsten Due-Nielsen og Poul
Villaume (foruden Gunnar Lind, IHI).

Forskningsvirksomhed:
Nedenstående oversigt over forskningsaktiviteter-
ne er søgt udformet således, at resultater og æn-
drede prioriteringer vil fremgå ved sammenlig-
ning med tidligere årsberetninger. Enkeltstående
og allerede udgivne artikler findes normalt kun i
Publikationslisten.

Antikhistorie
Fortsatte studier over Italiens samling i oldtiden. I
forbindelse hermed medarrangør af konferencen
Continuità e discontinuitá nella Storia d’Italia på
Det danske institut for Videnskab og Kunst i Rom
januar 1997 (Jens Erik Skydsgaard).

Færdiggørelse af Bind III til project African pro-
consularis: Historisk analyse og konklusion. Sam-
arbejde med det Tunesiske arkæologiske institut.
Danske medarbejdere: Jesper Carlsen, Marie
Berg, Erik Poulsen, Cathrine Gerner Hansen,
Thomas Kampmann, Merete Harding og Keld
Grinder-Hansen (Peter Ørsted).

En historisk og religionssociologisk undersøgel-
se af varsler i antik romersk religion. Projektets
formål er en behandling af de forskellige varsels-
former og dermed forbundne religionspolitiske
procedurer i antik romersk religion (Susanne Wil-
liam Rasmussen).

Fortsatte studier over krigsførelsens betydning
for de græske bystaters økonomiske og sociale ud-
vikling i klassisk, hellenistisk og romersk tid. Der-
udover er påbegyndt en undersøgelse af de lille-
asiatiske byers politiske struktur (især i Karien) i
perioden fra det 4. århundrede f.Kr. til det 1.
århundrede e.Kr., med særlig henblik på byernes
dannelse af føderale stater og disses forhold til
såvel de hellenistiske stormagter som Rom (Vin-
cent Gabrielsen).
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Middelalderen
Axel Bolvig er forskningsprofessor under Den bil-
ledskabte virkelighed/Institut for Historie. Igang-
værende forskningsaktiviteter: A. Kvantitative og
kvalitative analyser af de danske kalkmalerier. Ved
anvendelse af databasen “Danmarks kalkmalerier i
elektronisk database og på internettet” under-
søgelser over diakrone og synkrone forhold ved
Danmarks kalkmalerier (Axel Bolvig). B. Billeder
som betydningsproduktion. Semiotisk analyse af
Danmarks kalkmalerier med henblik på bille-
de/modbillede, gestsik, emotion. C. Morten Ma-
ler. Forsøg på at indkredse en af de største indivi-
dualister (1400-tallets første halvdel) inden for
dansk kunst. D. Indkredsning af “alternative” ud-
tryksformer i dansk kalkmaleri. Et forsøg på at ud-
vide den traditionelle ikonografiske motivbestem-
melse ved at klassificere såkaldt marginale konfi-
gurationer, samt kvantitative undersøgelser af for-
skellen mellem Øst- og Vestdanmark i middelalde-
rens billedproduktion (sammen med Jesper Bor-
rild, Steen Schiødt Christensen og Annedorte
Vad).

Som led i projektet Danmark-Norge 1380-1814
har Esben Albrectsen afsluttet “Fællesskabet bliver
til. Bind 1. 1380-1536”. Oslo og København (402
s.) (Esben Albrectsen). Han har bidraget til et
symposium om Slesvigs historie gennem tiderne
holdt på Akademie Sankelmark ult. september ud-
gives af Institut for Grænseregionsforskning i Aa-
benraa under titlen “Schleswig und der Norden
(1100-1400)” og indledt arbejdet med “Dansk
Udenrigspolitiks historie”.

Fortsatte studier over Jordane’s skrifter om ro-
mernes og goternes historie (Arne Søby Christen-
sen).

Stephen Turk Christensen har skrevet “Osman-
nernes halvmåneslagorden set i en sydøsteuro-
pæisk kontekst”. Osmannerne udkæmpede i pe-
rioden 1371-1526 11 store landslag (16 sider) er
under udgivelse af Melek Delilbasi (Ankara Uni-
versitet) samt “Tyrkernes opgør med fortiden i det
20. århundrede” (10 sider) der udgives af Tove
Kruse (RUC) på Roskilde Universitets Forlag.

Den Sorte Døds virkninger på samfundet i Mau-
rienne (Savoyen) i 1300-tallet. To manuskripter til
artikler udarbejdet: “La Communauté rurale, rou-
age de l’exemple de la Maurienne, XIVe-XVe sièc-
le” og “Les bases patrimoniales du pouvoir comtal
en Maurienne: Essai rétrospectif” , udkommer i
Italien/Schweiz 1998 (Michael H. Gelting).

Det højmiddelalderlige danske såkaldte “slægts-
samfund” set i forhold til de europæiske “feu-
dalsamfund”. Påbegyndt artikel om værn-begrebet
i Danmark i 1200-1300-tallet (Michael H. Gelting;
i tilknytning til undervisning).

Forskningsprojektet: Det nordeuropæiske korn-

marked 1250-1350 fortsætter. De første delresulta-
ter er under publicering. Projektet udforsker
korneksporten fra Østersøregionen til Vesteuropa
og de erhvervsstrukturelle sammenhænge den
indgår i (Nils Hybel).

Danmark og Europa bliver til. Projektet udfor-
sker europæiseringen af det danske samfund i
middelalderen (Nils Hybel).

‘Vikinger og politik’. Hvis krig, som v. Clause-
witz hævdede, blot er en fortsættelse af politik
med andre midler, hvad var så den politik, som vi-
kingetogterne fortsatte? – Under denne hoved-
problemstilling arbejdes på en bog om de politi-
ske relationer mellem Danmark og Vesteuropa fra
700 til 1100, hvoraf vikingetogterne naturligvis
kun var et enkelt aspekt. Der foreligger kontrakt
med forlaget UCL Press om udgivelse i år 2000
(Niels Lund).

“Fra solskifte til udskiftning”. En undersøgelse
af agerstrukturens sammenhæng med bebyggel-
sesstrukturen i Danmark fra Middelalder til ud-
skiftningstid. En opfølgning af Henrik Larsens
metode og teori fra 1918 (Gurli Thuneby).

Forskningsprojekt med titlen “Kirken, ægteska-
bet og slægten”: En undersøgelse af slægtsskabs-
strukturer i Danmark”. Projektet stiller spørgs-
målstegn ved den traditionelle opfattelse af den
tidlige middelalder som et slægssamfund. Tesen er,
at de kristne normer om det uopløselige, mono-
exogame ægteskab får konsekvenser for den bilate-
rale slægtsstrukturs fungeren (Thyra Nors).

Ph.d.-projektet “Dansk retsvæsen og lokaladmi-
nistration i senmiddelalderen” er fortsat. Arbejds-
indsatsen har især været koncentreret om det kon-
gelige rettertings virke (Henrik Lerdam).

Danske middelalderforskere – en oversigt (red.
af Henrik Lerdam) udkommer 1998.

Nyere tid
“Vestafrikas historie” (fra oldtiden og til vore da-

ge). Cappelens Aakademiske Forlag, Oslo (Henri-
ette Bugge).

“Fire kvindebiografier over danske missio-
nærer”. Red. af Hanne Rimmen Nielsen. “Dansk
Kvindebiografisk Leksikon” (Henriette Bugge).

“Retten til landskabet”. Landskabshistoriske un-
dersøgelser ca. 1150-1850 indenfor Forsknings-
rådsprogrammet “Menneske, landskab og biodi-
versitet” (Bo Fritzbøger).

“Retten til skoven”. En undersøgelse af ejen-
domsretten til skov og skovens ressourcekarakter i
Sverige og Danmark ca. 1700-1830 indenfor NOS-
H-projektet “Kulturelle prosesser i nordiske skogs-
bygder” (Bo Fritzbøger).

Den danske centralmagts påvirkning på den so-
ciale udvikling i Island 1550-1650. Forskningen
sigter på at redegøre for den danske centralmagts
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påvirkning på den sociale udvikling i Island efter
reformationen. Der forskes i opbygningen af stats-
magt i et samfund, der før var meget decentralise-
ret. Hvordan blev mødet mellem de to forskellige
kulturer, den danske og den islandske i denne
proces? (Árni Daníel Júlíusson).

Studier i baggrunden for den danske enevælde
med særligt henblik på dens forudsætninger i det
danske samfund i perioden efter 1536 (Benito
Scocozza).

Peter Schumacher Griffenfeld – politicus, stats-
mand, livstidsfange.

Politisk/kulturhistorisk biografi, der skal forstå
Griffenfeld på europæisk baggrund. Dvs. kompa-
rativt. Nyere absolutismeforskning er reference-
ramme (Sebastian Olden-Jørgensen).

Færdiggørelse af Danmark-Norges Historie,
bind 4: 1720-1814. Nærhed og adskillelse (Ole
Feldbæk).

I 1997 afsluttet formidlingsprojektet “Danmark
og 30-årskrigen” med fremstilling af en videofilm
(45 min.), et lydbånd (2 timer) og en bog (100 s.).
Der forhandles i øjeblikket med Dansk Historisk
Fællesråd om publikation og distribution af denne
pakke (Karl-Erik Frandsen).

Endvidere manuskript afsluttet til Roskildes hi-
storie 1536-1750, der er under udgivelse (Karl-
Erik Frandsen sammen med Benedicte Fonnes-
bech-Wulff).

Ph.d.-projekt. Engelsk privathandel i Den ben-
galske Bugt og relationer til City of London.

Undersøger forholdet mellem engelsk kapital
og opbyggelsen af en privat engelsk handelssektor
i Asien (Søren Mentz).

Forestillinger om fysisk-kemiske og samfunds-
mæssige fænomener og forklaringer på dem før
den naturvidenskabelige revolution og skabelsen
af de moderne stater (Alex Wittendorff).

Fortsættelse af bogen om Tyge Brahe og den vi-
denskabelige, mentale og politiske sammenhæng
han arbejdede indenfor, studeret forestillinger og
synsmåder hos bredere kredse af den danske be-
folkning. Det drejer sig bl.a. om emner som ti-
dens måder at opfatte og forklare fysisk-kemiske
fænomener, f.eks. fra det daglige liv i tiden før
den naturvidenskabelige revolution skabte vore
forestillinger, tidens kristendomsforståelse og op-
fattelsen af samfundet, dets institutioner og funk-
tioner, før de moderne stater udvikledes (Alex
Wittendorff).

Ole Feldbæk og K.-E. Frandsen deltager i søsæt-
ningen af Dansk Udenrigspolitiks Historie (se
indl.).

19. århundrede
Alkoholismens historie (større afhandling) jævn-
før sidste år (Sidsel Eriksen).

Mennesket mellem aktør- og strukturperspekti-
vet (Sidsel Eriksen).

Ph.d.-projekt ved det Europæiske Universitets-
institut, Firenze: The Danish Flag in the Mediter-
ranean. Shipping and Trade, 1747-1807 (Dan H.
Andersen). Formålet er at kortlægge den omfat-
tende danske aktivitet i Middelhavet i 2. halvdel af
den 18. århundrede og finde de drivende kræfter
bag denne danske erhvervssucces. Skyldtes den de
normale økonomiske faktorer såsom lave lønnin-
ger, høj produktivitet etc., eller skal årsagen søges
i den danske neutralitet under århundredets stor-
magtsopgør? Sidstnævnte aspekt analyseres i “The
Grapes of War: Neutrality and Mediterranean
Shipping under the Danish Flag, 1750-1807”.
(Med Hans-Joachim Voth) University of Oxford.
Discussion Papers in Economic and Social Histo-
ry. Number 18, September 1997 (Dan H. Ander-
sen).

Afsluttende arbejder med en fremstilling af be-
givenheds- og mentalitetshistorien i Danmark og
Slesvig-Holsten i året 1848. Manuskript (280 si-
der) afleveret til Gyldendal januar 1998 (Claus
Bjørn).

Indledende undersøgelser i Grevskabet Knu-
thenborgs arkiv med henblik på en monografi
over park og herregårdsanlæg 1860-80, hvor det
er ønsket at se det stort anlagte Knuthenborg som
udtryk for kornsalgsperiodens ideer og mentali-
tet, herunder påvirkningen fra det britiske aristo-
krati i livsstil (Claus Bjørn).

Indledende undersøgelse af den hollandske
indvandring til dansk landbrug siden ca. 1985
(Claus Bjørn).

Bidraget til “Schleswig-Holstein im europäi-
schen Revolutionsjahr 1848” er færdiggjort og ud-
kommer marts 1998 (Hans Vammen). (Se årsbe-
retning 1996).

Fortsatte studier i den danske guldalders men-
talitetshistorie, bl.a. udmøntet i to større anmel-
delser, (se publikationsliste) (Hans Vammen).

Studier i historisk metode og teknik (Hans Vam-
men).

Godsejernes kollektive politiske biografi i det
19. århundrede. Fortsatte studier (finansieret af
Carlsbergfondet) (Niels Clemmensen).

Studier i den politiske begrebsdannelse i Dan-
mark 1848-1866 (Niels Clemmensen).

Bidrag til det europæiske projekt “Den kulturel-
le konstruktionen av gemenskaper” under ledelse
af Bernd Henningsen og Bo Stråth. Bidraget ved-
rører adel og bonde i Danmark i moderniserings-
processen (Niels Clemmensen).

Ph.d.-forelæsning 11.3. om “Alexander den Sto-
re”, hvorefter graden blev erhvervet (Jon A. Gis-
sel).

Fortsatte studier i antikhistoriografi og holdt
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4.1. foredrag i Dansk-Ægyptologisk Selskab om
“Alexander og Ægypten” (Jon A. Gissel).

Har hele 1997 arbejdet med disputats om histo-
rikeren Johannes Steenstrup. Arbejdet har både
omfattet læsning af utrykte kilder og affattelse.
Projektet har fået en tre-årig bevilling fra Forsk-
ningsrådet, hvoraf 1997 var første år. Der er tale
om et omfattende projekt om et underbelyst om-
råde. Hertil knytter sig arbejde med teoretiske be-
lysninger, hermeneutik, postmodernisme m.m.
(Jon A. Gissel).

Det danske landbosamfund 1700-1900. En teo-
retisk og empirisk undersøgelse af det danske
bondesamfunds kultur, mentalitet, sociale organi-
sation og struktur i perioden ca. 1700-1900 med
henblik på en nærmere fastslåelse af regionale va-
riationer i Danmark og disse variationers fortsatte
betydning for det moderne danske samfund. Un-
dersøgelsen tager kritisk udgangspunkt i den så-
kaldte “historiske antropologi”, og søger at afdæk-
ke denne forskningsretnings fordele og ulemper
for det historiske studium af dansk landbohistorie.
Vejleder Alex Wittendoff (Peter Henningsen).

Desuden er projektet “Naturforskeren P.W.
Lund i videnskabshistorisk belysning” indledt
(Birgitte Holten i samarbejde med mag.art. Mi-
chael Sterll, Botanisk Museum).

Revolutionerne i 1848 i Europa med særlig fo-
kus på revolutionerne som et storbyfænomen, idet
de sociale modsætninger i byerne ses som den
væsentligste årsag til revolutionernes sammen-
brud. Udgangspunkt er diverse initiativer, der
med Claus Bjørn som leder, agtes gennemført i
1998 (Johny Leisner).

Fortsat arbejde med Osmannerrigets historie
1789-1923 med særligt henblik på den indre ud-
vikling, herunder betjening af religiøse og i sti-
gende grad nationale modsætninger inden for ri-
get (Johny Leisner).

Billaud-Varenne og demokratiet – en studie i ja-
cobinismens teori og praksis. På basis af kildema-
teriale fra Bibliothéqne Nationale, Bibliotéqne Hi-
storique de la Ville de Paris og Archives Nationales
arbejdes på en tidsskriftsartikel om den revolutio-
nære politiker Billaud-Varennes demokratifore-
stillinger (Niels Høffding).

Projektet om opfattelser af sundhed, sygdom og
død i Danmark 1830-1920, der var finansieret af
Statens sundhedsvidenskabelige Forskningsråd er
afsluttet (Anne Løkke).

Dansk Søfarts Historie, skrevet bd 4, under pub-
licering. Endvidere i årets løb færdiggjort halvde-
len af bd 5. Endvidere redaktionelt arbejde ved
bd. 2 og bd. 3. (Anders Monrad Møller).

Ph.d.-projekt “Dualismen i 1800-tallets historie-
forståelse – en historieteoretisk undersøgelse”
(Mads Mordhorst).

Øen St. Thomas’ rolle i Caribiens økonomiske
historie. I 1997 har undersøgelserne især været
knyttet til forbindelserne til Saint Domingo/Haiti
(Per Nielsen).

Endvidere forskning vedr. kirkebygningernes
historie – p.t. især om brugen af bly på danske kir-
ker fra 1100 til 1998 (Per Nielsen).

Indvandring efter ca. 1800 – oversigt og forsk-
ningsintroduktion. Kritik af den eksisterende
forskning samt placering af den danske indvan-
drerhistorie i forhold til såvel international forsk-
ning som vandringshistorie (herunder udvandrer-
historie) generelt (Henrik Zip Sane).

Udvisningspraksis i Danmark ca. 1875-1914. Un-
dersøgelse af den udvisningspraksis, som de dan-
ske politimyndigheder anvendte på grundlag af
“Fremmedloven” fra 1875. I ingen af projekterne
indgår personale fra Københavns Universitet
(Henrik Zip Sane).

En undersøgelse af dansk historieskrivning ca.
1880-1930 (Jens Henrik Tiemroth).

20. århundrede
“Kontinentalmagten og Danmark”. Manuskriptet
afsluttet i 1997, publiceres i 1998 (Carl-Axel Gem-
zell).

“Videnskab som restriktiv praksis”. Manuskript
endnu ikke færdigt (Carl-Axel Gemzell).

Færdiggørelse af to store artikler i 1997 til Dan-
marks nationalleksikon om henholdsvis “historie”
og “Japans historie”. Studier indledt med henblik
på en komparativ undersøgelse af dødsstraffens hi-
storie. Kriminalitetens og straffenes historie har
længe været et “hot” emne i den internationale
forskning, mens interessen endnu ikke synes at
være slået igennem i Danmark. Tanken er dels en
komparativ fremstilling omfattende primært
Frankrig, Tyskland, England og USA, baseret på
den tilgængelige litteratur, dels en arkivbaseret un-
dersøgelse af den danske udvikling i lyset af den in-
ternationale. Der er tale om et langt tidsperspektiv
og en multi-teoretisk approach. Undersøgelsen er
endnu på et meget indledende stade (Inga Floto).

Fortsatte studier i besættelsestidens historie,
herunder udarbejdelse af en afhandling vedr.
Georg Ferd. Duckwitz’ rolle i den danske Holo-
caust (Hans Kirchhoff).

Arbejde på en afhandling om den danske rege-
rings perception af den militære trussel 1939/40
(Hans Kirchhoff).

Redigering af kildepublikation med dokumen-
ter til modstandsbevægelsens historie. Hans Kirch-
hoff sammen med Aage Trommer, Odense Uni-
versitet.

Fortsatte studier i den historiske biografis teori-
og metodegrundlag i Danmark med særligt hen-
blik på perioden efter 1970 (Grethe Jensen).
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Studier i dansk konservatismes værdiforestillin-
ger (Henrik S. Nissen).

Redaktion af “Nordens Historie 1397-1997”. 10
essays (Henrik S. Nissen).

Carsten Due-Nielsen har deltaget i søsætningen
af Dansk Udenrigspolitiks Historie (se indlednin-
gen).

En oversigtsmæssig beskrivelse af dansk historie-
forskning i 1990erne er udarbejdet (Carsten Due-
Nielsen).

SPD und Nationalsozialismus 1920-1933. En un-
dersøgelse af det tyske SPD’s politik over for fascis-
me og nazisme (Karl Christian Lammers).

Deutschland und Europa nach 1945. Færdig-
gørelse af undersøgelse om Europa og det tyske
spørgsmål (Karl Christian Lammers).

En undersøgelse af de dansk-tyske relationer ef-
ter 1945 (Karl Christian Lammers).

Forskningsprojektet om organiseringen af den
tidlige amerikanske antikommunistiske bevægelse
1917-41 er fortsat (Regin Schmidt).

Artikel: “America at its best”? Debatten om
USA’s antikommunistiske tradition i historiogra-
fisk perspektiv” udarbejdet og antaget til Historisk
Tidsskrift (97:2) (Regin Schmidt).

Artikel: “Den tidlige amerikanske antikommu-
nistiske bevægelse”. Udarbejdet og antaget af
Carlsbergfondets Årsskrift 1998 (Regin Schmidt).

Ph.d.-projektet “The Political Integration of
Scandinavians in the Midwest: A Case Study from
Wisconsin” undersøger den politiske integration
af skandinavisk-amerikanerne i Wisconsin i perio-
den ca. 1890-1914. Første del af afhandlingen skil-
drer de politiske alliancer og konstellationer,
hvori skandinavisk-amerikanske politikere og
græsrødder indgik, mens anden del af afhandlin-
gen former sig som en analyse af de politiske vær-
dier omkring hvilke, det skandinavisk-amerikan-
ske politiske liv udspandt sig (Jens Brøndal).

Studier i dansk militær- og forsvarspolitik efter
1945. Arkivstudier vedr. forholdet mellem opinion
i- og udenfor værnene og institutionsværdier og
institutionsudvikling (Palle Roslyng-Jensen).

Arbejder med en undersøgelse af udviklingen
af danske vælgeres holdning til EU, baseret på in-
terviewdata. Undersøgelsens hovedinteresse er
vælgeradfærden ved de to typer af valgdeltagelse,
som EU-medlemskabet har givet anledning til,
henholdsvis folkeafstemninger og valg til Europa-
parlamentet. Den sidste del indgår i komparative
European Election Study (Torben Worre).

“Cement of Fear: The Cold War, the Atlantic Al-
liance, and the Soviet Union”. Delvis nyskrivning,
opdatering og omredigering af bogmanuskript
antaget til udgivelse på Westview Press, USA (Poul
Villaume).

Forberedelse af manuskript om Hans Hedtoft,

især med henblik på den udenrigspolitiske indsats
i efterkrigsårene (Poul Villaume).

Ph.d.-projekt om “Den danske velfærdsstat efter
1968”. En undersøgelse af velfærdsstatens politi-
ske historie gennem de seneste 30 år med særlig
henblik på de politiske partiers rolle (Klaus Peter-
sen).

Ph.d.-projekt: “Rekonstruktioner”. En under-
søgelse af ‘den sproglige vending’ i historieteore-
tisk perspektiv (Dorthe Gert Simonsen).

Undersøgelse af spørgsmål om tid og diskurs i
den nyeste historieforskning med udgangspunkt i
de Berkeley-baserede New Historicism-studier
(Dorthe Gert Simonsen).

Bindet om jernmetallurgi til Joseph Needhams
Science and civilisation in China. Begyndte i 1947
på Needhams storværk om Kinas videnskabs- og
teknologihistorie der ved hans død i 1995 var ca.
halvt færdigt med 14 bind trykt, bliver nu færdig-
gjort af en bred skare forskere verden over. DBW
har fået i opdrag at skrive bindet om jernmetallur-
gi. Jernets produktion og brug undersøges i især
politisk, økonomisk og geografisk sammenhæng
gennem Kinas historie fra den tidligste begyndel-
se til det 20. århundrede. I arbejdet benyttes den
tilgang til teknologihistorien, som sætter det ‘tek-
nologiske valg’ – valg af én blandt flere metoder til
at opfylde et bestemt behov – i centrum som både
årsag og virkning i interaktion med andre histori-
ske faktorer. Bindet er i øjeblikket ca. halvt fær-
digt, og arbejdet vil fortsætte i flere år endnu (Do-
nald B. Wagner).

Afdelingen for moderne økonomisk og 
social historie
Fortsat projekt (jf. forrige indberetning) Dansk
maskinindustri 1945-1995: Teknologi, økonomi,
institutioner. I 1997 er en casestudy over firmaet
H. Nielsen & Søn Maskinfabrik A/S bragt til af-
slutning. Der arbejdes på en statistisk baseret ana-
lyse af branchens strukturudvikling og på en teo-
retisk/-historiografisk redegørelse for typiske ar-
gumentationsfigurer i det integrerede felt mellem
teknologihistorie, økonomisk historie og innovati-
onsteori (Jan Pedersen).

Redigeringen af det danske manuskript til kil-
deudgaven, “Danske kilder til Ghanas historie –
1658-1754” er nu tilendebragt. Manuskriptet, der
samlet er på 1150 sider, skal derefter oversættes
for at blive publiceret på engelsk (Ole Justesen).

Det politiske liv 1930-90 (Dansk politik under
forandring efter 1945, SHF-projektet) videreført
(Niels Thomsen)

Industri, stat og samfund 1939-72 (SHF- &
Carlsbergprojektet Dansk Industri efter 1970) vi-
dereført (Niels Thomsen). Opgaven er siden over-
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taget af Hans Kryger Larsen, bevilling givet af SHF
til opstart.

Demokratiudvikling i Norden (forarbejde bi-
lagt endnu ubesvaret ansøgning til fællesnordisk
projekt) (Niels Thomsen).

I 1997 videreførelse af arbejdet med bogen om
“Danmarks økonomiske historie fra 1840 til 1910”,
der udgør bd. 2 af systimes Danmarks økonomiske
historie. Arbejdet finansieres for en del af de store
hovedstadsbanker. Desuden udsendt en 2. udg. af
kompendium om “Statistik. En introduktion for
historikere”, der er en elementær indføring i de
vigtigste statistiske metoder (Ole Hyldtoft).

Arbejdet med projektet “Hjemvendte danske
emigranter 1950-95”. En kvalitativ undersøgelse af
motiver til ud- og tilbagevandring og evne til til-
pasning” er fortsat. Projektet finansieres af Carls-
bergfondet (Jette Mackintosh).

Sociale og økonomiske rettigheder i Kina, et
forskningsprojekt finansieret af Carlsberg Fondet,
udført på det Danske Center for Menneskerettig-
heder (Hatla Thelle).

Interviewundersøgelse af kinesiske familier om
ændringer i forhold til beskæftigelse, bolig, ud-
dannelse og sundhed (Hatla Thelle).

Fortsætter med ph.d.-projektet “En undersøgel-
se af Jens Krafts forfatterskab som kilde til det 17.-
18. århundredes danske og europæiske ånds, lær-
doms-, mentalitets- og almenhistorie, med fokus
på tilblivelsen af Kort Fortælling af de Vilde Folks
fornemmeste Indretninger, Skikke og Meninger
(Sorø, 1760) (Michael A. Langkjær).

Carl-Axel Nilsson har sammen med lektor Jør-
gen Peter Christensen, Økonomisk Institut ledet
et projekt om Historiske Nationalregnskaber for
Danmark. Opgaven i projektet, udarbejdelsen af
en input- output tabel for 1905 er fortsat, og Hans
Kryger Larsen har arbejdet med deflatering af na-
tionalregnskabet i mellemkrigstiden. Projektet
samarbejder med forskere i Finland, Norge, Is-
land og Sverige, og med bevilling fra Nordisk
Økonomisk Forskningsråd afholdtes en konferen-
ce på Schäfergården i september 1997, også med
deltagere fra de centrale statistiske myndigheder i
de fire lande.

Projektet om Nordisk industrialisering er for-
melt afsluttet, men arbejdet med en sammenfat-
tende publikation pågår (Carl-Axel Nilsson).

Fortsættelse af forskning om nordiske arbejdsgi-
verstrategier.

Hans Kryger Larsen har fortsat sit projekt om
holdningen til industriel udvikling i Danmark
1870-1940. (Carl-Axel Nilsson).

Ph.d.-projektet (deltids): “Boligforhold, bolig-
politik i København 1840-1930” er videreført. Ar-
bejdsindsatsen har nemlig været koncentreret om-
kring perioden 1914-30 og har bl.a. omfattet be-

handling af udviklingstendenser på boligmarke-
det, periodens boliglovgivning, kommunalt bolig-
byggeri, statslig/kommunal støtte til boligforenin-
ger og privat boligbyggeri samt huslejeregulering
(Henning Bro).

Historiografiske studier over dansk lokalhisto-
rie, dansk landbohistorie og dansk landbrugshi-
storie. I fortsættelse af allerede publicerede bidrag
til emnet i tidsskriftet Fortid og Nutid vil der blive
meddelt en sammenfattende karakteristik af den
forsknings- og formidlingsproblematik, der ligger
gemt i de sidste 30 års arbejde inden for nævnte
hovedtemaer (Erik Helmer Pedersen).

Desuden arbejdes der fortsat på et ældre pro-
jekt om det danske landbrugs økonomiske histo-
rie 1830-1914 (Erik Helmer Pedersen).

Forskningsrejser, kongresser, gæsteforelæsninger
og redaktionshverv:

Antikken
Peter Ørsted har været på forskningsrejser til hen-
holdsvis Aix-en-Provence og til Tunesien (projekt
African proconsularis), samt deltaget i symposium
om italiensk historie i Rom og om romersk mine-
drift (guld) i Stockholm.

Jens Erik Skydsgaard har holdt gæsteforelæs-
ning efter invitation ved Det danske Institut i
Athen, Det danske Institut i Rom, Lunds Universi-
tet.

Jens Erik Skydsgaard er formand for Selskabet
til historiske kilders oversættelse og redaktør. End-
videre 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.

Vincent Gabrielsen har bidraget til en internati-
onal kongres om “Les cités d’Asie Mineure Occi-
dentale au IIe siècle a C.” afholdt i Bordeaux, med
forelæsningen “The Rhodian ‘Subject’ Peraia”
samt er medlem af redaktionen for Classica et Me-
diavalia.

Middelalderen
Esben Albrectsen deltog efter lanceringen af
første bind af Danmark-Norge-historien den 1. de-
cember i Oslo, også den 2.-3. december samme-
steds i et seminar om Kalmar Unionen arrangeret
af Forsvarsmuseet på Akershus. Bidraget om de
danske forudsætninger for Kalmar Unionen pub-
liceres foråret 1998.

Axel Bolvig har deltaget i en forskningsrejse til
Paris, Hamborg, Køln (bevilling fra Novo Nordisk
Kulturfond) og til skånske kirker (bevilling fra
Bikuben, Lyngby).

Desuden har Axel Bolvig været gæsteforelæser
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efter invitation på International Medieval Con-
gress i Leeds, Länsmuseet i Kristianstad, Universi-
tetet i Lund, Odense Universitet samt 23. nordiske
historikermøde, Tammerfors, Finland.

Stephen Turk Christensen har deltaget i forsk-
ningsseminarer/-kongresser: Sandbjerg, Køben-
havn, Bergen. Planlægningsmøder vedr. forsk-
ningsprogram: Strasbourg, Villa Vigoni, Italien.

Gæsteforelæsninger: a) “Renæssancens fromme
pave. Pius II”. b) “Christian I europæiske projekt”.

Michael H. Gelting har deltaget i seminar om
pilgrimsvæsenet i middelalderen, Odense Univer-
sitet, november 1997, samt afholdt gæsteforelæs-
ning efter invitation om Den Sorte Død, Holbæk,
november 1997.

Niels Hybel har deltaget i følgende rejser: Pon-
tifical Institut, Toronto, Canada (maj 1997).

University of British Columbia, Vancouver, Uni-
versity of Alberta, Edmonton og University Archie-
ve, Saskatoon, Canada (oktober 1997). Nordisk
Historikermøde, Tammerfors, Finland (7.-
12.8.97).

Gæsteforelæsninger efter invitation: i Oslo,
Malmø, Sandbjerg, Tammerfors, Vancouver, Ed-
monton og København (Videnskabernes Selskab).

Thyra Nors har deltaget i flere indenlandske
konferencer og derudover i august i det 23. nordi-
ske historikermøde i Finland.

Af gæsteforelæsninger efter invitation har
Thyra Nors holdt Colloque ‘Monarchie, religion
et mentalités’ au Moyen Age 20.-22. juni i Bergen
til ære for Jacques le Goff. Foredrag med titlen
Stratégies de parenté, le saint, la monarchie et le
mariage au Danemark du douzième siècle samt
Äktenskabet i Norden från Saxo till i dag, Voksen-
åsen, Oslo 5-7/12 (efter invitation fra projekt-
gruppe under Nordisk Ministerråd).

Axel Bolvig er medlem af Editorial Board på et
nyt tidsskrift “Medieval Workshop” hos forlaget
Brepol, medredaktør på publikation “Medieval
Murals – New Quantitative and Qualitative Appro-
aches. Danish and Central European Examples”
sammen med Gerhard Jaritz, Institut for Mittelal-
terliche Realienkunde, Österreich. Udkommer
1998 ved Institut für Realienkunde samt medlem
af Workshop for the Creation of a Humanistic Ma-
nuscript Server: HuManServe. Serveren skal i
første omgang omfatte italienske middelalderlige
og renæssance manuskripter. Finansieret af EU.

Stephen Turk Christensen har været anmelder
til Nyt fra Historien.

Arne Søby Christensen er kasserer i Den danske
historiske Forening.

Michael H. Gelting er redaktør af Fortid og Nu-
tid: Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie
(Michael H. Gelting og landsarkivar Inge Bunds-
gaard), medlem af De danske historikeres komité

for internationalt samarbejde, medlem af bestyrel-
sen for Historisk Samfund.

Niels Hybel er redaktør af antologien Large Sca-
le Trade in Europe 1150-1400. Konsulent for Dan-
marks Nationalleksikon. Medlem af styringsgrup-
pen for netværket Danmark og Europa i Senmid-
delalderen under Statens humanistiske Forsk-
ningsråd.

Niels Lund er corresponding editor for tids-
skriftet Early Medieval Europe.

Axel Bolvig er fortsat leder af projektet “Dan-
marks kalkmalerier i elektronisk database og på
Internet”. Projektet er udbygget til a) at bestå af
5.200 billeder af danske kalkmalerier b) en kom-
plet verbal registrant over religiøse ikonografiske
motiver, c) 29 statistiske grafiske modeller og d) et
katalog over alle helgener, der er gengivet i kalk-
malerierne. (b-d er udarbejdet af cand.mag.
Jesper Borrild). Private har modtaget en donation
på ca. 400 dias-optagelser af kalkmalerier. Billed-
basens internetadresse www.kalkmalerier.dk har
fra start juni 1996 til 31/12 været besøgt af 18.000
opkald. Internetudbuddet indgår nu som et til-
bud i gymnasiets historieundervisning.

Stephen Turk Christensen deltog i planlægnin-
gen af et forskningsprogram under European Sci-
ence Foundation med arbejdstitlen “Cultural Ex-
change in Europe”. Sammen med byhistorikeren
professor Peter Clark (Leister) udpeget til at lede
gruppen “Cities and cultural exchange”.

Nyere tid
Arnì Danìel Jùliùsson har deltaget i den nordiske
historiekongres i Tammerfors i Finland i august.

Sebastian Olden-Jørgensen har holdt foredrag i
Historisk Samfund 13.11. om “Griffenfeld i Euro-
pæisk belysning”.

Karl-Erik Frandsen har besøgt universiteterne i
Thessaloniki, Tübingen og Lancaster i forbindelse
med ERASMUS/SOCRATES-ordningen.

Árni Daníel Júlíusson er medredaktør for en en-
gelsksproget bog om Islands sociale historie i mid-
delalderen, med deltagelse af ni islandske dokto-
rer og doktoranter. Udgivelsen er under forbere-
delse.

Niels Steensgaard har haft 3 mdrs. forsknings-
ophold ved “Netherlands Institute of Advanced
Studies”. Han har gæsteforelæst i Leiden, deltaget
i foredrag i Nordisk Historikerkongres i Tammer-
fors, og er blevet udnævnt til Corresponding
Member of Royal Historical Society.

19. århundrede
Sidsel Eriksen har afholdt gæsteforelæsninger ef-
ter invitation i Oslo, Tammerfors, Gävle, Frede-
riksstad samt Reykjavik. Har desuden været konsu-
lent for Den Store Danske Encyklopædi og med-
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lem af udvalget til beskyttelse af videnskabeligt ar-
bejde (under AC).

Claus Bjørn har afholdt gæsteforelæsning på
University of Cork, Irland, oktober 1997.

Peter Henningsen har afholdt følgende gæste-
forelæsninger “Myter og realiteter om livet på den
jyske hede i 17- og 1800-tallet” på seminaret
“Lynghede og hedebrug i fortid og nutid” på
Århus Universitet, om “Det danske landbosam-
fund i 17- og 1800-tallet” i foredragsrækken “Fra
stolpehul til stormandsgård” på Randers Kulturhi-
storiske Museum, om “Det danske landsbysam-
fund i 17- og 1800-tallet med særligt henblik på
Ærø, arrangeret af Ærøskøbing Byhistoriske For-
ening samt om “Vestjylland og hedelandbruget”
på Ask Højskole ved Århus.

Birgitte Holten deltog i en forskningsrejse til
Brasilien i juli, med henblik på at skaffe dokumen-
tation til projektet om P.W. Lund. Desuden to
kongresrejser til hhv. Washington og Madrid med
præsentation af flere forskellige papers.

Anne Løkke har forelæst om ny kulturhistorie
ved Aarhus Universitet, deltaget i konferencen
Childhood and Old Age – Equals or Opposites?
ved Odense Universitet med foredrag, deltaget i
rundbordssamtale om Social kategorisering ved
Historikermødet i Tammerfors, holdt foredrag
ved Slægtshistorisk Forenings årsmøde, gæstefore-
læst ved Panuminstituttet og været på ekskursion
til Sønderjylland og Slesvig med 23 studerende
(delvist finansieret af Carlsbergs Mindelegat og
Grænseforeningen).

Henrik Zip Sane har afholdt følgende gæste-
forelæsninger efter invitation: September 1997 i
Middelfart for sammenslutningen af lokalarkiver,
oktober 1997 i Viborg for Lokal Slægtshistorisk
Forening og november 1997 i Farum for Arkiver &
Museer omkring Øresund.

Claus Bjørn er redaktør af Fakultetets publikati-
on om 1848 på baggrund af forårets forelæsnings-
række til udgivelse i september 1998.

Birgitte Holten er medlem af redaktionen af
1066. Tidsskrift for Historisk Forskning.

Anders Monrad Møller er redaktør af Historisk
Tidsskrift.

20. århundrede
Torben Worre har under universitetets satsnings-
område Nord/Syd på en konference i Tune 1.-3.
oktober 1997 om religion og politik forelagt et pa-
per om marabuer.

Hans Kirchhoff deltog i en arkivrejse til det ty-
ske udenrigsministeriums politiske arkiv, Bonn,
samt afholdt en gæsteforelæsning efter invitation
på Folkeuniversitetet i København og på Fri-
hedsmuseet.

Carl-Axel Gemzell har afholdt gæsteforelæsnin-

ger efter invitation ved RUC, i Selskabet for Sam-
tidshistorisk Forskning og i Søe-Lieutenant-Selska-
bet samt udført forskninger i Riksarkivet, Stock-
holm.

Inga Floto deltog i en rejse til Kina, april 1997
samt har afholdt følgende gæsteforelæsninger ef-
ter invitation på RUC: Vinkler på dansk historio-
grafi, RUC jubilæumskonference; kommentar til
“post-marxistiske tendenser i historievidenska-
ben”.

Carsten Due-Nielsen afholdt en gæsteforelæs-
ning efter invitation om dansk historieforskning i
1990’erne på Det nordiske historikermøde i Tam-
merfors, Finland.

Karl Christian Lammers har afholdt to gæste-
forelæsninger efter invitation: 26.9.1997 Det pol-
ske Akademie, Warszawa: Deutsche Kulturpolitik
og 27.5.1997 Uni Chemnitz i Veldenstein: Recht-
sextremismus in Skandinavien.

Regin Schmidt har foretaget to forskningsrejser
til henholdsvis Princeton University, Washington
DC, Indianapolis samt New Haven, Michigan, Wa-
shington DC (Arkivundersøgelser).

Jørn Brøndal afholdt en forelæsning den 12. de-
cember 1997 efter invitation fra cand.mag. Lars
Bretlau ved VUC-Holbæk om “The Melting Pot”.
Han var desuden i april/maj 1997 på en studietur
i Madison, Wisconsin, og Rock Island, Illinois.

Poul Villaume afholdt en gæsteforelæsning ef-
ter invitation om Grønland i dansk sikkerhedspoli-
tik efter 1945 i Historisk Samfund i februar.

Klaus Petersen var på studieophold på Stock-
holms Universitet, maj 1997.

Donald B. Wagner har afholdt følgende gæste-
forelæsninger efter invitation: “The Han state mo-
nopoly of the iron industry and its archaeology”.
Center for Chinese Studies, University of Califor-
nia (Los Angeles, California, USA), 21. januar
1997; Department of Archaeology and Anthropo-
logy, University of Arizona (Tucson, Arizona,
USA), 23. januar 1997. “The traditional Chinese
iron industry and its modern fate”, Arbeitsstelle
für Geschichte und Philosophie der chinesischen
Wissenschaft und Technik, Technische Universität
Berlin, 23. april 1997. Desuden har Donald B.
Wagner været på en række rejser som følger: Fore-
dragsturné i USA, januar 1997; British Association
of Chinese Studies Conference, Durham, 2.-4.
april 1997; Undervisning ved Arbeitsstelle für Ge-
schichte und Philosophie der chinesischen Wis-
senschaft und Technik, Technische Universität
Berlin, hver torsdag i perioden 23. oktober 1997-
12. februar 1998.

Hans Kirchhoff er formand for Kildeskriftsel-
skabet (indtil september 1997).

Henrik Sandø Nissen er dansk redaktør af Scan-
dinavian Journal of History.
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Carsten Due-Nielsen er redaktør (sammen med
Anders Monrad Møller) af Historisk Tidsskrift,
samt medlem af redaktionsudvalget for Økonomi
& Politik.

Karl Christian Lammers er medlem af Editorial
Board for Contemporary European History, udg.
af Cambridge University Press.

Jørn Brøndal blev i september 1997 ansat som
skribent vedrørende amerikanske forhold ved
Den Store Danske Encyklopædi.

Poul Villaume er medlem af redaktionspanelet
for tidsskriftet “Vandkunsten, Konflikt, politik og
historie”.

Klaus Petersen er medlem af redaktionen for
Arbejderhistorie samt medlem af redaktionen for
Nordeuropa Forum.

Klaus Petersen er arrangør af de månedlige mø-
der i en workshop om velfærdspolitik i Norden,
hvori også forskere fra afdelingen for økonomisk
historie og center for arbejdsstudier deltager.
Sammen med Steven B. Jensen og kolleger fra de
andre nordiske lande, redigerer han også et ny-
hedsbrev herom.

Dorthe Gert Simonsen er redaktionsmedlem
for tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning.

Donald B. Wagner er medlem af redaktionsud-
valget for tidsskriftet Chinese science.

Afdelingen for moderne økonomisk og 
social historie
Jan Pedersen tog på en forskningsrejse til Er-
hvervsarkivet i Århus (14.-17.1.1997) og afholdt
efter invitation en række gæsteforelæsninger:
Danmarks Tekniske Universitet (kursus i tekno-
logihistorie): “Klassiske teknologier fra den indu-
strielle revolution”; Danmarks Tekniske Universi-
tet (Institut for Konstruktions- og Styreteknik):
“Burmeister & Wains historie”; Ingeniørforenin-
gen i Danmark: “Teknologisk udvikling i maski-
nindustrien: Burmeister & Wain 1875-1939”.

Ole Feldbæk har gæsteforelæst på Århus Uni-
versitet, Høgskolen i Agder og Greifswald Univer-
sitet.

Ole Hyldtoft har den 7. februar afholdt en fore-
læsning på Aalborg Universitet om “Tilgange og
teorier i industri og teknologihistorie”. Fore-
læsningen er under publicering i bogen Lars Her-
litz (red.): “Økonomi og historie”. Har desuden
bidraget med artikler om “Industrimiljøer på lan-
det” og “Råstofmiljøet” til bogen Vivian Etting og
Per Grau Møller (red.): “De kulturhistoriske inte-
resser i landskabet”, København 1997.

Ole Hyldtoft deltog i dagene 21. juni til 2. juli i
TICCIH’s internationale konference i Athen og
Thessaloniki i Grækenland, der havde maritime
teknologier som hovedtema. Var desuden for-
mand for en session om “Deindustrialisering af

havnebyer” og deltog ligeledes i en række besty-
relsesmøder.

Niels Thomsen har gæsteforelæst ved universi-
teterne i Oslo, Helsingfors og Tammerfors.

Jette Mackintosh deltog i en forsknings- og ar-
kivrejse til London i september. Deltog desuden i
planlægningsmøde for fællesnordisk samarbejds-
projekt om hjemvendte emigranter i Göteborg
19.-20. september. Deltog også i ph.d.-kurset “Det
kvalitative forskningsinterview”, 11.-15. august på
Panum Instituttet, København, samt i weekend-
kurset “Det kvalitative forskningsinterview” på
Center for Kvalitativ Metodeudvikling, Psykolo-
gisk Institut, Aarhus Universitet, 14.-16. november.

Michael A. Langkjær har afholdt følgende
gæsteforelæsninger efter invitation: “An Eigh-
teenth Century Danish Mathematician looks at
Aesthetics”, Midwest Junto for the History of Sci-
ence, 1997 Annual Meeting, Iowa State University,
6/4-1997. “Logic and Aesthetics in Jens Kraft”,
2/5-1997, University of Oklahoma, History of Sci-
ence and History of Science Collections History of
Science Colloquium, “Genesis, Newton, and
Ethnology on the Periphery”, 21/10-1997, Semi-
narium ved Uppsala Universitet, Avd. för veten-
skapshistoria.

“Jens Kraft på tærkslen til det moderne”, 5/12-
1997, Årsmøde i Nationalkomitéen for Viden-
skabshistorie og Videnskabsfilosofi, Aarhus Uni-
versitet.

Michael A. Langkjær var visiting research scho-
lar på The University of Oklahoma, Dept. of the
History of Science fra 1.2.-30.6. 1997. Studiepro-
grammet omfattede 1) forskning i naturvidenska-
belige miljøer i 1700-tallet med fokus på perio-
dens kosmogonier; 2) deltagelse i professor Peter
Barkers seminar “Research, Criticism og Analysis
in History of Science” og professor Kenneth L.
Taylors seminar “Exploring Terrestrial Operati-
ons, c. 1650-1800”: 3) udarbejdelse af en research-
paper med arbejdstitlen “Genesis, Newton and
Ethnography on the Periphery – Jens Kraft, a Da-
nish Newtonian on the origians of man”; deltagel-
se i “Colloquium on Fundamentals of College
Teaching” og “History of Science Colloquium”,
foråret 1997.

Hatla Thelle var på et to måneders ophold i
Kina, nov.-dec. 1997.

Erik Helmer Pedersen opholdt sig som gæste-
forsker i perioden 22.8.-25.11. 1997 ved Det euro-
pæiske Universitetsinstitut i Fiesole, Italien, hvor
han studerede andelsbevægelsens historie i Mel-
lemkrigstiden. Fremlagde her et paper om The
Danish Agricultural Revolution in the 19th Centu-
ry på professor dr. Jaime Reis’ seminar over euro-
pæisk økonomisk historie.

Niels Thomsen deltog i kongresforberedelse og
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to paneler ved Nordisk Historikerkongres i Tam-
merfors.

Bent Boel præsenterede paper: “The Shepherd,
the Horselfly and the Milch Cow: The Achieve-
ments and Failures of the European Productivity
Agency” ved konferencen Democracy and Techno-
logy – Comparative Perspectives, Centre for Cultu-
re and Technology, University of Oslo, 17.-19.1.
1997. Ligeledes paper: “The European Productivi-
ty Agency and American Policy towards Western
Europe after World War II”, Caen Preconference,
Productivity Missions and the Diffusion of Ameri-
can Economic and Technological Influence After
the Second World War, 18-20 September 1997.

Bent Boel er medlem af redaktionskomiteen for
Vandkunsten. Konflik, Politik & Historie samt
dansk redaktør for Revue Européenne d’Histoire.

Niels Thomsen er medlem af redaktionspanel
for Økonomi og Politik.

Henning Bro har været konsulent i forbindelse
med TV-udsendelser i anledning af LO’s 100 års-
jubilæum.

Ole Hyldtoft er medlem af redaktionen for “Fa-
brik og Bolig” og Polhem, samt redaktør for forla-
get Systimes serie om Teknologihistorie.

Jan Pedersen er redaktør af Fabrik og Bolig, ud-
givet af Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer.

Ole Hyldtoft og Johny Leisner var ledere på en
ekskursion til Bruxelles i november 1997 med 46
studerende.

Ole Hyldtoft var i maj 1997 medarrangør af et
seminar om “New Energy Systems in the Scandi-
navian Countries and The Netherlands after
1950” på Elmuseet i Tange. Han er desuden med-
lem af bestyrelsen af den internationale bevarings-
organisation, TICCIH. Formand for Dansk sel-
skab for økonomisk og social historie og for Sel-
skabet til bevaring af Industrimiljøer. Er også med-
lem af bestyrelsen for Dansk Teknologihistorisk
Selskab, HITEK, Forum for Bygningskultur, Arbej-
dermuseet og Unibanks Museum.

Arbejde inden for kollegiale organer m.v.:
Esben Albrectsen er medlem af bestyrelsen for In-
stitut for Historie.

Axel Bolvig er medlem af rådgivningsgruppen
for Den billedskabte Virkelighed.

Carsten Due-Nielsen er medlem af Det humani-
stiske Fakultetsråd (fra 1. februar), studieleder og
medlem af studienævnet for historie (indtil 1. fe-
bruar).

Ole Feldbæk er medlem af Studienævnet for Hi-
storie.

Inga Floto er ph.d.-studieleder ved Det humani-
stiske Fakultet.

Karl-Erik Frandsen er international koordinator
for instituttet med særligt ansvar for udviklingen

af ERASMUS/SOCRATES-programmet med ud-
veksling af studenter og lærere med universiteter-
ne i Thessaloniki, Tübingen og Lancaster, og des-
uden formand for et nordisk netværk, der har til
opgave at arrangere kurser i Nordens historie for
nordiske historiestuderende, en virksomhed der
har fungeret lige siden 1965; medlem af Studie-
nævnet for Historie samt af Rektors centrale mil-
jøudvalg (ophørte foråret 1997); repræsentant for
styrelsen for International Center med hovedkvar-
ter i Tübingen, der er en international organisati-
on med særlig vægt for forskeruddannelse. I den
forbindelse arrangerede han sammen med Gun-
ner Lind og Benedicte Fonnesbech-Wulff et inter-
nationalt forskeruddannelseskursus på Roskilde
Højskole i august 1997 finansieret af Forskeraka-
demiet:”The Era of The Thirty Years’ War”.

Niels Hybel er instituttets ph.d.-koordinator.
Ole Hyldtoft er biblioteksreferent for økono-

misk historie, medlem af samarbejdsudvalget og af
forskningsudvalget.

Árni Daníel Júlíusson er medlem i bestyrelsen
for “Félag sjálfstætt starfandi fræoimanna”, Sel-
skab for forskere i Reykjavík.

Ole Justesen er censor ved Internationale Ud-
viklingsstudier, Roskilde Universitetscenter.

Hans Kirchhoff er biblioteksreferent for sam-
tidshistorie.

Johny Leisner er eksamensleder, medlem af
STADS-arbejdsgruppe, formand for merit- og
dispensationsudvalget, formand for lærerforsam-
lingen og tillidsrepræsentant. Har specielt i efter-
årssemestret haft stor undervisningsbelastning.

Niels Lund er studieleder på Institut for Histo-
rie fra 1.2. 1997.

Mads Mordhorst har etableret “Dansk netværk
for historieteori og historiografi”.

Henrik Sandø Nissen er medlem af Konsistori-
um, Statens Humanistiske Forskningsråd samt
rådgivende for forskningsudvalg ved Statens Arki-
ver og Tøjhusmuseet. Medlem af bestyrelsen for
Center for Freds- og Konfliktforskning. Medlem
af styringsgruppen for Center for Registerforsk-
ning.

Klaus Petersen er medlem af styringsgruppen
for Netværk for nordisk velfærdsstatshistorie.
Knud Prange er suppleant i studienævnet.

Jens Erik Skydsgaard er medlem af institutbesty-
relsen, samt formand for biblioteksudvalget.

Niels Thomsen er institutleder på Institut for
Historie.

Poul Villaume er medlem af bestyrelsen for Sel-
skabet for Samtidshistorisk Forskning.

Encyklopædien
En lang række medarbejdere har bidraget til Den
Store Danske Encyklopædi, dels som konsulenter,
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fagreferenter med redaktionelle hverv og dels
som bidragydere til artikler (Arne Søby Christen-
sen, Stephen Turk Christensen, Hans Vammen,
Birgitte Holten, Niels Høffding, Jens Henrik
Tiemroth, Hans Kirchhoff, Regin Schmidt, Jens
Brøndal, Bent Boel, Knud Prange, Sidsel Eriksen,
Inga Floto og Niels Lund).

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,
hvad der afspejles i mindre artikler og afhandlin-
ger samt i udsendelsen af et bind afhandlinger, se:
Udgivervirksomhed.

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 udførelse af konkrete,
mindre undersøgelser og rådgivning vedrørende
manuskripter, og der er i øvrigt besvaret et betyde-
ligt antal henvendelser om råd og bistand fra ama-
tører og professionelle. Der er som sædvanlig god
kontakt med kolleger i ind- og udland, og tre
udenlandske forskere har fået vejledning under
deres studieophold i København.

Afdelingens lokalhistoriske kollokviekreds, der
gennem 15 år har samlet nuværende og tidligere
elever, har holdt 5 møder med indbudte fore-
dragsholdere.

Afdelingens leder har holdt 8 foredrag i fore-
ninger m.m.

Afdelingens leder er formand Alfred Good’s
Fond, næstformand for Samfundet for dansk Ge-
nealogi og Personalhistorie, var formand for Soci-
etas Heraldica Scandinavica (indtil 26.6.), er fag-
konsulent ved Den Store Danske Encyklopædi og
heraldisk konsulent på Nationalmuseets publikati-
on: Danmarks Kirker.

Udgivervirksomhed m.v.:
Afdelingen har i anledning af et nu passeret 25 års
jubilæum udgivet bd. nr. 10 i sin skriftrække: Det
STORE i det små. Bogen, der er på 352 sider, rum-
mer afhandlinger skrevet af 17 forskere fra ind- og
udland.

Afdelingens leder redigerer Afdelingens publi-
kationer og er medlem af redaktionsudvalget for
Personalhistorisk Tidsskrift.

Kongresdeltagelse m.v.:
Afdelingen har arbejdet med forberedelserne til
det 9. nordiske seminar i lokalhistorie, som skal
finde sted i København i 1998 med afdelingen
som vært.

Knud Prange

Stab:
VIP: 44,5 årsværk.
TAP: 7,2 årsværk.

VIP:
Albrectsen, Esben Fischer; lektor.
Andersen, Vinnie; ph.d.-studerende.
Bjørn, Claus Ebbe; lektor.
Bolvig, Axel; forskningsprof.
Brøndal, Jørn; ph.d.-studerende.
Christensen, Arne Søby; lektor.
Clemmensen, Niels Frode; forskningslektor.
Dethlefsen, Henrik; ph.d.-studerende.
Due-Nielsen, Carsten; lektor.
Eriksen, Sidsel; forskningslektor.
Feldbæk, Ole; professor.
Floto, Inga; lektor.
Fonnesbech-Wulff, Benedicte; amanuensis.
Frandsen, Karl-Erik; lektor.
Fritzbøger, Bo; forskningsadj.
Gabrielsen, Vincent; lektorvikar.
Gelting, Michael H; lektorvikar.
Gemzell, Carl-Axel Uno; professor.
Gissel, Jon A.P.; forskningsadj.
Hybel, Nils; lektor.
Hyldtoft, Ole; lektor.
Jensen, Johan Richard Møhlenfeldt; ph.d.-stude-

rende.
Juliusson, Arni D.; forskningsass.
Justesen, Ole Clemmen; lektor.
Kirchhoff, Hans; lektor.
Lammers, Karl Christian; lektor.
Langkjær, Michael Alexander; ph.d.-studerende.
Larsen, Hans Kryger; lektor.
Leisner, Johny; lektor.
Lerdam, Henrik; ph.d.-studerende.
Lund, Niels; lektor.
Lund, Peter Joachim; ph.d.-studerende.
Løkke, Anne; adjunkt.
Mackintosh, Jette; forskningslektor.
Malcus, Bengt Stefan Hilding; lektor.
Mentz, Søren; ph.d.-studerende.
Mordhorst, Mads; ph.d.-studerende.
Nissen, Henrik Sandø; lektor.
Olden-Jørgensen, Sebastian; forsk. adj.
Pedersen, Erik Helmer; lektor.
Pedersen, Jan; adjunkt.
Petersen, Klaus; ph.d.-studerende.
Prange, Knud; lektor.
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Rasmussen, Susanne William; forskningsadj.
Schmidt, Regin; forskningsadj.
Scocozza, Benito; lektor.
Seindal, René; ph.d.-studerende.
Simonsen, Dorthe Gert; ph.d.-studerende.
Skydsgaard, Jens Erik; professor.
Steensgaard, Niels Palle; professor.
Thomsen, Niels Jørgen; professor.
Thuneby, Gurli Goldermann; ph.d.-studerende.
Vammen, Hans; lektor.
Villaume, Poul; lektorvikar.
Wittendorff, Alex; lektor.
Worre, Torben; lektor.
Ørsted, Peter; lektor.

TAP:
Fürst, Elisabeth; overassistent.
Hansen, Birgit Kragh; overassistent.
Hansen, Cathrine Gerner; arkitekt.
Hansen, Ole Stig; bibliotekar.
Lumbye, Annie; overassistent.
Miller, Birthe Nygaard.
Nielsen, Tove; kontorfuldmægtig.
Pischiutta, Bettina Pruhs; praktikant.

Ph.d.-afhandlinger:
Christensen, Jens Ole: I Tysklands skygge.
Gissel, Jon A. P.: Curtius’ beretning om Alexander.

En historiografisk analyse.
Juliusson, Arni Daniel: Bønder i Pestens tid.
Mogensen, Margit: Danmark og Nordens udstil-

linger i 19. århundrede.
Olden-Jørgensen, Sebastian: Poesi og Politik.
Rasmussen, Susanne William: Om de offentlige

prodigier i romersk religion under republik-
ken.

Zalewski, Barbara: Den nærsynede barmhjertig-
hed.

Specialer:
Andersen, Hasse Lundgaard: Den økonomiske

udvikling i Danmark i 1950erne: Stagnation el-
ler strukturel forandring.

Andersen, Line Maud: De nordiske forsvarsfor-
handlinger.

Andersen, Tim Kaas: Enevældens indførelse i
dansk historieskrivning i det 19. og 20. århun-
drede.

Arenfeldt, Pernille: Dansk hofkultur 1559-88. Hof-
funktioner og hofforståelse.

Bjerregård, Annette: Dansk bistand til Tanzanias
landbrugssektor i perioden 1962-92. En analyse
af fattigdomsorienteringen og kvindehensynet.

Bojsen, Jens Riis: Clios datter mellem positivisme,
hermeneutik og pluralisme. En historiografisk
analyse af Astrid Friis.

Borrild, Jesper: Hellige mænd og kvinder i danske
kalkmalerier. En kvantitativ analyse af helgen-
gengivelser i danske kalkmalerier i dansk mid-
delalder (1100-1536).

Christiansen, Kate Winther: Udenrigsministeriets
pressebureaus administration af dagbladscensu-
ren 9. april 1940 til 29. august 1943.

Clausen, Charlotte Lindberg: ‘...til Bedste saavel
for det offentlige som for den enkelte...’. Dansk
udvandringspolitik 1945-1960, med særligt hen-
blik på Australien, Canada og New Zealand.

Damgaard, Anne Marie Holm: Le Front National
et l’Europe. Une étude sur la politique euro-
péenne du Front National (1984-1996).

Fink-Jensen, Morten: Ole Borch, Paracelsus og
Hermes Trismegistos – træk af dansk videnskab
i 1600-tallet.

Frisk, Per Gidionsen: “Das Schiff verlässt den Lot-
zen”. Den sikkerhedspolitiske diskussion i det
tyske socialdemokrati 1949-1984.

Gad, Lone: Udenrigsministeriets pressebureaus
administration af dagbladscensuren 9. april
1940 til 29. august 1943.

Harboe, Pia: Kvinderne i Helsingør stadsbøger
1549-1565. Et bidrag til belysning af kvinders
retsstilling og levevilkår i det 16.århundrede.

Heick, Annelise Dal: Koleraepidemien i Køben-
havn 1853.

Holstein, Poul: Bent Holstein (1881-1945) – en
dansk politiker.

Jacobsen, Torsten Cumberland: Kejser Augustus
og hans brug af medierne – en Historisk-Arkæo-
logisk analyse af udbredelsen af det Augustæ-
iske program.

Jensen, Jacob Ringsing: Charles A. Beard og ame-
rikansk udenrigspolitik.

Jensen, Karen: Irsk imigrationspolitik fra 1922 til
ca. 1980 – med specielt henblik på 1954-kom-
missionen.

Jensen, Lasse Bo: Romerrigets forfald som orien-
taliserings-proces. En analyse af Vestens syn på
Orienten, som det kommer til udtryk i historio-
grafien om Romerrigets fald.

Jensen, Peter Munch: En kritisk diskussion an-
gående 2 af Eric Williams’ teorier, vedrørende
kampagnen 1787-1807, mod den britiske slave-
handel.

Jensen, Tina: Japans sociale relationer og økono-
miske strukturer.

Jepsen, Lars: DKP i ikke-angrebspagtens skygge –
Danmarks Kommunistiske Parti 1939-41.

Jørgensen, Kasper: De franske intellektuelle og Al-
gierkrigen. En undersøgelse af de intellektuelles
engagement i fransk politik under Algierkrigen.

Kabeya, Anette Winther: “Jeg en stat mig bygge vil
...” – den konstruerede stat Congo (Zaire) 1885-
1965. Et eksempel på statsdannelse i Afrika.
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Karlsson, Mette: UNITED NATIONS SPECIAL
COMMITEE ON PALESTINE – i relation til
pan-arabisme og palæstinensisk nationalisme.

Knudsen, Nini Munk: Marias himmelkroning. Om
kongen og hans mænd, set gennem et motiv i
danske kalkmalerier.

Lauesen, Frederikke: De social-revolutionære i
Chicago – amerikansk arbejderhistorie i
1880’erne.

Linden, Trine: Ferdinand Lassalle og Det danske
Socialdemokrati. En undersøgelse af den dan-
ske lassalleanismereception i perioden 1875-76.

Mariager, Rasmus Mølgaard: Politik, Økonomi &
Kultur – Danmark og Storbritannien 1945-1947.

Michaelsen, Flemming: Baggrunden for DDR’s
grundlæggelse 1940-1952.

Mogensen, Kasper: Venderne i historien – tre mid-
delalderlige historikeres syn på venderne.

Molbech, Anette Delcomyn: At rejse og at blive. Et
sammenlignende studie over italienske og mex-
icanske immigranter, 1900-1930, sammenholdt
med amerikanske assimilationsteorier.

Nielsen, Thomas Dalgård: Edward Gibbon og Kri-
stendommen.

Nilsson, Lars: Den danske flåde 1720-1769: størrel-
se og stand. En undersøgelse af den danske li-
nie- og fregatskibsflådes skiftende størrelse og
stand i perioden 1720-1769.

Olsen, Annemarie Kær: De irske myters oprindel-
se. En undersøgelse af de tidlige irske myters
baggrund med henblik på en belysning af deres
brugbarhed som kildemateriale til det før-krist-
ne Irlands socialhistorie.

Olsen, Kenneth: Kejsermyter og kapitulation.
Pedersen, Anni Bettina Bisted: Øvrighedens brud

med bøndernes tankegang. Om den mentale
omstilling i Danmark fra ca. 1500-1700 med al-
manakker og bondepraktikker som kilder.

Pedersen, Claudia Læssøe: Oprettelsen af ærkesæ-
det i Lund – belyst af investiturstriden.

Pedersen, Jan Aagaard: Militant islamisk funda-
mentalisme i Egypten og den afghanske forbin-
delse.

Petersen, Lise-Lotte Bundgaard: torbritanniens af-
taler og løfter vedrørende Palæstina 1914-1917.

Pohle, Lars: “..epterdi loug i landet formeller, att
mand schall talle sig till rette och iche sla sig till
rette..”. En undersøgelse af vold mod ære og le-
geme i købstaden Næstved 1586-1612.

Sehested, Thomas: Norgeshjælpen – dansk bi-
stand til Norge under 2. Verdenskrig.

Straarup, Carsten: Det nationale og det fatale.
Med udgangspunkt i en diskussion af internati-
onal og dansk nationalismeforskning analyseres
de nationale tendenser i den københavnske
presse 1814-1830.

Städe, Birgitte: Betydningen af selvstændighed –

en diskussion af orientalismedebattens betyd-
ning for tolkningen af det selvstændige Indien.

Svendsen, Gitte Skovlund: Mediebrug og offentlig
opinion som politisk magtfaktor. Niels Frederik-
sens jordpolitiske argumentation 1914-1919.

Vilhelmsen, Carsten Bo: Elton 1086-1350. Et stu-
die i hovedgårdsdrift.

Wandel, Jette: Humanitet og videnskab. Johan og
Christian Keller set i videnskabshistorisk lys.

Warburg, Thomas: Knud den Hellige – voldsher-
sker eller de svages beskytter? Den tidlige dan-
ske middelalder – kilder og synteser.

Fondsstøtte:
Anonym:
– Danmarks kalkmalerier i elektronisk database

(Axel Bolvig)   kr. 225.000.

BOPAS Mindefond:
– resterende formue efter bopas mindefond (In-

stitutlederen)    kr. 0.

Ballerup Kommune:
– Hypermediedokumentet Ballerup Kirke (Axel

Bolvig)   kr. 20.000.

CTU:
– Danmarks kalkmalerier på Internet og CD-

ROM (Axel Bolvig)   kr. 125.000.

Carlsbergfondet:
– Africa Procensulars (Peter Ørsted)   kr. 0.
– Aktstykke og oplysninger til riigsrådet og stæn-

dermødernes historie i Frederik III’s tid (1648-
60) (Leon Jespersen)   kr. 369.110.

– Den Danske Alkoholkultur (Sidsel Eriksen)   
kr. 349.747.

– En historisk og religionssociologisk... (Susanne
William Rasmussen)   kr. 308.828.

– Godsejernes politiske historie i det 19. årh.
(Niels F. Clemmensen)   kr. 354.802.

– Hjemvendte danske emigranter (Jette Mackin-
tosh)   kr. 302.849.

– Årsag til fremvæksten af den tidlige amerikan-
ske antikommunisme (Regin Schmidt)   
kr. 308.828.

Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C.Jacobsen:
– (Niels Thomsen)   kr. 0.

Center for Freds- og Konfliktforskning:
– Kompensation som medlem af rådet (Henrik S.

Nissen)   kr. 10.656.

Clara Lachmanns Fond:
– (Institut for Historie)   kr. 20.000 SEK
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Dansk Familelandbrug, Landbrugsmagasinet:
– jubilæumsarrangement (Claus Bjørn)   

kr. 80.000.

Fondet for Dansk-Norsk samarbejde:
– (Niels Thomsen)   kr. 0.

Forskerakademiet:
– Forskeruddannelseskursus (Karl-Erik Frandsen)

kr. 243.650.

Forskningsrådene:
– Retten til Landskabet (Bo Fritzbøger)   kr. 0.
– Seminarrække for Det Agrare Landskab i Dan-

mark (Niels Thomsen)   kr. 420.000.

Karl & Vera Petersens Fond:
– (Niels Thomsen)   kr. 0.

NOS-H:
– Kulturelle prosesser i.....(Bo Fritzbøger)

kr. 184.106.

Novo Nordisk Fonden:
– Roskilde domkirkes altertavle (Axel Bolvig)

kr. 25.000.

Rektorkollegiet:
– Opholdsudgifter udenlandske studerende (Hi-

storisk Institut)   kr. 25.560.

Rektorkollegiet/Undervisningsministeriet:
– Opholdsudgifter udenlandske studerende (In-

stitutlederen)   kr. 20.800.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– 1960’erne. Politisk kultur og samfundsmæssige

strømninger i Vesttyskland og DDR (Karl Chri-
stian Lammers)   kr. 50.400.

– Aflastning SHF (Henrik S. Nissen)   kr. 40.000.
– Danmark i den tyske besættelsespolitik 1940-45

(Peter Joachim Lund)   kr. 324.538.
– Danske centralmagts påvirknig på den sociale

udvikling i Island... (Árni Daniel Júlisson)   
kr. 336.446.

– En undersøgelse af Jens Krafts forfatterskab
som kilde til det 17.-18. århundredes danske og
europæiske historie (Michael Alexander Lang-
kjær)   kr. 342.155.

– En undersøgelse af den sproglige vending i hi-
storieteoretisk perspektiv (Dorthe Gert Simon-
sen)   kr. 325.804.

– Europæisk indflydelse på interasiatisk handel
1600-1750 (Henriette Bugge)   kr. 138.938.

– Peder Schumacher Griffenfeld (1635-99) – poli-
ticus, statsmand, livstidsfange (Sebastian Olden-
Jørgensen)   kr. 406.522.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Opfattelser af sundhed, sygdom og død i DK

1830-1920 (Anne Løkke)   kr. 110.889.

Undervisningsministeriet:
– Stipendiat fra Estland (Institut for Historie)   

kr. 10.400.

Unidanmarks Fond:
– “Danmarks kalkmalerier i elektronisk database”

(Axel Bolvig)   kr. 25.000.
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Samfunds- og kulturhistorisk
orienterede fag

Institut for Folkloristik

Som et led i forberedelserne til ombygning af
KUA blev instituttet i juni måned flyttet til nyind-
rettede og større lokaler i Snorresgade. Kandidat-
uddannelsen i Folkloristik blev om foråret/som-
meren genstand for en turnusevaluering. Fakul-
tetsledelsen har som led i opfølgningsprocessen
igangsat et udredningsarbejde vedrørende mulig-
heder for en integration af faget Folkloristik med
fakultetets øvrige kulturanalytiske fag og har mid-
lertidigt engageret sig aktivt i fagets administrati-
on.

Forskningsvirksomhed:

l. Folkedigtning
Til instituttets internationale nyhedsbrev blev der
affattet korte monografier om erindringssagn på
Orkneyøerne i middelalderen (Chesnutt) samt
om vandresagnet ML 4015 “The Midnight Mass of
the Dead” (Hemmingsen). Projektet om histori-
ske sagn, tidligere iværksat af Nordisk Institut for
Folkedigtning (NIF), blev fortsat i årets første
måneder men derefter stillet i bero på grund af
Nordisk Ministerråds beslutning om at lukke NIF;
det vil eventuelt blive genoptaget i 1998 dersom
særbevilling hertil kan opnås hos det nystiftede
nordiske folklorenetværk (Hemmingsen, Ches-
nutt). Et nyt projekt om “Kvinder og kønsroller i
græske eventyr” blev påbegyndt med støtte fra Sta-
tens Humanistiske Forskningsråd; undersøgelser-
ne har indledningsvis taget udgangspunkt i even-
tyrfortælleren Hatzi-Yavrouda og lokalsamfundet
på dennes hjemø Kos (Olsen).

2. Skik og brug
Arbejdet med temaet Polterabend i nutidens Dan-
mark fortsatte med affattelsen af yderligere en
tredjedel af den planlagte afhandling (Simonsen).

3. Folkelige forestillinger, folkloristisk 
sundhedsforskning
Med støtte fra Carlsbergfondet fortsattes til og
med maj måned projektet “Fra antiseptik til cen-
terordning: Udviklingen i samarbejdet mellem
jordemødre og læger 1870-1973” (Cliff).

Birgitte Rørbye fik ved årsskiftet 96/97 til for-
svar for den filosofiske doktorgrad optaget af-
handlingen “Mellem sygdom og sundhed. En nar-

rativ kulturanalyse – om fortid, fremskridt … og
virkelige læger”. Desuden har hun afsluttet to
fem-årige projekter begge finansieret af forsk-
ningsrådenes strategimidler. Til “Aldring og æl-
drebilleder” (i samarbejde med Gerontologisk In-
stitut) blev afsluttet artikler om medier og medie-
vaner og deres betydning for forestillinger om al-
derdommen, om ældre som aktører, samt om kul-
turgerontologi. Til “100-årsprojektet” (i samarbej-
de med Odense Universitet) blev afsluttet registre-
ring af mediemateriale om 100-årige, mv.

Studier blev indledt inden for nyt fem-årspro-
jekt (“Ældrebilleder, ældrekulturer og ældretil-
bud” i samarbejde med Center for Humanistisk
Sundheds- og Ældreforskning) ligeledes finansie-
ret af forskningsrådenes strategimidler, hvor bl.a
eventyr studeres med særligt henblik på deres
fremstilling af tid, udvikling og aldring. Herud-
over gennemførtes feltstudier i Danmark og i Au-
stralien bl.a. med henblik på fester og generati-
onsperspektiver.

4. Andet
Med støtte fra Statens Humanistiske Forsknings-
råd forstsattes projektet om musik og musikopfat-
telse blandt etniske minoriteter i Danmark. Pro-
jektet blev sidst på året overført til Sydjysk Univer-
sitetscenter (Fock).

Der blev arbejdet på en fagteoretisk fremstilling
med arbejdstitlen “Folklore Studies and Narrativity:
the Uses and Misuses of a Great Idea” (Simonsen).

Udgivelsen af instituttets internationale nyheds-
brev “Copenhagen Folklore Notes” fortsatte med
to dobbeltnumre (redaktion: Chesnutt).

Forskningsaktiviteter ved ph.d.-studerende:
Anne Leonora Blaakilde indleverede i oktober
1997 sin ph.d.-afhandling: “Ordene mellem os.
Folkloristiske fortolkninger om alderdom” (vejle-
der: Rørbye).

Organisatorisk arbejde m.v.:
Chesnutt var medlem af styrelsen for Nordic Insti-
tute of Folklore indtil instituttets lukning i foråret
1997. Cliff var hele året medlem af Medicinsk-Hi-
storisk Museums forskergruppe og af arkivgrup-
pen i Den almindelige danske Jordemoderfor-
ening. Rørbye var fortsat medlem af redaktionen
for tidsskriftet Folk og Kultur, af styrelsen for For-
eningen Danmarks Folkeminder samt af Dansk
Gerontologisk Selskabs fagråd; hun er tillige til-
knyttet Center for tværvidenskabelig medicinsk-
historisk forskning (CMHF) ved Det sundhedsvi-
denskabelige Fakultet.

Chesnutt deltog i løbet af året i en ph.d.-be-
dømmelse ved Københavns Universitet.

Rørbye var opponent ved afhandling for dr.art.-
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graden ved Universitetet i Bergen. Årbog for
dansk etnologi og folkemindevidenskab’.

Rejser, gæsteforelæsninger:
Chesnutt: Deltagelse med indlæg i Society for the
Advancement of Scandinavian Study’s årsmøde
ved University of Illinois at Urbana-Champaign
(ultimo april); forskningsophold ved University of
California-Berkeley (primo maj).

Cliff: Forelæsninger ved Danmarks Jordemo-
derskole i Aalborg (marts, april, september), ved
Danmarks Jordemoderskole i København (april,
oktober) samt ved Danmarks Sygeplejerskehøjsko-
le i Århus (oktober); diskussionsoplæg ved Medi-
cinsk-Historisk Museum, København (maj); fore-
drag i Østsjællands Slægtsforskningsforening,
Køge (april) og Amager slægtshistorisk Forening,
Kastrup (august).

Rørbye: Childhood and Old Age – Equals or
Opposites. International Conference. Odense
University 7 – 9. april (indlæg); 1st International
Symposium on Cultural Gerontology, Gentofte 4 –
7. maj (arrangør og indlæg); 17th International
Congress on Gerontology. Adelaide, Australien 19
– 23. august med indlæg; forskningsrejse, herun-
der feltstudier i Australien 14-28. august; gæstefo-
relæsninger om traditionsbegrebet, temafester og
lille overtro ved Institutt for Kulturstudier, Univer-
sitetet i Oslo; forelæsninger på Folkeuniversitetet,
flere mellemuddannelser og videreuddannelses-
forløb, samt en række enkeltstående foredrag
uden for akademiske kredse; bidrag til Den Store
Encyklopædi, samt konsulent i enkelttilfælde.

Internationale gæster på instituttet:
Professor Bengt R. Jonsson, Stockholm, opholdt
sig på instituttet som gæsteprofessor i forårssemes-
tret (april-maj). Gæsteforelæsningsbesøg af pro-
fessor Isidor Levin, Sankt Petersborg (månedsskif-
tet oktober/november). Undervisning og vejled-
ning af udvekslingsstuderende fra Island (forårs-
semestret) og Japan (efterårssemestret).

Michael Chestnutt, Thorkil Damsgaard
Olsen, Prodekan

Stab
VIP: 5,6 årsværk.
TAP: ,7 årsværk.

VIP:
Chesnutt, Michael; lektor.
Cliff, Helen; forskningsadj.
Fock, Eva; forskningsass.
Hemmingsen, Lars; amanuensis.
Olsen, Birgit; forskningsadj.
Rørbye, Birgitte; lektor.
Simonsen, Michèle; lektor.

TAP:
Brøste, Kirsten; overassistent.

Specialer:
Pedersen, Birthe: Lokalsamfundets kultur og tra-

ditioner.

Fondsstøtte:
Carlsbergfondet:
– Fra Autiseptik til jordemodencentre (Helen

Cliff)   kr. 144.547.

Nordic Institute of Folklore:
– Videnskabelig assistance/Løn Lars Hemming-

sen (Michael Chesnutt)   kr. 82.480.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– En ny musik – mellem tradition og moderne

påvirkning i DK. (Eva Fock)   kr. 119.196.
– Kvinder og kønsroller i græske eventyr (Birgit

Olsen)   kr. 421.413.

Publikationer
Chesnutt M.: Minstrel Poetry in an English Ma-

nuscript of the Sixteenth Century: Richard
Sheale and MS. Ashmole 48. i: The Entertainer
in Medieval and Traditional Culture, s. 73-100,
Odense 1997. 

Chesnutt M.: Memorization in Oral Transmission:
The Testimony of a Saga. i: Frejas Psalter. En
Psalter i 40 afdelinger til brug for Jonna Louis-
Jensen, s. 25-28, København 1997. 

Chesnutt M.: Local Legendry in the Saga of the
Orkney Islanders. Copenhagen Folklore Notes
1-2/97, s. 6-12, København 1997.

Institut for Arkæologi og Etnologi

Instituttets fag:
Instituttet omfatter tre fag: Forhistorisk arkæologi,
klassisk arkæologi og europæisk etnologi. Under
forhistorisk arkæologi kan der på overbygningen
vælges mellem cand.mag. og mag.art. ordninger
med vægtede specialiseringsmuligheder. På klas-
sisk arkæologi vælges mellem græsk & italisk-ro-
mersk på cand.mag.-niveau og klassisk arkæologi
på mag.art.-niveau.

Forskningsvirksomhed:
Instituttets fag beskæftiger sig med den teoretiske,
metodisk-empiriske, og historiske udforskning af
kultur-, samfunds- og statsformer fra de tidligste
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jægere til nutiden. Instituttets forskere arbejder
desuden med udvikling af kulturteori, herunder
den materielle dimension.

Den aktuelle forskning kan grupperes inden for
følgende hovedtemaer: 
Stenalder (Nordeuropa & Grønland).
Bronze- & Jernalder (primært i det nordlige Euro-
pa).
Den klassiske Verden.
Middelalderen (Europa m.v.).
Maritim arkæologi.
Kulturelle profiler og sociale spændinger fra mid-
delalderen til i dag.
Stats- og livsformers teori og kulturhistorie.
Kulturhistorisk teoriudvikling, metode, samt
forskningshistorie.

A. De palæolitiske og mesolitiske jæger-samler-
kulturer (med de palæo-eskimoiske kulturer i
Arktis), samt de neolitiske agerbrugssamfund i
Nordeuropa (projekterne 1-6)
1. Danmark og Holland. Sammensætning og ana-
lyser af flinten fra seks senpalæolitiske bopladser
(L. Johansen).

2. Danmark. Mesolitiske grave, i samarbejde med
Antropologisk Laboratorium, Zoologisk Museum,
University of Winnipeg, Canada, samt University
of Connecticut, USA (E. Brinch Petersen).

3. Nordeuropa. Koloniseringen efter sidste istids
maximum og en revision af jægerstenalderens
kronologi ud fra de kalibrerede C-14 dateringer, i
samarbejde med Nationalmuseets Naturvidenska-
belige Afdeling (E. Brinch Petersen).

4. Grønland. Analyser af palæo-eskimoiske bo-
pladser fra Dorsetkulturen i Diskobugten sammen
med museerne i Asiaat og Qasigiannguit, Grøn-
land (L. Johansen og E. Brinch Petersen i samar-
bejde med Zoologisk Museum og universitetet i
Tromsø, Norge).

5. 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).

6. Danmark. Yngre neolitisk tid. På grundlag af
omfattende kildestudier beskrives og analyseres
samfundets struktur og udvikling i perioden 2800-
2400 f.Kr. (K. Ebbesen).

B. Kultur- og samfundsudviklingen i bronze- 
og jernalder, primært i det nordlige Europa 
(projekterne 7-16)
7. Europa. Bronzealdergrave: Fysisk antropologi,

kulturel identitet, social struktur, regionalitet (i
samarbejde med Antropologisk Laboratorium)(K.
Randsborg).

8. Europa og Middelhavet. Oldtidens kamp- og
samfundsformer (K. Randsborg).

9. 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).

10. Europa. Yngre romersk jernalder i Nord- og
Mellemeuropa: Limes og den europæiske elite
(U. Lund Hansen).

11. Europa. Sporelementstudier af romerske
bronzekar (U. Lund Hansen i samarbejde med H.
Bollingberg, Geologisk Institut).

12. Danmark. “Fortid og Flora”. Menneske, Land-
skab og Biodiversitet. Tværfagligt forskningspro-
jekt under Forskningsrådene. Delprojekt: Bebyg-
gelsesudvikling og landskabsudnyttelse Sjælland
(U. Lund Hansen, P.O. Rindel).

13. Europa. Forbindelserne mellem Sydskandinav-
ien og Sydøsteuropa i tiden ca. 250 til 475 e.Kr.
Ph.d.-projekt færdiggjort (B. Storgaard).

14. Norden. De nordiske træguder søges dateret
som udgangspunkt for en stillingtagen til den he-
denske religion (K. Ebbesen).

15. Danmark. Jernalderbebyggelsen i det østlige
Danmark (S. Stummann Hansen).

16. Nordeuropa. Dansk jern – en kulturhistorisk
analyse af produktion, distribution og konsumpti-
on af jern i Danmark gennem to tusinde år (H.
Lyngstrøm)

C. Udviklinger og interaktioner i og omkring 
de mediterrane samfund og kulturforhold i 
antikken (projekterne 17-34)
17. Syrien. Fortsat bearbejdelse af det cypriske ma-
teriale fundet på Tall Sukas under Carlsbergfon-
dets syriske ekspeditioner (L. Wriedt Sørensen).

18. Cypern. Feltarbejde. Ledet de danske udgrav-
ninger af en beboelse fra Hellenistisk-romersk tid
ved Aradippou med deltagelse af studerende fra
instituttet (L. Wriedt Sørensen).

19. Cypern. Færdigbearbejdelse af den 3. prælimi-
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nære rapport over udgravningerne ved Panayia
Ematousa, Cypern (L. Wriedt Sørensen).

20. Middelhavsområdet. Fønikernes ekspansion
(L. Wriedt Sørensen).

21. Græsk-romersk skulptur i kontekst. Den
græske Athena-statues reception i romersk kejser-
tid (B. Lundgren).

22. Italien. Sardiske kildehelligdomme i sen bron-
zealder og tidlig jernalder, ca. 1300-700 f.Kr.
(M.G. Køllund).

23. Italien. Fortsatte studier af Latiums arkaiske
topografi, kult og boligformer (A. Rathje).

24. Italien. Bearbejdelse af fundmaterialet fra Fi-
cana-udgravningen. Forberedelse af publikation
(A. Rathje).

25. Middelhavsområdet. Forholdet mellem føni-
kisk og græsk handel i Etrurien (A. Rathje).

26. Italien. Bydannelsen og den etruskiske arkitek-
turs udvikling i den sene orientaliserende og arka-
iske periode, 640-480 f.Kr. (H. Damgaard Ander-
sen).

27. Italien. Publikationsforberedelse af Pontecag-
nano-udgravningen (I. Strøm).

28. Italien. De oskisktalende folkeslag i Syditalien,
etnicitet og kulturmøder i jernalderen, ca. 900-
300 f.Kr. (H. Winge Horsnæs).

29. Italien. Forberedelse af publikationen af ud-
gravningerne af Castor og Polluxtemplet i Rom
(B. Poulsen).

30. Tyrkiet. Forberedelse af publikationen af en
senromersk villa i Bodrum, det antikke Halikar-
nassos, i Tyrkiet (B. Poulsen).

31. Tyrkiet. Grave og gravmonumenter i det sydvest-
lige Karien, specielt Halikarnassos-halvøen. Der ar-
bejdes blandt andet med kulturmøde, etnicitet og
social differentiering ud fra gravmateriale fra sen
bronzealder til byzantinsk tid (A.M. Carstens).

32. 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).

33. Grækenland. Bebyggelsesudviklingen på Ke-
phallénia (surveys & feltarbejde). Opmåling af
planlagt, befæstet by fra ca. 300 f.kr. Studier over
antikke græske murtyper og deres kronologi (K.
Randsborg).

34. Ukraine. Græske og senantikke bebyggelser på
Krim (udgravninger og studier) (K. Randsborg).

D. Middelalderen i Europa, m.v. 
(projekterne 35-39)
35. Ukraine og Rusland. Budjak, Suvorovo: Bebyg-
gelsesudvikling på Steppen (surveys og udgravnin-
ger fra kobberalder til nyere tid, primært romer-
tid og middelalder samt regimentsfort fra 1790).
Alaborg: Vikingetids centralplads, Ladoga (ud-
gravninger & studier) (K. Randsborg).

36. Norden. Dragt, magt og mennesker i Nordens
yngre jernalder (A. Hedeager Krag).

37. 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).

38. Shetland og Nordatlanten. Den skandinaviske
bosættelse på Unst i vikingetid og middelalder.
Større forskningsprojekt i samarbejde med shet-
landske myndigheder og britiske universiteter. Ge-
nerelt: Arkitektur og bebyggelsesmønstre i vikin-
getid og middelalder i Nordatlanten (S. Stum-
mann Hansen).

39. Nordeuropa. Vikingetiden og middelalder i
Nordeuropa med særlig vægt på Nordsø-regionen
og Nordatlanten (S. Stummann Hansen).

E. Maritim arkæologi og etnologi 
(projekterne 40-45)
40. Danmark. Skib og havn 1000-1500. Den dan-
ske søfart i middelalderen (J. Bill i samarbejde
med Nationalmuseets Marinarkæologiske Forsk-
ningscenter).

41. 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).

42. Maritim indlandskultur i forhistorisk og histo-
risk tid. Kulturel tilpasning og transportzoner ved
store søer, særlig i Mellemsverige (Vänern) og La-
doga, Onega. Vikingetidens transportstruktur og
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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).

43. Nordfennoskandia og Nordrusland. Sam-
funds-, transport- og identitets/etnicitetsproble-
mer spejlet i samisk bådebyggeri fra jernalder til
nyere tid (C. Westerdahl).

44. Globalt. Det maritime kulturlandskab og de
traditionelle transportzoner. Grundtermer og in-
ternational analyse ifølge Annales-skolens “longue
durée” og “les conjonctures” (C. Westerdahl).

45. Europa. Studier af skrogform og bordfacon i
klinkbyggede fartøjer med henblik på en udforsk-
ning af formbegrebet (T. Højrup).

F. Kulturelle profiler og sociale spændinger fra
middelalder til dagens samfund: Økologi &
kulturanalyse (projekterne 46-56)
46. Danmark. Bondedagbøger og danskhed (T.
Damsholt).

47. Danmark. “Det naturlige” som argument i sund-
hedsoplysningen 1770-1990 (S. Mellemgaard).

48. Danmark. Den aldrende krops kulturhistorie
1658-1900 (S. Mellemgaard).

49. Nordatlanten. Kontinuitet og forandring i det
nordatlantiske kulturområde. Studier på Shetland
af boligudvikling efter 1500 – med den særlige op-
gave at løse gåden om det såkaldte “stock-stove
house” (B. Stoklund).

50. Europa. Kulturens nationalisering: Inden for
rammerne af dette projekt er færdigredigeret en
artikelsamling med undertitlen “Etnologiske syns-
punkter på det nationale”. Institutbidrag fra T.
Damsholt, E. Mandrup Rønn, M. Venborg Peder-
sen (B. Stoklund).

51. Nordeuropa. Kontrasterende kulturformer i
1700-tallets manoriale samfund. Et projekt om re-
konstruktion og skrivning af kultur (P. Christian-
sen).

52. Danmark. Borgerlig købstadskultur i forrige
århundrede med Køge som udgangspunkt (P. Bal-
le-Petersen).

53. Danmark. Med baggrund i en brevveksling fra
1890’erne mellem et forlovet par, begge med rod i
grundtvigske miljøer, søges kontakter og forbin-

delser inden for denne subkultur klarlagt (P. Bal-
le-Petersen).

54. Tyskland. Højaristokratisk kultur. Kulturel ma-
nifestation af herskab i fyrstesamfundet Augusten-
borg 1700-1850 (M. Venborg Pedersen).

55. Danmark. Livsforløb og livsaldre i det 19. og
20. århundrede (L. Otto).

56. Danmark. Opdragelse og normalitetsbegreber
hos “de stærke jyder”. Belyst med udgangspunkt i
en erindring og en livshistorie fra Øster Snede
sogn (E.M. Rønn).

G. Livs- og statsformers kulturhistoriske ud-
viklinger, herunder analyser af kulturelle 
forskelle og spændinger i de nutidige 
samfund (projekterne 57-65)
57. Danmark. Iscenesættelse og ritualisering af
den patriotiske diskurs o. 1800. Særligt dyrkelsen
af følsomhed (T. Damsholt).

58. Danmark. Undersøgelser over en dansk re-
gion, Sallingland, i 16-1700-tallet. Bønder, køb-
stadsfolk og statsmagt. Livsbetingelser og livsfor-
mer (J. Møllgaard).

59. Danmark. Fædrelandskærlighed og borger-
ånd. En analyse af den patriotiske diskurs i Dan-
mark i sidste del af 1700-tallet. Færdiggørelse af
ph.d.-afhandling (T. Damsholt).

60. 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).

61. Skandinavien. Velfærdsstatens forsvarsform og
livsformer (T. Højrup).

62. 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).

63. 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).

64. Bolivia. Færdiggørelse af ph.d.-afhandling:
Fortiden i Nutiden. En etnologisk analyse af for-
holdet mellem stat, indianere og “Participación
Popular” (V. Andersson).
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65. Bolivia. Nye kommuner og oprindelige organi-
sationsformer – konflikt eller consensus? I samar-
bejde m. Center for Udviklingsforskning (V. An-
dersson).

H. Kulturteoretisk teori og metode. Herunder
fagtradition samt udvikling af teorier og 
metoder (projekterne 66-71)
66. Danmark. Dansk arkæologis forskningshisto-
rie (S. Stummann Hansen).

67. Europa. Arkæologisk historik m.v. (K. Rands-
borg).

68. Middelhavsområdet. Fortsatte studier i klassisk
historik (A. Rathje).

69. Globalt. Forsknings- og publikationsprojekt
omkring statsformer og livsformer (T. Højrup, J.
Møllgaard, O. Bernild).

70. Norden. Troels-Lund og kulturhistorien: For-
arbejder til en ny kommenteret udgave af “Dagligt
Liv i det 16. Årh.”. I tilslutning hertil er arbejdet
med en udgivelse af herredsfoged Ole Lunds ma-
nuskript om vestjyske bøndergårde, som blev til i
1870’erne på foranledning af Troels-Lund (B.
Stoklund).

71. Europa. Studier i Machiavellis og Hegels stats-
og kulturteorier (O. Bernild).

Tidsskriftredaktion:
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie
(U. Lund Hansen (hovedredaktør) og B. Stor-
gaard). 

Acta Archaeologica (K. Randsborg (hovedre-
daktør)). 

Journal of Danish Archaeology (E. Brinch Pe-
tersen). 

Studien zur Sachsenforschung (U. Lund Han-
sen). 

Marinarkeologisk Tidsskrift (MAT), Sverige (C.
Westerdahl). 

Arbejderhistorie (N. Jul Nielsen). 
Ethnologia Europaea. Journal of European Eth-

nology (B. Stoklund, P. Christiansen). 
Ethnologia Scandinavica. A journal of Nordic

Ethnology (P. Christiansen). 
Folk og Kultur. Årbog for dansk etnologi og fol-

kemindevidenskab (T. Damsholt).

Redaktion af monografier:
Archaeological Notes 1, 1998. (K. Randsborg). Ab-
solute Chronology. Archaeological Europe 2500-
500 B.C., Acta Archaeologica 67/Acta Archaeolo-
gica Supplementum I (K. Randsborg). 

Urbanization in the Mediterranean in the Ninth
to the Sixth Centuries B.C., Acta Hyperborea 7
(H.W. Horsnæs, S. Houby Nielsen, A. Rathje). 

Himmelsk vin – jordisk føde. Historiske smags-
prøver (L.W. Sørensen, A. Rathje, B. Storgaard). 

Nordiske Fortidsminder. Bd. 14, 15, 16 (U.
Lund Hansen). 

Patron and Pavements in Late Antiquity, Hali-
carnassian Studies II (S. Isager, B. Poulsen).

Kollegiale organer:
Instituttet er repræsenteret i følgende danske sty-
relser og råd:

Bestyrelsen for det Danske Institut i Athen (A.
Rathje). 

Det arkæologiske Nævn (E. Brinch Petersen, U.
Lund Hansen). 

Dansk Kulturhistorisk Museumsforening, koor-
dinator for nyere tid (L. Otto). 

Mare-gruppen under Det arkæologiske Nævn
(C. Westerdahl). 

Medlem af det klassisk arkæologiske censor-
korps (L. Wriedt Sørensen). 

Næstformand i det forhistorisk arkæologiske
censorkorps (U. Lund Hansen). 

Referencegruppen for nyere tids kulturhistorie
under Statens Museumsnævn (B. Stoklund). 

Bestyrelsen for skibsbevaringsfonden under
Kulturministeriet (T. Højrup). 

Statens humanistiske Forskningsråd (U. Lund
Hansen). 

Rådet for Nationalmuseets Marinarkæologiske
Forskningscenter (C. Westerdahl).

Deltagelse i internationale netværk og lignende:
Arbeitsgemeinschaft für Sachsenforschung og
korresponderende medlem af Deutsches Archäo-
logisches Institut i Frankfurt (U. Lund Hansen). 

EU INTAS: Archaeology in the Former Soviet
Union, coordinator. European Science Foundation
(Transformation of the Roman World). Review of
Oxford Archaeology (chairman) (K. Randsborg).

Société International d’Ethnologie et de Folklo-
re, Comité exécutif (B. Stoklund).

Arbeitskreis Volkskunde und Kulturwissenschaf-
ten (T. Højrup).

Antikprogrammet, Det Norske Forskningsråd
(A. Rathje). 

TEMPUS-programmet (Lene Otto). 
North Atlantic Bioarcheological Organization

(NABO) (S. Stummann Hansen). 
ESF: Early Medieval Europe: The Chronological

Basis (U. Lund Hansen).
ANALITIC: Udvikling af computerprogram.

Samarbejde mellem Groningen Universitet (D.
Stapert), Århus Universitet (H. Juel-Jensen) og
KU (E. Brinch Petersen, L. Johansen).
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Legatbestyrelser:
Christian og Emma Blinkenbergs Rejselegat (U.
Lund Hansen, A. Rathje, L. Wriedt Sørensen). 

Ingeniør Svend G. Fiedler og hustru’s Legat,
Kazimierz Salewiz og hustru’s Legat (U. Lund
Hansen). 

Japetus Steenstrups Legat (E. Brinch Petersen). 
E. Munksgaards legat (K. Randsborg).

Ekskursioner:
Arkæologisk studenterekskursion til Slesvig-Hol-
sten, Sydjylland mv. Arkæologisk studenterekskur-
sion til Skåne. Arkæologiske udgravninger i Ala-
borg, Ladoga, Rusland; Suvorovo, Ukraine; Ke-
phallénia, Grækenland (K. Randsborg). 

Vadehavskyst, floddelta og materielle kulturpro-
dukter, særlig både og skibe. Tyskland og Neder-
landene (C. Westerdahl). 

Kulturlandskab: Giesegaard, Lejre og Jægers-
pris (K. Randsborg, P. Christiansen). 

Kulturlandskab: Hedeboegnen og Sydsjælland
(S. Mellemgaard, L. Otto, T. Damsholt). 

Kulturlandskab og livsformer på Fyn (S. Mel-
lemgaard, L. Otto). 

Seminarudgravning af vikingetidsgård på lokali-
teten Soterberg, Unst, Shetland (S. Stummann
Hansen). 

Vedbæk: Jægerstenalderens bopladser i et fossilt
landskab (E. Brinch Petersen). 

Rhinlandet, fra før Kristi fødsel – ca. 1100 e.Kr.
(U. Lund Hansen). 

England, antik skulptur i engelsk privateje
(Jane Fejfer). 

Seminarudgravninger ved Aradippou, Cypern
(L. Wriedt Sørensen).

Symposier, organisation:
Tværfagligt seminar: “Dragt og magt” (U. Lund
Hansen, A. Hedeager Krag). 

“Childhood and Old Age – equals or opposi-
tes?” Afh. på Odense Universitet (S. Mellemgaard
m.fl.). 

Påvirkning og Inspiration. Det andet internor-
diske seminar om studiet af haver og havekunst
(U. Lund Hansen, E. Kalsgaard Poulsen). 

Koordinator på Dansk Kulturhistorisk Muse-
umsforenings faglige orienteringsmøde (S. Stum-
mann Hansen). 

Boligformer i Antikken. Fællesmøde med Klas-
siska Institutionen, Lunds Universitet (L. Wriedt
Sørensen). 

Keramik-workshop, Rom. Keramik-workshop,
IAE (Institut for Arkæologi og Etnologi) (A. Rat-
hje).

Specielle arrangementer:
Medlem af baggrundsgruppen for Nationalmuse-

ets udstilling “Drømmen om det 20. århundrede”
(P. Christiansen).

Ph.d.-uddannelsesaktiviteter:
1. Instituttets årlige ph.d.-præsentationsdag af-

holdtes 7.3., på IAE (A. Carstens, M. Venborg
Pedersen, T. Højrup). 

2. Fakultetets ph.d.-kursus i kulturhistorisk viden-
skabsteori, på KUA (J. Møllgaard, O. Bernild, T.
Højrup) 

3. Løbende tværfagligt forskningsseminar med
udgangspunkt i strukturel dialektik, forårstema:
Globalisering og velfærdsstater, efterårstema:
Velfærdsstaternes kulturelle og geopolitiske pla-
cering, på IAE (O. Bernild, J. Møllgaard, T. Høj-
rup). 

4. Tværfagligt seminar: Studiet af haver og have-
kunst, på IAE (E. Kalsgård, U. Lund Hansen). 

5. Tværfagligt symposium med Valerij Vozgrin:
Stat og folkekulturer (T. Højrup). 

6. Løbende seminarer om etnicitet (A. Rathje, L.
Wriedt Sørensen).

Gæsteforskere og -forelæsere:
I. Hodder, Cambridge. C. Tilley, London. W. Rath-
je, Tucson, Arizona. A. Haralambieva, Varna. V. I.
Mordvintseva, Volgograd. K. Roth, München. G.F.
Bigelow, University of Southern Maine. R. Schul-
ting, University of Reading. C. Meiklejohn, Uni-
versity of Winnipeg. D. Perry, University of Con-
necticut. M. Leakey, National Museum of Kenya.
W.H. Zimmermann, Wilhelmshaven. J. Toms,
Oxford. F. Roncalli, Università di Perugia. C. Mor-
gan, University of London. J. Balty, Paris. O. Bin-
göl, Universitetet i Ankara. V. Simenas, Vilnius. V.
Vozgrin, Skt. Petersborg. P. Hirst, London.

Gæstestuderende:
Ph.d.: Andrea Handsteiner (Østrig), Karen
Oslund (USA). 

Stud.mag.: Meike Wulfers (Tyskland); Tibor
Mester (Ungarn); Peter Berki (Ungarn); Mari Ko-
skinen (Finland); Marina Prusac (Norge); Marei-
ke Wöhler (Tyskland); Riika Zarinen (Finland);
Maille Zipper (Frankrig); Viktoria Boros (Un-
garn); Bartosz Waclaw Gomolka (Polen); Marcin
Blajecki (Polen); Réka Kiss (Ungarn); Frank
Schultz (Tyskland). Kulturstipendiater: Claudia
Orthofer (Østrig); Valentina Mordvintseva
(Rusland).

Undervisningsassistenter:
Anders J.B. Jørgensen, Emanuele Cauarretta,
Christian Lemée, Helle Damgaard Andersen,
Marjatta Nielsen (klassisk arkæologi). Christer
Eldh, Tine Damsholt (etnologi). Thomas Roland
Jensen, Bent Aaby, Jens Fog Jensen, Niels Wick-
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man, Iben Skibsted Klæsøe, Flemming Kaul, Nils
Engberg, Kit Fabricius, Anne Pedersen, Bi Skaa-
rup, Pia Bennike (forhistorisk arkæologi).

Thomas Højrup

Stab
VIP: 21,7 årsværk.
TAP: 3,1 årsværk.

VIP:
Alsmark, Gunnar Olof; gæstelærer.
Andersen, Helle Damgaard; kand.stip.
Andersson, Vibeke; ph.d.-studerende.
Balle-Petersen, Poul Kjærgaard; lektor.
Bill, Jan; ph.d.-studerende.
Bovbjerg, Kirsten Marie; ph.d.-studerende.
Buus, Henriette; forskningsassistent.
Carstens, Anne Marie; ph.d.-studerende.
Christiansen, Palle Ove; lektor.
Damsholt, Kirstine; adjunkt.
Ebbesen, Klaus Henrik; lektor.
Hansen, Steffen Stummann; forskningslektor.
Hansen, Ulla Lund; lektor.
Horsnæs, Helle Winge; ph.d.-studerende.
Højrup, Thomas; lektor.
Johansen, Lykke; ph.d.-studerende.
Kampen, Iefke Johanna van; forskningsassistent.
Klæsøe, Iben Skibsted; ph.d.-studerende.
Krag, Anne Hedeager; forskningsassistent.
Køllund, Magna Gunhild; ph.d.-studerende.
Lennerstedt, Anita; forskningsass.
Lund, John; forskningslektor.
Lundgreen, Birte; forskningsadjunkt.
Lyngstrøm, Henriette; forskningsadjunkt.
Mehren, Margit von; forskningsassistent.
Mellemgaard, Signe; adjunkt.
Nielsen, Inge; forskningslektor.
Nielsen, Niels Jul; ph.d.-studerende.
Otto, Lene; amanuensis.
Pedersen, Mikkel Venborg; ph.d.-studerende.
Petersen, Erik Brinch; lektor.
Poulsen, Erik Kalsgård; forskningsassistent.
Poulsen, Karen Birte; amanuensis.
Randsborg, Klavs; lektor.
Rathje, Annette; lektor.
Rindel, Per Ole; forskningsassistent.
Rønn, Edith Mandrup; forskningsadjunkt.
Storgaard, Birger; ph.d.-studerende, bibl. med-

hjælp.
Sørensen, Anne Christina; ph.d.-studerende.
Sørensen, Lone Wriedt; lektor.
Tang, Birgit; ph.d.-studerende.
Thomasen, Hanne; ph.d.-studerende.
Westerdahl, Christer L.; lektor.

TAP:
Bernild, Ole; akademisk medarbejder.

Birch, Ulla; overassistent.
Busch, Hanne Maiken; overassistent.
Hausmann, Annelene; assistent.
Koester, Una; erhv. spr. fuldmægtig.
Rafn, Birgitte; biblioteksmedhjælp.

Ph.d.-afhandlinger:
Andersson, Vibeke: Fortiden i nutiden. En etnolo-

gisk analyse af forholdet mellem stat, indianere
og “Participación Popular” i Bolivia.

Damsholt, Kirstine: Fædrelandskærlighed og bor-
gerånd. En analyse af den patriotiske diskurs i
Danmark i sidste del af 1700-tallet.

Klæsøe, Iben Skibsted: Kontinentale indflydelser i
kunst og genstande i tidlig vikingetid. En nybe-
arbejdning af det arkæologiske materiale.

Specialer:
Bæk, Jeppe Rene: Fyn i førromersk og romersk

jernalder. En del af Lotte Hedeagers Danmarks-
billede?

Grønnegaard, Tim Jonas: Yngre jernalders central-
pladser – indfaldsvinkler til et helhedsbillede.

Heidemann, Lene: Kammergraven fra Grødby,
Bornholm – et studium af en grav og dens so-
ciale udsagn.

Holten, Lars: Religiøs praksis – kaos eller organi-
seret uorden? Dødekult i Tragtbægerkultur, be-
lyst udfra Megalitgrave.

Nielsen, Karen Elisabeth Busk: Store fanger – lille
fanger. Hvordan udviklingen fra barn til voksen
fanger afspejler sig i bopladsmaterialet fra Ser-
mermiut, Vestgrønland, udgravet af magister
M.P.Porsild i årene 1914-18.

Olsen, Hanne Fabricius Kleinitz: Københavns to-
pografiske udvikling indtil 1300.

Pind, John: Thulekulturens bosættelse i Disko
Bugt – i forhistorisk og historisk perspektiv.

Stefansson, Bjørn: De med Historien fortrolige
Vandringsmænd. Oldgranskning og arkæologi
1800-1845.

Frederiksen, Rune: Det græske teater i tiden indtil
ca. 300 – en analyse af arkitektur og funktion.

Nilsson, Alexandra: Spina – An Analysis of the Ne-
cropolis and its Material.

Simonsen, Elisabeth: Et liv efter døden? – Analyse
af ikonografisk materiale vedrørende Isola Sacra
nekropolen mellem Portus og Ostia i forbindelse
med ændring af gravformen i 2. årh. e.Kr.

Winther, Helene Caroline: Vogngravsfænomenet i
Etrurien og Latium Vetus i den orientaliserende
periode.

Hansen, Pia: National identitet i Skåne – en rede-
gørelse og analyse med udgangspunkt i “För-
eningen Skånelands Framtid”.

Hybel, Annedorte: Ungdomsarbejde i København
– belastning eller berigelse.
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Nielsen, Tina Charlotte Kallehave: Staten i hverda-
gen – en etnologisk analyse af migranters rets-
kultur og dens forudsætninger i den multikultu-
relle stat.

Sorgenfrey, Lars: Almendralejo, en agrarby i Ex-
tremadura – kontinuitet og forandring i en syd-
spansk agrarby.

Fondsstøtte:
Carlsbergfondet:
– Huse til de fremmede guder (Inge Nielsen)   

kr. 394.541.
– Opdragelse og normalitetsbegrebet (Edith

Mandrup Rønn)   kr. 333.598.
– Publikationsarbejde, Pontecagnano-udgravnin-

gen (Ingrid Strøm)   kr. 215.160.

Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond:
– Sundhedsplejerskernes fremtidige rolle (Henri-

ette Buus)   kr. 100.000.

Familien Hede Nielsens Fond:
– (Klavs Randsborg)   kr. 5.000.

Forskningsrådene:
– Fortid og Flora (Ulla Lund Hansen)   

kr. 664.263.

Rektorkollegiet:
– Opholdsudgifter udenlandske studerende Clau-

dia Orthofer og Valentina Mordvintseva (Insti-
tutlederen)   kr. 36.300.

Shetland Amenity Trust:
– Viking Unst Project (Steffen Stummann Han-

sen)   kr. 10.952.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Aflastning i forb. m. medlemskab af SHF (Ulla

Lund Hansen)   kr. 45.000.
– Arbejder- og virksomhedskulturer. Ph.d.-stipen-

dium (Niels Jul Nielsen)   kr. 342.155.
– Arkæologiske udgravninger ved Panayia Ema-

tousa, Aradippou, Cypern (Lone Wriedt Søren-
sen)   kr. 58.085.

– Dansk jern – en kulturhistorisk analyse (Henri-
ette Syrach Lyngstrøm)   kr. 446.309.

– Dragt, magt og mennesker i Nordens yngre
jernalder (Anne Hedeager Krag)   kr. 374.859.

– Grave og gravmonumenter i Sydvestkarien.
Ph.d.-stipendium (Anne Marie Carstens)   
kr. 324.538.

– Græsk-romersk skulptur i kontekst (Birte Lund-
green)   kr. 293.125.

– Hus og gård i vikingetid og middelalder i Nord-
atlanten (Steffen Stummann Hansen)   
kr. 557.580.

– Kulturanalyse af “den store havekunsts” betyd-
ning og funktion (Erik Kalsgård Poulsen)   
kr. 327.786.

– Manuskript til publicering af de arkaiske lag i G.
Bonis udgravning (Annette Rathje)   
kr. 88.522.

– Tværfagligt seminar om “Dragt og Magt” (Anne
Hedeager Krag)   kr. 16.320.

Publikationer:
Andersen H.D.: The Archaeological Evidence for

the Origin and Development of the Etruscan
City in the 7th to 6th Centuries BC. Acta Hyper-
borea 7, s. 343-382, København 1997. 

Andersen H.D., Horsnæs H.W., Houby-Nielsen
S.H.: Urbanization in the Mediterranean in the
9th to 6th Centuries BC – an Introduction. Acta
Hyperborea 7, s. 9-15, København 1997. 

Andersen H.D.: Review of: I E.M. Edlund-Berry,
The Seated and Standing Statue Akroteria from
Poggio Civitate (Murlo), Archeologica 96,
Rome 1992. Acta Hyperborea 7, s. 447-453, Kø-
benhavn 1997. 

Boekshoten G.R., Johansen L., Stapert D.: Anali-
thic; report on the project “putting activities in
place”. Groningen 1997, 57 s. 

Carstens A.M.: Det græske symposion. i: Him-
melsk vin – jordisk føde. Historiske smags-
prøver, s. 59-70, København 1997. 

Christiansen P.O.: Drik og druk. i: Himmelsk vin –
jordisk føde. Historiske smagsprøver, s. 9-26, Kø-
benhavn 1997. 

Christiansen P.O.: Culture and Politics in a Histo-
rical Europe. Ethnologia Europaea: Journal for
European Ethnology vol. 26, No. 2, 1996, s. 137-
146, København 1997. 

Damsholt T.: Fædrelandskærlighed og borgerånd.
Uddannelse 7. sep. 1997, s. 65-71, København
1997. 

David E., Johansen L.: Maglemosian barbed
points made of metapodials: reconstructing the
chaîne opératoire by exsperiments. Groningen
1997, 39 s. 

David E., Johansen L.: Pointes barbelées Magle-
mosiennes sur côtes de ruminants: reconstituti-
on et validation de la chaîne opératiore par l’ex-
périmentation. Paris 1997, 35 s. 

Ebbesen K.: Terningsspil i yngre stenalder. Kuml
1995-1996, s. 101-112, Århus 1997. 

Ebbesen K.: Der Beginn der Streitaxtzeit. Arkæo-
logiske Rapporter 2, s. 75-91, Esbjerg 1997. 

Hansen S.S.: Arkæologiens Farum. Antikvarer, for-
tidsminder og oldsager. Farum 1997, 140 s. 

Hansen S.S.: Historien der ikke kom med. Maj-
træet 60, s. 6-12, Farum 1997. 

Hansen S.S.: A Dane in Shetland. Aage Roussell
and his Journey to the Scottish Isles in 1931.
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Part one. The New Shetlander 202, s. 30-32, Ler-
wick, Shetland 1997. 

Hansen U.L.: Thema Bernstein. Faszinierendes
Material. Archäologie in Deutschland 3, s. 18-
23, Stuttgart 1997. 

Horsnæs H.W.: På bar i Pompeji. i: Himmelsk vin
– jordisk føde. Historiske smagsprøver, s. 27-42,
København 1997. 

Horsnæs H.W.: Urbanization in the Mediterranean
in the 9th to 6th Centuries BC – an Introduction.
Acta Hyperborea 7, s. 9-15, København 1997. 

Horsnæs H.W.: Anmeldelse af: G. Buchner – D.
Ridgway: Pithekoussai I. Acta Hyperborea 7, s.
453-463, København 1997. 

Horsnæs H.W.: From the Iron Age to Pompei. Urba-
nization in Southern Campania – a Case Study.
Acta Hyperborea 7, s. 195-227, København 1997. 

Johansen L., Stapert .D.: Handaxes from Den-
mark: Neandertal tools or “vicious flints”? Pa-
leohistoria 37/38, s. 1-28, Rotterdam 1997. 

Johansen L.: Det store puslespil – at sammensætte
hvad flinthuggerne har adskilt på Halsskov
pladsen. i: Storebælt i 10000 år. Mennesket, ha-
vet og skoven, s. 186-195, København 1997. 

Johansen L.: Late glacial archaeology in Denmark.
L’Europe sepentrionale au Tardiglaciaire; con-
frontation des Modèles régionaux, de peuple-
ment s. 61-65, Paris 1997. 

Johansen L., Stapert D.: Vuurmakers vit Paleo-
Eskimonederzettingen in West-Groenland. Pa-
leo-Aktueel 8, s. 24-27, Groningen 1997. 

Johansen L., Stapert D., Veenman F.: Dense Flint
scatters: knapping or dumping? Experimental
work at Lejre Research Centre; Volume 3B:
Flintknapping experiments 1996. Groningen
1997, 77 s. 

Johansen L., Stapert D., Veenman F.: Dense flint
scatters: knapping or dumping? Experimental
work at Lejre Research Centre; Volume 3c: raw
data of the dumping and flintknapping experi-
ments 1996. Groningen 1997, 71 s. 

Køllund M.G.: Urbanization in Nuragie Sardinia –
Why Not? Acta Hyperborea 7, 1997, s. 229-242,
København 1997. 

Lundgreen B.: A Methodological Enquiry: The
Great Bronze Athena by Pheidias. Journal of
Hellenic Studies 117, s. 190-197, London 1997. 

Lundgreen B.: The Boscoreale Cups. Classical Re-
view, New Series 47, 1, s. 166-169, Oxford 1997. 

Lundgreen B.: The Athena Medici Reconsidered.
Analecta Romana Instituti Danici 24, s. 7-36,
Rom 1997. 

Lyngstrøm H.: Norske kniver i danske jernalder-
graver. Knivbladet 3, s. 19-26, Elverum 1997. 

Lyngstrøm H.: Jern på langfart. Vendsyssel Nu og
Da 1997, s. 52-61, Hjørring 1997. 

Mellemgaard S.: “Sundhedens kosmologi” Ar-

bejdspapir nr. 95 fra Menneske & Natur. Huma-
nistisk forskningscenter. Odense Universitet.
Odense 1997, 21 s. 

Nielsen N.J.: Tuborg. Arbejdsliv og dagligdag
1955-95. København 1997, 160 s. 

Otto L., Pedersen L.: Livshistorie – Livsforløbets
Historie. Refleksioner over livet som udstillings-
tema. Nordisk Museologi 1997 (2), s. 43-66,
Umeå, Sverige 1997. 

Petersen E.B., Jensen J.F., Johansen L.: Grønlands
ældste minedrift. Tidsskriftet Grønland 4, Juli,
1997, s. 137-149, København 1997. 

Petersen E.B.: Spisekammeret i Vedbæk for 7000
år siden. i: Himmelsk vin – jordisk føde. Histori-
ske smagsprøver, s. 139-149, København 1997. 

Petersen E.B., Carstens A.M.: Forslag til to meget
forskellige middage. i: Himmelsk vin – jordisk
føde. Historiske smagsprøver, s. 197-209, Køben-
havn 1997. 

Poulsen E.K.: Frugt og grønt på herskabets bord i
det 17. århundredes Frankrig. i: Himmelsk vin –
jordisk føde. Historiske smagsprøver, s. 115-130,
København 1997. 

Poulsen E.K.: From Cour-la-Reine to Versailles. The
Promenade in Seventeenth-and Eighteenth-
Century. Ethnologia Scandinavica. A. Journal for
Nordic Ethnology 27, s. 23, Lund, Sverige 1997. 

Poulsen E.K.: William Lawrence of Shurdington
“Turns the Key”. Et sjældent indblik bag ikono-
grafien i en engelsk 1600-tals have. Bulletin. Fo-
rum för trädgårdshistorisk forskning Nr. 5,
1997, s. 3, Lund, Sverige 1997. 

Poulsen K.B.: The Sculpture from the late “Ro-
man Villa” in Halikarnassos. i: Sculptors and
Sculpture of Caria and the Dodecanese, J. Jen-
kins, G. B. Waywell, s. 74-83, London 1997. 

Poulsen K.B.: The City personifications in the Late
“Roman Villa” in Halikarnassos. i: Patron and
Pavements in Late Antiquity, S. Isager, B. Poul-
sen, s. 9-23, Odense 1997. 

Randsborg K.: Scandinavian Armies. Military Or-
ganization Before the Viking Age. i: The Balts
and their Neighbours in the Viking Age. Archa-
eologia Baltica 2, 1997, s. 105, Vilnius 1997. 

Randsborg K.: The Nordic Bronze Age. Chrono-
logical Dimensions. i: Absolute Chronology. Ar-
chaeological Europe 2500-500 BC. Acta Archa-
eologica supplementum I, 1996, s. 61, Køben-
havn 1997. 

Randsborg K.: The Kivik Grave. Adoranten, 1996,
s. 5, Tanumshede, Sverige 1997. 

Randsborg K.: Administativ arkæologi – Danmark
1997. Danske Museer 10 6, 1997, s. 40, Højslev
1997. 

Randsborg K.: Settlement History and the Greek
Poleis of Kephallénia, Greece. Archaeological
Notes 1, s. 6, København 1997. 

Det humanistiske Fakultet442



Randsborg K.: Settlement History. Stone Age to
the Collective Farm at Suvorovo, Bessarabia,
Ukraine. Archaeological Notes 1, s. 5, Køben-
havn 1997. 

Rathje A., Lund J.: Slaraffenland og fangeø. – Ibi-
za og Mallorca i fønikisk og romersk tid. SFINX
20. årgang, Nr. 2, s. 46-52, Århus 1997. 

Rathje A., Sørensen L.W.: Fyrsternes banketter fra
øst til vest. i: Himmelsk vin – jordisk føde. Histo-
riske smagsprøver, s. 43-58, København 1997. 

Rathje A.: Gli Etruschi e gli altri: Il caso di Veio. i:
Le necropoli arcaiche di Veio, s. 201-205, Rom
1997. 

Rathje A.: Anmeldelse af Luigi Donati, La casa
dell’impluvium. Architettura etrusca a Roselle,
Roma 1994. Archeologia Classica 48, s. 355-359,
Rom 1997. 

Rindel P.O.: Den keramiske udvikling i sen førro-
mersk og ældre romersk jernalder i Sønderjyl-
land. i: Chronological Problems of the Pre-Ro-
man Iron Age in Northern Europe, Jes Martens,
s. 9, København 1997. 

Rønn E.M.: Det uønskede barn. Refleksioner over
den åndssvages usynlighed i den tidlige historie.
Social Kritik 48, februar, s. 6-19, København
1997. 

Rønn E.M.: Den befriende død. Døden på anstalt
1907-1963. FOLK og KULTUR. Årbog for dansk
etnologi og Folkemindevidenskab 1997, s. 14-
31, København 1997. 

Stapert D., Johansen L.: Ring & Sector analysis,
and site “IT” on Greenland. Paleohistoria
37/38, s. 29-69, Rotterdam 1997. 

Stapert D., Johansen L.: Het ANALITHIC-project
en de werktuigen van Oldeholtwolde (fr.). Pa-
leo-Aktueel 8, s. 15-19, Groningen 1997. 

Stoklund B.: Etnologien, folkemuseerne og kam-
pen om de nationale symboler. Et stykke faghi-
storie i etnologisk belysning. Folk og Kultur
1997, s. 32-51, København 1997. 

Stoklund B.: Anm. af M. Rothstein Ed.: Liv og vir-
kelighed. Vilh. Grønbechs “Primitiv religion”.
Folk og Kultur 1997, s. 133-134, København
1997. 

Stoklund B.: Nation Building and International
Exhibitions (anm. af) Kerstin Smeds: Helsing-
fors-Paris. Finlands utveckling till nation på
världsutställningarna 1851-1900. Ethnologia
Scandinavica 27, s. 170-171, Lund 1997. 

Stoklund B.: Hedebrug. i: Danmarks Nationallek-
sikon bind 8, s. 318, København 1997. 

Stoklund B.: Ildfremstilling. i: Danmarks National-
leksikon bind 9, s. 258, København 1997. 

Stoklund B.: Enkeltgårdslandskaber – skov- og he-
debygder. i: De kulturhistoriske interesser i
landskabet, s. 60-77, København 1997. 

Sørensen L.W., Lund J.: Preliminary Report of the

Danish Archaeological Excavations of Panayia
Ematousa, Aradippou 1993 and 1994. Report of
Department of Antiquities, Cyprus 1996, s. 135-
157, Nicosia 1997. 

Westerdahl C.L.: Puniske krigsskibe – Marsalavra-
gene. i: Hvad Middelhavet gemmer, B. Hallager,
s. 61-76, Århus 1997. 

Westerdahl C.L.: En maritim bild av medeltidens
Norrbotten – Olaus Magnus i perspektiv. i: Bott-
nisk Kontakt (symp.), s. 108-114, Piteå 1997. 

Westerdahl C.L.: En bortglömd värld i utskären –
natthamnar i Bottniska viken. Om Nyströms
seglingsbeskrivning 1788. i: Bottnisk Kontakt
(symp.), s. 115-121, Piteå 1997. 

Westerdahl C.L.: Samischer Bootsbau Teil II.
Deutsches Schiffahrtsarchiv 19(1996) 19, s. 317-
348, Bremerhaven 1996. 

Westerdahl C.L.: St. Clemens är ditt helgon!
Skeppssymbolik med religionshistorisk bak-
grund. Marinarkeologisk Tidskrift 4/96, s. 20-
23, Stockholm 1997. 

Westerdahl C.L.: Skepp og sjöfart på innanfarvat-
ten i Sverige = de stora sjöarna. En teori om
transportzoner och maritima enklaver. Forum
navale 52, s. 51-68, Stockholm 1997. 

Westerdahl C.L.: Maritim arkeologi – båtarkeologi
– i gungning! Kommentar til Rune Edbergs arti-
kel. Fornvännen 91/4 (1995), s. 220-225, Stock-
holm 1997. 

Institut for Religionshistorie

Instituttets fag:
Institut for Religionshistorie omfatter fire fagstu-
dier; religionshistorie, kristendomshistorie, religi-
onssociologi samt indianske sprog og kulturer.

Instituttet flyttede d. 1. august på grund af den
kommende KUA-ombygning fra sine gamle loka-
ler til nye, midlertidige lokaler på Artillerivej 86.

Forskningsvirksomhed:
Mikael Aktor har afsluttet sit ph.d.-projekt om
urørlighed og besmittelse i indisk dharmshastra-
litteratur med en afhandling, der indleveredes i
februar.

Peter B. Andersen har fortsat sit arbejde med
religion, alfabetisering, etnicitet og skriftkultur
blandt santalerne i Indien. Desuden har han del-
taget i en forskningsgruppe vedrørende lærerstu-
derendes religion. Endelig har han påtaget sig at
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videreføre dele af Merethe Sundby Sørensens un-
dersøgelse af Scientology, herunder at gennem-
føre en planlagt spørgeskemaindsamling.

Carsten Breengaard har fortsat sine studier over
kristen identitet med særligt henblik på syndsfor-
ståelsen i den tidlige kristendom, særligt i nytesta-
mentlige skrifter. Desuden har han drevet studier
i århundredeskiftets danske teologi, særligt Otto
Møller og Morten og Henrik Pontoppidan, samt i
Den danske Folkekirkes administration og retsreg-
ler.

Una Canger fortsatte sine studier af moderne
aztekiske dialekter og den forståelse af de aztekisk-
talende folks historie, som dette dialektarbejde
kan bibringe, fra februar til april bl.a. som gæste-
professor ved Centro de Investigaciones e Estudi-
os Superiores en Antropología Social (CIESAS) i
Mexico City. Herudover fortsatte hun med støtte
fra Carlsbergfondet sit arbejde med ordbog for
16. århundredes aztekisk på computer, med kom-
bineret rodordbog, ordordbog og tekstcorpus.

Hamid Dadkhah har fortsat sit arbejde med
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, det islamiske renhedskom-
pleks, som det kommer til udtryk i fiqh (islamiske
lovbøger), og som det praktiseres i ritualer og for-
tolkes i en lokal marokkansk kontekst.

Jørgen Skafte Jensen har fortsat sine under-
søgelser over motiver og motivkredse på oldkirke-
lige sarkofager.

Lars Kruse-Blinkenberg har arbejdet med for-
ståelsen af begrebet “næsten”/“medmennesket” i
aktuel dansk jødedom, set i relation til jødedom-
men og kristendommen i almindelighed tilbage
til oldtiden, og med dansk-jødisk skønlitteratur
(især Henri Nathansen).

Britt Istoft Larsen har påbegyndt sit ph.d.-pro-
jekt om kvindelige gudsbilleders betydning for
kvinders religiøse praksis og selvforståelse i euro-
pæisk middelalder.

Finn Madsen har påbegyndt sit ph.d.-projekt,
en religionssociologisk undersøgelse af Hare
Krishna bevægelsen som organisation.

Karen Marie Mortensen har fortsat arbejdet
med en idéhistorisk undersøgelse af begrebet “lyk-
ke” i europæisk religionsfilosofisk og etisk tradi-
tion.

Mikael Rothstein har fortsat sit arbejde med
UFO-religioner, især The Aetherius Society. Des-
uden har han arbejdet med det komparative studi-
um af nye religioner i fortid og nutid samt med
begrebet magi.

Erik Reenberg Sand har fortsat sit arbejde med

forholdet mellem renhed og urenhed i zarat-
hustrismen. Herudover har han drevet studier i
indisk ikonografi.

Oluf Schönbeck har påbegyndt sit ph.d.-projekt
vedrørende asketiske idealer, kendetegnende for
de monastiske reformbevægelser i Italien i det 11.
århundrede.

Jørgen Podemann Sørensen har fortsat sine stu-
dier i den ægyptiske baggrund for de gnostiske
strømninger i det 1. – 4. årh. e.Kr. og arbejdet med
den mytologi, der er knyttet til kulten af Diana og
Virbius i Nemi.

Tove Tybjerg har fortsat sine studier i religions-
videnskabernes forskningshistorie, især med pe-
rioden omkring århundredskiftet.

Jens Henrik Vanggaards forskning har centreret
sig om forskningshistoriske og metodiske proble-
mer kombineret med kildeanalyser i forbindelse
med et emne inden for nordisk religion.

Margit Warburg har fortsat sit arbejde med
baha’i på baggrund af tidligere indsamlet materia-
le, og har især arbejdet med problemstillinger om-
kring religion og globalisering, både i dag og i an-
tikken. Desuden har hun beskæftiget sig med te-
maerne køn, erhverv og non-konform religiøsitet
og millenarisme.

Søren Wichmann har videreført sine studier i
sproget Texistepec populuca og har desuden ar-
bejdet med dechifreringen af enkelte ord i maya-
inskriptioner.

Redaktionsvirksomhed:
Una Canger er redaktør af Travaux du cercle lin-
guistique de Copenhague. Finn Madsen er redak-
tør af NASA newsletter, der er et nyhedsbrev for
The Nordic Association for South Asia Studies. Jør-
gen Podemann Sørensen og Mikael Rothstein er
med i redaktionen af Chaos. Dansk-norsk tidsskrift
for religionshistoriske studier. Mikael Rothstein er
endvidere redaktør af News from RENNER (Re-
search Network on New Religions). Margit War-
burg er medlem af redaktionskomitéen for serier-
ne RENNER Studies on New Religions (Aarhus
University Press) og Nye religioner (Gyldendal).

Forskningsrejser og konferencevirksomhed:
Peter B. Andersen har deltaget med bidrag i For-
eningen af Udviklingsforskere i Danmarks semi-
nar “Aktører versus staten – De folkelige, sociale
og politiske bevægelsers relationer til staten”, 6. –
8. marts, og symposiet “Religion og barn”, Oslo,
24 .- 25. april.

Una Canger opholdt sig fra februar til april som
inviteret gæsteforsker ved Centro de Investigacio-
nes e Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS) i Mexico City, og ledte i maj et forskerse-
minar ved CIESAS i byen Oaxaca, ligesom hun holdt
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gæsteforelæsninger ved Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia, Mexico City (25. april) samt ved
Universidad Autónoma de Tlaxcala (9. maj).

Helle Hinge deltog i januar med bidrag i et nor-
disk symposium i Indonesien.

Britt Istoft Larsen deltog med bidrag i semina-
ret “How Silent were Medieval Women”, Køben-
havn, 6. oktober, arrangeret af Center for Kvinde-
og Kønsforskning, KUA.

Finn Madsen deltog med bidrag i symposiet
“Religion og barn” i Oslo 24. – 25. april.

Mikael Rothstein deltog med bidrag i seminaret
“Religion og Moderne Kunst”, København 4. – 5.
april, symposiet “Religion og barn” i Oslo 24. – 25.
april., 11th International Conference of CESNUR,
Det Frie Universitet, Amsterdam, 7. – 9. august,
Projekt MMMMM (Myte, Mirakel og Magi i Møte
med det Moderne), Universitetet i Bergen, Sol-
strand, Bergen 18. – 20. august samt Nordisk For-
skerseminar om nye religioner i hellenistisk-ro-
mersk tid og i dag afholdt af RENNER, Rolighed,
Skodsborg, 23. – 26. september.

Erik Reenberg Sand deltog med bidrag i Seventh
International Conference on Maharashtra: Cultu-
re and Society i Pune (Indien) 2. – 6. januar.

Oluf Schönbeck deltog med bidrag i seminaret
“Religion og Moderne Kunst”, København, 4. – 5.
april, i symposiet “Interart-studies in theory and
practice”, Oslo, 24. – 27. april, i “The Fifth Nordic
Workshop on Liturgy and the Arts in the Middle
Ages”, Åland, 28. – 31 august, i symposiet “Religi-
on and Reason, Faith and Science”, Tromsø, 2. –
5. oktober, i seminaret “How Silent Were Medieval
Women”, København, 6. oktober, samt i symposiet
“Terribilis est – Encounters with the Sacred”, Sig-
tuna, 7. – 9. november.

Jørgen Podemann Sørensen deltog i august i
IAHR-symposiet “Methodology in the Study of Re-
ligion” i Åbo og i oktober i seminaret “Nemi – sta-
tus quo” i Rom, arrangeret af de nordiske institut-
ter i Rom og Soprintendenza Archeologica per il
Lazio. Herudover deltog han med bidrag i sympo-
siet “Magi”, Bergen, 10. – 11. maj og i American
Academy of Religions Annual Meeting, New Or-
leans.

Margit Warburg deltog med bidrag i XXIVth
Conference of the International Society for the
Sociology of Religion, Université de Toulouse le
Mirail, 7. – 11. juli, i 11th International Conferen-
ce of CESNUR, Det frie Universitet, Amsterdam,
7. – 9. august samt i Nordisk Forskerseminar om
nye religioner i hellenistisk-romersk tid og i dag
afholdt af RENNER, Rolighed, Skodsborg, 23. –
26. september.

Faglige tillidshverv:
Mikael Rothstein og Oluf Schönbeck er medlem-

mer af bestyrelsen i DAHR (Danish Association for
the History of Religions). Peter B. Andersen er se-
kretær for NASA (Nordic Association for South
Asian Studies). Una Canger er formand for Ling-
vistkredsen i København. Margit Warburg var næst-
formand i RENNER (Research Network on New
Religions, Forskningsnetværk om nye religiøse be-
vægelser). Erik Reenberg Sand er medlem af besty-
relsen af Vilhelm Grønbech Selskabet. Oluf Schön-
beck er medlem af bestyrelsen af det NorFA finan-
sierede forskningsnetværk Nordic Network on Li-
turgy and the Arts in the Middle Ages.

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.

Gæstelærere:
Ragnhild Bjerre Finnestad, Universitetet i Bergen,
var fortsat gæsteprofessor indtil udgangen af juli.
Robert Haskett og Stephanie Wood, University of
Oregon Eugene, Oregon, var gæstelærere i april
og maj, Fedérico Marazzi, Universita degli Studi di
Parma, i perioden fra oktober til og med decem-
ber.

Andre aktiviteter:
Instituttet var ved Jesper Nielsen og Søren Wich-
mann i maj vært for 2nd European Workshop on
Maya Hieroglyphic Writing.

Erik Reenberg Sand

Stab:
VIP: 14,8 årsværk.
TAP: 3 årsværk.

VIP:
Andersen, Peter Birkelund; forskningsass.
Breengaard, Carsten M Wind; lektor.
Canger, Una; lektor.
Dadkhah, Hamid; forskningsass.
Finnestad, Ragnhild Bjerre; gæsteprofessor.
Haskett, Robert; gæsteprofessor.
Henderson, Lisbeth; amanuensis.
Jacobsen, Kate Ø; ph.d.-studerende.
Jensen, Jørgen Skafte; lektor.
Kruse-Blinkenberg, Lars Erik; lektor.
Larsen, Britt Istoft; ph.d.-studerende.
Marazzi, Federico; gæsteprofessor.
Mortensen, Karen Marie; amanuensis.
Nielsen, Hjørdis Bodil; forskningsass.
Rothstein, Mikael; amanuensis.
Sand, Erik Reenberg; lektor.
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Sørensen, Jørgen Podemann; lektor.
Thomsen, Michael; edb-medarbejder.
Tybjerg, Tove; lektor.
Vanggaard, Jens H.; lektorvikar.
Warburg, Margit; lektor.
Wichmann, Søren; adjunkt.

TAP: 
Andersen, Sonja; overassistent.
Mortensen, Jane; bibliotekar.
Rossel, Bente; overassistent.

Specialer:
Andersen, Jens Hjort: Islamisme – en religionsso-

ciologisk undersøgelse af den Nationale Islami-
ske Front i Sudan i årene 1985-94.

Bang, Lone Ildved: En analyse af Narasimha-my-
tens varianter i et udvalg af mahapuranaerne
med særligt henblik på mytens morfologi og be-
lysning af sekterisk rivalisering og avatara-begre-
bet.

Jacobsen, Kirsten: Den alkymistiske proces. Ritual-
og klassifikationsstudier i Basilius Valentinus’
tolv nøgler.

Lassen, Søren Christian: Kalendariske ritualer ved
graven for sufi-helgenen Gesu Daraz i Gulbarga,
Indien.

Madsen, Finn: Om tradition og fornyelse i Gau-
diya Matha.

Petersen, Tage: Hor, pæderasti og børnedrab i re-
ligion, retorik og litteratur: En undersøgelse af
påstanden om libertinistisk gnosis i det 2.
århundrede.

Fondsstøtte:
Carlsbergfondet:
– CONDIP (Una Canger)   kr. 0
– Kalendere i Mexico, Belyst i forhold til bystats-

probelmatikken (Hjørdis Bodil Nielsen)   
kr. 53.655

– (Hamid Dadkhah)   kr. 0

Nor-Fa:
– Rationality and the Study of Religion (Jørgen

Skafte Jensen)   kr. 0
– Religionsvidenskab (Jørgen Skafte Jensen)   

kr. 43.899

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Theoretical and....for the Description of the Tl-

apanec Language (Søren Wichmann)   kr. 0

Publikationer:
Rothstein M.: Deltagelsens dilemma. Voyerisme el-

ler forskningsstrategi? i: Idealer i religion og
religionsforskningen, s. 129-146, København
1997. 

Rothstein M.: Gud är blå. De nya religiösa röral-
serna. 1997, 336 s. 

Rothstein M.: Indledning: Religion i humanistisk
forskningsperspektiv. i: Humanistisk religions-
forskning. En indføring i religionshistorie og re-
ligionssociologi, Jørgen Podemann Sørensen,
Margit Warburg og Mikael Rothstein, s. 263, Kø-
benhavn 1997. 

Rothstein M.: Magi: Ritualtype eller social relati-
on? CHAOS 27, s. 41-56, København 1997. 

Rothstein M.: Magi; rituel praksis eller religiøs
idé? KULT 83, s. 16-26, Oslo 1997. 

Rothstein M.: – og det fortsætter med religionen.
i: Kultur og opdragelse – forskellige verdener,
forskellig virkelighed, s. 67-87, København
1996. 

Rothstein M.: Om at studere virkeligheder der
ikke eksisterer. TABU Særnummer, s. 47-54.

Rothstein M.: Patterns of Diffusion and Religious
Globalization. An Empirical Survey of New Reli-
gious Movements. TEMENOS 32, s. 195-220,
Åbo 1996. 

Rothstein M.: Religion og naturbevarelse. 1997, s.
152-159. 

Rothstein M.: Skeptikerne og religionsvitenskap.
Skeptiker Nytt 3, s. 1-3, Oslo 1997. 

Rothstein M.: The Family, UFOs and God. A Mo-
dern Extension of Christian Mythology. Journal
of Contemporary Religion vol. 12, No. 3, s. 353-
362, 1997. 

Rothstein M., Jensen T., Podemann J.: Religionshi-
storia. Nora 1996, 593 s. 

Sand E.R.: Tempelsymbolik og hindu-ikonografi.
Religion 3, s. 27-43, Svendborg 1997. 

Sand E.R.: Renhed og urenhed i Zarathustrismen.
Eksemplificeret ved teksten Vendîdâd. Reli-
gionsvidenskabeligt Tidsskrift 31, Oktober, s.
43-52, Århus 1997. 

Tybjerg T.R.: Om formsproget på den amerikan-
ske Nordvestkyst. Religion 3-97, s. 53-62, Køben-
havn 1997. 

Tybjerg T.R.: På sporet af religionsvidenskab. i:
Idealer i religion og religionsforskning, s. 147-
163, København 1997. 

Warburg M.: Afholdenhedsidealer inden for
baha’i. i: Idealer i religion og religionsforsk-
ning, Lene Buck, Margrethe Haralsdatter, An-
neline Juul, Charlotte Schönbeck, Oluf Schön-
beck, s. 101-113, København 1997. 

Warburg M.: Religionssociologi. i: Humanistisk re-
ligionsforskning, En indføring i religionshisto-
rie & religionssociologi, Mikael Rothstein, Jør-
gen Podemann Sørensen og Margit Warburg, s.
137-246, København 1997. 

Warburg M.: Den elitære masseuddannelse: Et
kvalitativt eller kvantitativt modsætningsfor-
hold? Humanist 8, s. 8-10, København 1997. 
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Warburg M.: Videnskabelige idealer og engage-
ment i religionsforskningen. Tabu særnummer,
s. 35-46, københavn 1997. 

Wichmann S.K.: Indianere – sprog. i: Den Store
Danske Encyklopædi, bind 9, s. 301-302, Køben-
havn 1997. 

Wichmann S.K.: Review of Thorstein Fretheim &
Jeanette Gundel (eds.). Reference and referent
accessibility. Amsterdam/ Philadelphia: John

Benjamins (1996). Acta Linguistica Hafniensia
29, s. 252-264, København 1997. 

Wichmann S.K.: Breves observaciones sobre la re-
presentación de la vocal alta central. i: Las
lenguas del Chiapas colonial. Manuscritos en la
Biblioteca Nacional de Paris. Volumen dos:
Lengua zoque, Maria Humberto Ruz, s. 343-
344, Mexico City 1997. 
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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
Center for Ungdomsmedier (CUM) har i perio-
den 1994-98 hjemme ved instituttet. Med Kirsten
Drotner som centerleder gennemfører centeret en
række projekter, der fokuserer på nye tendenser i
billedmedierne (TV, film, computer) samt musik
og reklame, tendenser som ofte udvikles i formater
rettet mod større børn og unge. Ialt 14 videnskabe-
lige medarbejdere er tilknyttet centeret.

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.

Med støtte fra Statens humanistiske Forsknings-
råd har en række medarbejdere bidraget til Dansk
Mediehistorie i tre bind, som dækker alle de centra-
le massemediers historie i Danmark og i et inter-
nationalt perspektiv. Klaus Bruhn Jensen er pro-
jektleder og hovedredaktør. Fra instituttet bidra-
ger: Ib Bondebjerg (perioderedaktør 1960-1995,
bidrag om presse, tv og film), Kirsten Drotner (pe-
rioderedaktør 1920-1960, bidrag om bl.a. masselit-
teratur og film), Torben Kragh Grodal (bidrag om
film og masselitteratur), Stig Hjarvard (bidrag om
nyhedsformidling, tv og internationalisering),
Anne Jerslev (bidrag om filmhistorie) og Casper
Tybjerg (bidrag om tidlig filmhistorie). I projektet
deltager ialt 20 medieforskere fra universiteterne i
Aarhus, Aalborg, Roskilde og København. Første
bind af værket udkom i 1996; de to sidste bind ud-
kom i 1997.

Ib Bondebjerg har sammen med professor Pe-
ter Golding fra England færdigudviklet rammen
for et tværfagligt europæisk medieprojekt under
European Science Foundation.

Kirsten Drotner er leder af den danske del af en
international, komparativ undersøgelse, Children
and Young People in Front of the Screen (1995-98),
med deltagelse af ni europæiske lande plus Israel
og USA. Projektet fokuserer på børn og unges om-
gang med og forhold til traditionelle og nye medi-
er. Kirsten Drotner er dansk koordinator for en in-
ternational undersøgelse, Analyzing Global Disney
Audiences (1996-98), om receptionen af Disney-
koncernens film og tilhørende produkter i 12 lan-
de.

Stig Hjarvard deltager i det SHF-finansierede
forskningsprojekt TV’s Æstetik 1993-1998 (projekt-
ledelse Frands Mortensen, Aarhus Universitet)
med et delprojekt om TV-nyhedsformidlingens
udvikling set i lyset af TV-konkurrencen.

Klaus Bruhn Jensen er leder af UNESCO-pro-
jektet News of the World, der omhandler en kom-
parativ analyse af seernes oplevelse og brug af TV-
nyheder.

Thomas Tufte koordinerer opstart af projekt
om udvikling af europæisk-sydamerikansk forsker-
netværk og forskningsaktivitet vedr. regional inte-
gration, medieudvikling og kulturel identitet i EU
og Mercosur.

3. De enkelte medarbejderes forskning
Ib Bondebjerg har som forskningsprofessor under
“Den billedskabte virkelighed” arbejdet på projek-
tet “Filmen og det moderne: Filmgenrer og
filmkultur i Danmark 1940-1972”. Endvidere af-
sluttede han et antologi-projekt “Dansk film 1972-
1997” med udgivelse af bog med samme titel.

Christa Lykke Christensen arbejder på projekt
om “Unge, medier og ‘visuel dannelse’ – om unge
menneskers oplevelse og brug af moderne billed-
medier”. Endvidere arbejde med projektet “Dansk
børne-TV 1968-2000” – et projekt om dansk bør-
ne-TV’s historie med særlig henblik på barndoms-
opfattelsen. Endvidere deltagelse i forskningspro-
gram om “Børns vilkår og velfærd” og program-
met “Slank i Danmark”.

Hans C. Christiansen arbejder fortsat på ph.d.-
projekt om “Tegneserien: Æstetik og kultur”, der
med udgangspunkt i en beskrivelse af tegneserien
som en moderne, narrativ og æstetisk genre be-
handler, hvordan kunst og populærkultur funge-
rer og skaber betydning.

Kirsten Drotner arbejder på projekt om forhol-
det mellem medier og erindring, samt mediernes
betydning for unges kulturelle identitetsdannelse.

Karsten Fledelius arbejder på færdiggørelse af
bog om det andet Jugoslaviens opløsning og medi-
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ernes rolle i den forbindelse. Endvidere under-
søgelse af samspillet mellem medier og politik i
Bosnien.

Torben Kragh Grodal arbejder på projekt om
parametre i audiovisuel virkelighedsfremstilling
og på en analyse af computerspils struktur.

Helle Kannik Haastrup arbejder fortsat med
ph.d.-projektet “Intertekstualitet, M.M. Bachtin &
filmanalyse – en filmanalytisk anvendeligheds-
gørelse af intertekstualitetsbegrebet”.

Frank Henriksen arbejder på projekter om re-
klame som samfundsinstitution og kommunikati-
onsform, om forbrugerkultur, hvori indgår under-
søgelser om forbrugets betydning i moderne sam-
fund, og om modernitet, kedsomhed og medie-
brug samt tidsopfattelse som segmenteringsfaktor.

Stig Hjarvard arbejder på et projekt om TV-ny-
heders udvikling set i lyset af monopolbrud og
konkurrence. Tillige forskning i avisfotografiets
udvikling, international nyhedsformidling og TV-
journalistikkens udvikling i hybridgenrer, herun-
der morgen-TV.

Lennard Højbjerg arbejder på et projekt om
den nye TV-stil.

Klaus Bruhn Jensen har arbejdet med færdig-
gørelsen af projekt Dansk Mediehistorie samt ar-
bejdet med de oven for nævnte kollektive forsk-
ningsprojekter om nyhedsformidling og -recepti-
on samt teori om visuelle medier.

Anne Jerslev arbejder på et projekt om unges
reception af action- og skrækfilm, der bredt be-
skæftiger sig med unges kollektive samvær om-
kring sening af fiktionsfilm på video. Endvidere
forskning om Greta Garbo, der kombinerer film-
og kulturvidenskab med henblik på at analysere
Garbos stjernepersona.

Eva Jørholt er i gang med en omarbejdning af
sin ph.d.-afhandling med henblik på publicering
af denne. Endvidere forskning i den ikke-cartesi-
anske afrikanske tænknings implikationer for den
afrikanske films fortællestruktur og audiovisuelle
æstetik i tilknytning til Københavns Universitets
satsningsområde Nord/Syd.

Birger Langkjær har arbejdet med færdiggørel-
sen af sin ph.d.-afhandling med titlen “Den lytten-
de tilskuer – perception af lyd og musik i audiovi-
suel fiktion”.

Bent Steeg Larsen arbejder på ph.d.-projekt om
“Mediebrug og hverdagsliv”.

Paul A. Mayer arbejder på et ph.d.-projekt om
“Computer Mediated Communication”, hvori
bl.a. indgår en diskussion af receptionsanalytiske
indfaldsvinkler til forskning i computer-medieret
kommunikation.

Johannes Riis arbejder på et ph.d.-projekt om
“Undervisning i produktion af den korte audiovi-
suelle fiktion”.

Peter Schepelern har færdiggjort bogen “Lars
von Triers elementer” og arbejder på et forsk-
ningsprojekt om dansk filmhistorie. Endvidere ar-
bejde med stort leksikonværk om dansk film og en
revideret udgave af “Filmleksikon”.

Rikke Schubart arbejder fortsat på ph.d.-projekt
om “Maskulinitet i actionfilmen 1970-1996”, der
udover den genrehistoriske dimension også teore-
tiserer forholdet mellem køn, identifikation og en
populærgenre.

Henrik Søndergaard arbejder med projekt om
TV2 og fornyelsen af public service, et projekt om
TV2’s finansierings- og organisationsform samt et
projekt om public service og den digitale udfor-
dring. Endelig har han arbejdet med en analyse af
“reality television” som æstetisk og genremæssigt
fænomen.

Thomas Tufte arbejder på et projekt om “New
technology, television and everyday life – a media
ethnography in the era of cable TV”, hvori indgår
feltstudier i Brasilien. Endvidere et projekt om
“Proximity television in Denmark”, hvori regional-
og lokal-TV’s historie, udvikling og nuværende
rolle belyses.

Casper Tybjerg arbejder med fortsatte studier af
dansk stumfilm. Endvidere arbejde med begrebet
stil og dets anvendelighed i filmhistorieskrivnin-
gen og endelig studier i filmhistorieskrivningens
teori og metode.

4. Udgivelses- og redaktionsvirksomhed:
Instituttet forestår udgivelsen af årbogen Sekvens,
hvor det redaktionelle arbejde med udgivelsen af
1997-årbogen med titlen “Filmæstetik og Billedhi-
storie” blev forestået af Torben Kragh Grodal og
Helle Kannik Haastrup. Flere af instituttets med-
arbejdere bidrager til Den Store Danske Encyklo-
pædi.

Kirsten Drotner er anmelder og referee ved
Young: Nordic Journal of Youth Research, Euro-
pean Journal of Communication, Theory, Culture
& Society, Kvinnovetenskaplig tidsskrift, Acta Soci-
ologica, Nora samt Francis & Taylor. Stig Hjarvard
er anmelder ved MedieKultur og varetager review-
arbejde for forlaget Arnold Edward. Klaus Bruhn
Jensen er medlem af the editorial board for Jour-
nal of Communication, Political Communication,
Communications: The European Journal of Com-
munication Research og Social Semiotics. Endvi-
dere er han manuskript referee for de nævnte
tidsskrifter samt manuskriptkonsulent for forlage-
ne Sage og Arnold Edward.

Eva Jørholt og Peter Schepelern er med i redak-
tionen af tidsskriftet Kosmorama. Paul Mayer er
redaktør af en antologi om computermedier for
Oxford University Press. Henrik Søndergaard er
ansvarshavende redaktør af MedieKultur. Thomas
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Tufte er medredaktør af MedieKultur og medlem
af rådgivende redaktionsudvalg for de brasilianske
tidsskrifter INTERCOM og INTEXTO. Endvidere
nordisk korrespondent for det mexicanske tids-
skrift Estudios sobre las culturas Contemporaneas.

5. Tillidshverv
Ib Bondebjerg var indtil 1. august medlem af Sta-
tens humanistiske Forskningsråd og indtil 1. juni
medlem af Core Group i Standing Committee for
Humanities, European Science Foundation, indtil
1. november formand for Forskningsrådenes
tværrådslige Multimedieudvalg (TMU), siden 1.
maj formand for bestyrelsen for Det danske Film-
institut. Han er endvidere convenor for IAMCR’s
arbejdsgruppe om Media and Popular Culture, in-
stituttets ph.d.-koordinator og repræsentant i det
danske og nordiske netværk for medier og kom-
munikation og siden december medlem af fakul-
tetets udvalg for uddannelse og forskning inden
for humanistisk informatik.

Christa Lykke Christensen er medlem af Under-
visningsministeriets lektorbedømmelsesudvalg på
læreruddannelsen i faget håndarbejde og medlem
af Undervisningsministeriets arbejdsgruppe vedr.
målbeskrivelser og kundskabs- og færdighedsom-
råder i den nye læreruddannelse.

Kirsten Drotner er medlem af professorudvalg
ved Linköping Universitet med henblik på kort-
lægning af æstetiske og mediemæssige forsknings-
felter i Norden, eksternt medlem af ligestillings-
udvalget under Københavns Universitets konsisto-
riums samarbejdsudvalg, medlem af Filminstitut-
tets repræsentantskab i første halvdel af 1997 og
medlem af referencegruppe ved afdelingen for
medie- og kulturteori ved JMK, Stockholms Uni-
versitet.

Karsten Fledelius er medlem af bestyrelsen for
International Association for History and Media,
koordinator for forberedelsen af hovedtema om
TV-mediet ved den internationale historikerkon-
gres i Oslo i år 2000 samt tillids- og sikkerhedsre-
præsentant.

Torben Kragh Grodal er medlem af styrings-
gruppen for Institute for Cognitive Film Studies,
Kansas.

Stig Hjarvard er institutleder og Socrates-koor-
dinator. Endvidere leder af nordisk arbejdsgruppe
om “Nyhedsformidlingens sociologi og æstetik”
og medlem af fakultets styringsgruppe vedr. ad-
junktpædagogikum.

Klaus Bruhn Jensen er medlem af Global Ex-
pert Panel under Future Media-programmet, Lon-
don Business School og Markle Foundation, med-
lem af bestyrelsen for Nordic Association for Se-
miotic Studies, chair for NEQTAR arbejdsgrup-
pen i IAMCR, suppleant til Nordicoms bestyrelse

og medlem af præsidiet for COAST, Center of Art,
Science, and Technology.

Anne Jerslev er studieleder, medlem af Det hu-
manistiske Uddannelsesråd, og medlem af IT-ud-
dannelsespolitisk Udvalg under Undervisningsmi-
nisteriet.

Henrik Søndergaard er formand for mediefor-
skersammenslutningen SMID og koordinator af
en elektronisk arbejdsgruppe i NORFA’s netværk
for forskeruddannelse om “public service og elek-
troniske medier”.

Thomas Tufte er associate member af Orbicom
under UNESCO.

Casper Tybjerg er formand for Museumsrådet i
tilknytning til Det danske Filminstitut.

6. Konferencedeltagelse og gæsteforelæsninger:
Instituttet afholder hvert halve år et internt 2-da-
ges forskningsseminar for alle videnskabelige
medarbejdere. En række medarbejdere deltog i
medieforskersammenslutningen SMID’s årsmøde
26. – 28. november om digital mediekultur, og fle-
re medarbejdere deltog i den 13. Nordiske Konfe-
rence for Massekommunikationsforskning i Jy-
väskylä 8. – 12. august.

Ib Bondebjerg har holdt foredrag ved internati-
onalt forskeruddannelsesseminar om Æstetik og
Populærkultur, Bergens Universitet, oplæg ved
Psyke og Logos Konferencen “Billede og virkelig-
hed” i januar, gæsteforelæsninger ved universite-
tet i Tampere 29. september, og på Danmarks
Lærerhøjskole i april, forelæsning på Hindsgavl-
mødet for danske lektorer i udlandet i august, og
arrangør af og deltager i paneldebat om dansk
film 11. december. Endelig var han hovedanssvar-
lig for arrangering af international konference
under ”Den billedskabte virkelighed”: “Visual me-
dia: History, Aesthetics and Reception” 1. – 4. de-
cember på Københavns Universitet.

Christa Lykke Christensen har deltaget i semi-
nar om “Krop, medier og visualitet” på Køben-
havns Universitet i marts, i Conference on Child-
hood and Children’s Culture i Esbjerg i maj, i eva-
lueringsseminar vedr. Center for Ungdomsmedier
i Lysebu 4. – 7. august, i seminar om forsknings-
programmet “Børns vilkår og velfærd” i Charlot-
tenlund 28. oktober og i Den 5. Nordiske Barne-
kulturforskerkonferancen, BIN Norden, i Helsin-
ki 7. – 10. november. Hun har afholdt gæstefore-
læsning i Forum for Kvindeforskning, Køben-
havns Universitet 17. marts, på Aarhus Universitet
2. maj, på Odense Universitet 1. november, på Me-
diaforums Høstkonference i Geilo, og på Biblio-
teksskolen i København 17. november. Hun har
holdt foredrag på Zahles Gymnasium 23. septem-
ber, på Præsternes Efteruddannelse 29. september
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og 20. oktober og på efteruddannelse for sygeple-
jelærere på Thoruplund 31. oktober.

Kirsten Drotner har deltaget i GRREM-konfe-
rencen Forum International de Chercheurs: Les
jeunes et les medias demain i Paris i april og været
på forskningsophold i Canada og USA i oktober.
Hun har holdt gæsteforelæsninger i Nordisk net-
værk for børn, unge og medier (BUM) i januar, på
Institut for Nordisk Filologi, Københavns Univer-
sitet, i februar, ved arrangement med Avisen i Un-
dervisningen i februar, på biblioteksskolerne i
Aalborg og København i marts, i Dansk Magister-
forening i marts, ved NTNU i Trondheim i sep-
tember, ved Annenberg School of Communicati-
on i oktober, ved Université de Montreal i okto-
ber, ved Simon Fraser University i Vancouver i ok-
tober og på Nordisk Film i november. Endelig har
hun holdt foredrag ved ph.d.-kursus ved Tammer-
fors Universitet i september.

Karsten Fledelius har været gæstelærer ved uni-
versitetet i Reykjavík i januar, har afholdt gæstefo-
relæsning på Forsvarsakademiet, på Melanchton
Akademie i Köln i november samt deltaget i semi-
nar i Millstadt i Østrig og i 16. internationale kon-
gres om historie og medier i Salisbury, Maryland.

Torben Kragh Grodal har holdt gæstefore-
læsninger på Lunds Universitet i april, ved New
York University, McGill University, Montreal, og
Iowa State University i maj og ved Kent University
at Canterbury og Paris III i november. Endvidere
oplæg på Herlev Amtssygehus og Handelshøjsko-
len i København. Han har deltaget i Annual Meet-
ing at The Center for Cognitive Film Studies, Uni-
versity of Kansas at Lawrence, i SCS-konferencen i
Toronto og i ICA-konferencen i Montreal og ved
Conference on Media and the Social Constructi-
on of Reality i København.

Stig Hjarvard har deltaget i konferencen “Me-
dia & Politics” i Bruxelles 27. februar – 1. marts, i
seminaret “Krop, medier og visualitet” på Køben-
havns Universitet i marts, i Erasmus-Socrates In-
tensive Programme i Amsterdam 18. – 22. marts, i
konferencen “Images of Politics” i Amsterdam 23.
– 25. oktober og været medarrangør af seminaret
“TV-journalistikkens nye ansigter” i Silkeborg 9. –
10. oktober. Han har holdt gæsteforelæsning på
Danmarks Journalistiske Efteruddannelse i
Værløse 1. maj, ved Norsk Medieforskerlags Vår-
konference i Lillehammer 12. – 13. maj, og på
Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus 10. novem-
ber. Han har holdt foredrag på seminar om “Me-
diernes mission” i Nyborg 24. februar, på seminar
for ministeriernes informationsmedarbejdere i
Trouville 25. september, ved kursus for samfunds-
fagslærere (FALS) i Odense 6. november og i In-
geniørforeningen i Danmark i København 2. de-
cember.

Lennard Højbjerg holdt foredrag på konferen-
cen “Visual media: History, Aesthetics and Recep-
tion” under “Den billedskabte virkelighed” 1. – 4.
december.

Klaus Bruhn Jensen har deltaget i det internati-
onale symposium “Vision and Visual Cognition”
under ”Den billedskabte virkelighed” 25. – 27.
april på Københavns Universitet, i “Uppsala Mee-
ting on Theory and Methodology in Media Recep-
tion Studies” 21. – 22. maj, i seminar om “TV: In-
teraktion, simuleret interaktion og interaktivitet”,
AUC 19. juni, og i konferencen “Visual media: Hi-
story, Aesthetics and Reception” under “Den bil-
ledskabte virkelighed” 1. – 4. december. Han har
endvidere holdt forelæsninger på ph.d.-kursus
ved Københavns Universitet 12. marts og ved
Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus 21.
oktober.

Anne Jerslev har holdt foredrag på og været
medarrangør af seminaret “Krop, medier og visua-
litet” under Center for Ungdomsmedier, Køben-
havns Universitet 13. – 14. marts. Hun har endvi-
dere deltaget i Forum International de Cher-
cheurs: Les jeunes et les media demain, Paris 21. –
25. marts; deltaget i evalueringsseminar vedr. Cen-
ter for Ungdomsmedier i Lysebu 4. – 7. august
samt været på studietur til USA med IT-uddannel-
sespolitisk Udvalg under Undervisningsministeri-
et 6. – 14. april. Anne Jerslev har holdt gæstefore-
læsninger ved ph.d.-seminar i Bergen 23. marts,
på Filmhøjskolen 17. juli, på Aarhus Universitet
30. september, på konferencen “Visual media: Hi-
story, Aesthetics and Reception” under “Den bil-
ledskabte virkelighed” 1. – 4. december og i Kvin-
deligt Selskab, 11. december.

Eva Jørholt har deltaget i forskningsseminar i
Paris i oktober under forskernetværket “Litteratur
og billedmedier. Viden og videnskab” og i den pan-
afrikanske filmfestival i Ouagadougou, Burkina
Faso.

Bent Steeg Larsen har gæsteforelæst på Aarhus
Universitet. Birger Langkjær har deltaget i Norfa-
forskningsseminar i Vatnahalsen i september og
holdt foredrag på Aarhus Universitet i maj, på
VUC i Hillerød i maj, på Filmhøjskolen i Ebeltoft i
august og på Folkeuniversitetet i Aalborg i august.

Peter Schepelern har holdt foredrag om dansk
filmhistorie ved danske filmdage i Lillehammer.
Rikke Schubart har været på et fire måneders
forskningsophold i Los Angeles og deltaget i SCS-
konference i Ottawa. Endvidere har hun holdt
gæsteforelæsning på Aarhus Universitet.

Henrik Søndergaard har deltaget i seminar om
“Public service og kulturel forandring i Norden” i
april i Stockholm, i Norsk Medieforskerlags vår-
konference i Lillehammer i maj, i seminar om
“Journalistikkens nye ansigter” i Silkeborg i okto-
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ber, i seminar om programkvalitet i Danmarks Ra-
dio i oktober og i seminaret “The Future of Public
Service: European Trends in Culture and Media
Politics” i Turku i december. Han har holdt fore-
læsninger ved Kristelig Lytter- og Seerforenings
medieseminar ved Nyborg Strand i april, ved fore-
læsningsrække på Nordisk Filologi, Københavns
Universitet i april, ved de mediestuderendes
(SAMS) seminar på Odense Universitet i oktober.

Thomas Tufte har deltaget i “1st International
Seminar of Research Projects in Communication
and Culture” Mexico 17. – 24. januar, i kongressen
“Media and Politics” i Bruxelles 27. februar – 1.
marts, i COMPOS-Communication Congress i São
Leopoldo 26. – 29. maj og i IV. Verdenskongres for
Brasiliensforskere 5. – 15. november i Was-
hington. Han har holdt gæsteforelæsninger i
IVANMOE-sammenslutningen på Aarhus Univer-
sitet 1. marts, ved NETLA-netværket i København,
2. april, ved Universidade Federal do Rio Grande
do Sul i Brasilien 3. maj og 4. oktober.

Casper Tybjerg har deltaget i festivalen “Il cine-
ma ritrovato” i juni og juli og i workshop om itali-
ensk stumfilm “A nouva luce” i juni, begge i Itali-
en. Endvidere deltagelse i stumfilmfestivalen i
Pordenone “Il giornate del cinema muto” i okto-
ber. Han har holdt forelæsninger på Den danske
Filmskole og på Carsten Niebuhr-instituttet ved
Københavns Universitet.

Ud over disse aktiviteter medvirker instituttets
medarbejdere hyppigt som eksperter, kommen-
tatorer og anmeldere i radio, TV og den trykte
presse vedrørende film- og medievidenskabelige
emner.

7. Udenlandske gæsteforelæsere:
Instituttet har i 1997 haft besøg af følgende uden-
landske gæsteforelæsere: Thomas Elsaesser (“The
Seven Deadly Sins of Subject-Theory: David Fin-
cher’s Seven and New Hollywood”); Gunnar Strøm
(“Animationsfilm og computermedier”); John B.
Thompson (“Power and Visibility: Towards a Social
Theory of the Media” og “Scandal and Social
Theory”); Rick Altman (“Crisis Historiography:
Rethinking Hollywood’s Conversion to Sound” og
“Ten Theses about Genre”); Laura Mulvey (”Re-
reading Gentlemen Prefer Blondes – Construction
of Gender in the 1920s and 1950s”); John H.
McManus (“How Markets Influence News Select-
ion in USA”); Carol Clover (“Cinema as Truthma-
chine”); David Bordwell (“HongKong Cinema” og
“Film Style”); Tom Byers (“Nationalism, Patriarchy,
War: Braveheart and US Gender Politics”).

Ved Center for Ungdomsmedier har der været
besøg af følgende udenlandske gæsteforelæsere:
Thomas Öhlund (“Rollespillet i unges identitets-
arbejde og som fritidskultur”); Per Lindqvist

(“Rollespillet i ungdomspsykiatrien”); Daniel
Pargman (“MUD – det computerbaserede rol-
lespil”); Sara Cohen (“Welcome to Beatle City: Po-
pular Music, Fandom and Urban Tourism”); Bo
Reimar (“Re-Make/Re-Model? Music, Cultural
Identity and Lifestyle”); Dave Laing (“Fans and
Consumers”); Daniel Cavicchi (“Leap of Faith:
Fandom, Religion and Meaning”); Viggo Vestel
(“Fans, Fear and Phantoms: The Quest for Pleasu-
re and Authenticity in Norwegian Black Metal”);
Tone Kolbjørnsen (“Historien om den mannlige
danserens kropp”); Monica Rudberg (“Ungdom,
køn og kulturel identitet”); Erling Bjurström
(“Ungdom, medier og smag: Kvantitative tilgan-
ge”); Kathrine Skretting (“Æstetiske tendenser i
unges mediekultur”); Keith Roe (“Youthful Media
Cultures: Quantitative Methodologies”).

Stig Hjarvard

Stab:
VIP: 22,3 årsværk.
TAP: 4,1 årsværk.

VIP:
Bondebjerg, Ib; forskningsprofessor.
Christensen, Christa Lykke; forskningsass.
Christiansen, Hans Chr.; ph.d.-studerende.
Drotner, Kirsten; lektor.
Fledelius, Karsten; lektor.
Grodal, Torben Kragh; professor.
Haastrup, Helle Kannik; ph.d.-studerende.
Hansen, Lennard H.; lektor.
Henriksen, Frank; lektor.
Hjarvard, Stig; lektor.
Jensen, Klaus Bruhn; lektor.
Jerslev, Anne; lektor.
Jørholt, Eva; lektor.
Kimergård, Lars Bo; amanuensis.
Langkjær, Birger; ph.d.-studerende.
Larsen, Bent Steeg; ph.d.-studerende.
Lauridsen, Palle Schantz; lektorvikar.
Leifer, Anders; amanuensis.
Magnussen, Anne Skovgaard; ph.d.-studerende.
Mayer, Paul; ph.d.-studerende.
Mortensen, Mette; ph.d.-studerende.
Møller, Anne-Mette; ekst. lektorer.
Pedersen, Dan; amanuensis.
Petrovic, Zoran; amanuensis.
Riis, Johannes; ph.d.-studerende.
Schepelern, Johan Peter; lektor.
Schubart, Rikke Christina; ph.d.-studerende.
Skylv, Grethe; ph.d.-studerende.
Stald, Gitte Bang; forskningsass.
Stevn, Anne Mette Nedergaard; videnskabelig

medarb.
Søndergaard, Henrik; lektor.
Thorup, John Villads; forskningsass.
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Tufte, Thomas; forskningsadj.
Tybjerg, Casper; amanuensis.
Wilhelmson Ulf J.; ph.d.-studerende.
Ulff-Møller, Jens; ph.d.-studerende.

TAP:
Ammundsen, Inge; bibliotekar.
Bager, Jens; ingeniørassistent.
Kristensen, Leif; kontorfuldmægtig.
Langkjær, Agnete; overassistent.
Mahler, Inger-Marie; overassistent.
Årseth-Hansen, Grethe; assistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Jørholt, Eva: Tænkende billeder (3 vol.)
Tybjerg, Casper: Dansk film bliver voksen: Benja-

min Christensen og stumfilmen efter 1910. En
æstetisk kulturhistorisk undersøgelse.

Specialer:
Bauer, Anne-Mette Kaae: Et folk bliver til i tv-nyhe-

derne.
Billekop, Anne Mette Ancher: Meningers magt –

empiri og teori i dansk receptionsforskning.
Dybkjær, Lotte: “Men det er da vores land ikk’?”

Om modtagelsen af Global Generation, en ung-
domskampagne mod racisme.

Fiil-Jensen, Lars: Komik, Komedier og Keystones –
latteren i den amerikanske stumfilmsforestilling
før 1915.

Hansen, Ole Ertløv: Film, fornuft og følelser – en
konstruktiv kritik af den kognitive filmteori.
Om den filmiske forståelse og oplevelse.

Hansen, Signe Clausen: “Men det er da vores land
ikk’?” Om modtagelsen af Global Generation,
en ungdomskampagne mod racisme.

Kanafani, Sebl Oliver: “Moving Dialogue”; Delibe-
rations on the Writing of Screenplay Dialogue +
“Drifters”; A Screenplay.

Larsen, Aage Emanuel Laurits Bastian: Når mør-
ket vågner. En psykoanalytisk læsning af køns-
rollernes og heltebegrebernes nye kompleksitet
i Alien-trilogien.

Larsen, Lisbeth Richter: Ta’ det som en mand, far
– en analyse af fader-repræsentationer i nyere
Hollywood-film: Den romantiske komedie og
det maskuline melodrama.

Laursen, Iben Lene: Ta’ det som en mand, far –
en analyse af fader-repræsentationer i nyere
Hollywood-film: Den romantiske komedie og
det maskuline melodrama.

Madsen, Charlotte Gry: Fortællinger for tv. Om
britisk tv-fiktion og udviklingen i Dennis Potters
forfatterskab.

Palm, Anne Mette: Litteraturens vilkår – en un-
dersøgelse af kvalitetslitteraturens position mel-
lem offentlig og privat fordelingspolitik.

Richter, Simone Valeria: “Jeg bliver til i samtale
med andre.” “Billedet kommer hurtigt til mig...
jeg tolker i billeder, oversætter til billeder, tæn-
ker i billeder – billeder med ord.” (Suzanne
Osten)

Stilling-Petersen, Carina: Sikker zone. Feministisk
filmteori – kvinden på film – den kvindelige til-
skuer.

Strother, Jette Tina: En gang til – et kig på fæno-
menet amerikanske remakes af europæiske
film.

Fondsstøtte:
Rektorkollegiet:
– Opholdsudgifter til udenlandske studerende

(Institut for Film- og Medievidenskab)   
kr. 17.040.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Børn og unge foran skærmen (Kirsten Drotner)

kr. 100.000.
– Børn og unge foran skærmen (Kirsten Drotner)

kr. 194.070.
– Maskulinitet i actionfilm 1970-1995 (Rikke

Christina Schubart)   kr. 324.538.
– New Technology, Television and Everyday Life

in Brazil. A Media Ethnography in the Era of
Cable TV (Thomas Tufte)   kr. 428.060.

– Symposium/konference: Digital mediekultur
(Henrik Søndergaard)   kr. 20.400.

– Ungdomsmedier og kulturel identitet (Kirsten
Drotner)   kr. 1.209.162.

Undervisningsministeriet:
– Teoriudvikling inden for visuel kommunikation

(Torben Kragh Grodal)   kr. 0.

Publikationer:
Bondebjerg I., Schepelern P., Andersen J.: Dansk

film 1972-1997. København 1997, 474 s. 
Bondebjerg I., Jensen K.B.: Dansk mediehistorie

Bind 3, 1960-1995. København 1997, 349 s. 
Bondebjerg I.: Film, fortælling og virkelighed.

Om visuel æstetik, genrer og reception. Psyke &
Logos 1, 1997, Årgang 18, s. 182-199, Køben-
havn 1997. 

Bondebjerg I.: Dansk film 1972-1997. Æstetik for-
nyelse og internationalisering. i: Dansk film
1972-1997, s. 10-25, København 1997. 

Bondebjerg I.: Danske virkelighedsbilleder. Realis-
me på mange måder. i: Dansk film 1972-1997, s.
28-59, København 1997. 
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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.

Fælles aktiviteter:
Instituttets to fag har i fællesskab fremtillet bogen
“Kunsthistorie og Teatervidenskab 1996-1997”.
Den indeholder dels en række afhandlinger, der
som brudstykker af et mønster giver et indtryk af
Instituttets forskning, dels en oversigt over de øvri-
ge medarbejderes igangværende forskning og dels
en mere statistisk præget årsberetning.

Instituttet arrangerede i februar og marts
måned fem “På vej hjem-forelæsninger” i Universi-
tetets hovedbygning på Frue Plads med titlen
“Kunst og Teater fra middelalder til i dag”. Søren
Kaspersen talte om “Andagtens rum” i middelal-
deren, Hannemarie Ragn Jensen om Cennino
Cennini i renaissancen, Klaus Neiiendam om
“Holberg og barokteatret”, Marianne Marcussen
om Heinrich Füssli i romantikken og Ann Lumbye
Sørensen om “Installation” i moderniteten.

Ann Lumbye Sørensen og Stig Jarl var de fagligt
ansvarlige for Kunsthistorie og Teatervidenskabs
symposium “Billed Teater” på KUA den 1. – 2. de-
cember.

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. Endvidere er forskning og under-
visning med henblik på kunstindustri og design
under opbygning.

Antik og middelalder
Øystein Hjort fortsætter studierne af senantik og
byzantinsk skulptur, af virkelighedsgrader i senan-

tik kunst og i italiensk kunst i det 11. – 13. århund-
rede, samt studier af temaer i fransk, romansk
skulptur.

Søren Kaspersen arbejder med studier over sen-
middelalderens billedkunst med fokus på samspil-
let mellem udviklingen i fromhedslivet og de radi-
kale fornyelser indenfor det kunstneriske form-
sprog og den kristne ikonografi, herunder også
billedets nye, centrale stilling i de religiøse dan-
nelsesprocesser og – i direkte afhængighed heraf
– de ændrede relationer mellem billede og betrag-
ter. I et større perspektiv berører studierne spørgs-
målet om de grundlæggende periodiseringer:
Hvad karakteriserer senmiddelalderen som perio-
de?, er det nye fromhedsliv og de dertil hørende
andagtsbilleder så vigtige faktorer, at de kan defi-
nere senmiddelalderens fremvækst?, og hvorledes
forholder senmiddelalder og renæssance sig da til
hinanden, ikke mindst set ud fra den nederland-
ske “ars nova”?

Jens Fleischer bearbejder fortsatte studier i den
tidlige middelalders kirkebyggeri, der koncentre-
rer sig om 1700 – og 1800-tallets læsning af den ro-
manske, ydre kirkemur og den arkitektoniske
skulpturs påvirkning af de tektoniske strukturer.
Sammenholder i samarbejde med fil.dr. Nelly
Lindgren (Stockholms Universitet) russiske hel-
genikoner fra slutningen af middelalderen til ca.
1700 med podlinnik (malerhåndbøger) og den
hagiografiske litteratur i samme periode. Under-
søgelsen har til formål at afdække, hvorledes sym-
bolsproget i portrætterne, f.eks. tegn på hellighed
og visdom, er kommenteret i manualerne. Projek-
tet indledtes i 1997. Forbereder endvidere i sam-
arbejde med professor, dr. phil. Niels Hannestad,
Institut for klassisk Arkæologi, Aarhus Universitet,
et symposium om Ikonoklasmen i antik og byzan-
tinsk kontekst.

Renæssance til romantik
Hannemarie Ragn Jensen har i tilknytning til
Forskningsrådsprojektet Renæssancen modernitetens
oprindelse fortsat studierne af Selvportrættet i itali-
ensk renæssance; individets selviscenesættelse ved
hjælp af billedkunstnerne; afbildninger af be-
grebsparret fortuna og virtù samt renæssancens
ridderideal som forudsætning for den moderne
helt. Desuden forberedes et skandinavisk møde
omkring emnet de monumentale opgaver i dansk
Guldalder.

Ragni Linnet har fortsat studierne i dansk bil-
ledkunst omkring 1840 og dens forhold til den
danske hegelianisme. Synets dialektik hos Kierke-
gaard spiller en vigtig rolle i dette projekt. Endvi-
dere en undersøgelse af Kierkegaards billedteori
og kunstteologi i dag. Hensigten er at kaste lys
over de aspekter af hans teori, som kan forny den
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billedteoretiske og kunstteologiske diskussion.
Sluttelig æstetisk teori og kunstnerisk udtryk. En
undersøgelse af spændingsfeltet mellem kunstfilo-
sofi og værkanalyse og de hermed forbundne
grundvidenskabelige spørgsmål.

Impressionisme til nutid
Ann Lumbye Sørensens forskning koncentreres
om Installationen som kunstnerisk praksis på
1980’ernes og 1990’ernes internationale kunstsce-
ne udfra den russiske kunstner Ilya Kabakovs
praksis og poetik, der perspektiveres og diskuteres
i forhold til vestlig tradition og strategi.

Rolf Læssøe har videreført studier i emnet “den
ikoniske versus narrative billedmodus i moderni-
tetens billeder, fra Ingres til Bacon” og i tilknyt-
ning hertil en påbegyndt undersøgelse af mario-
nettens rolle som historisk parallel og teoretisk
forståelsesmodel i forhold til det stille, men ani-
merede billede.

Teoretiske emner og æstetik
Marianne Marcussen har været fuldtidsforsker
med projektet “The Artist’s Share”. Fra repræsen-
tation til abstraktion. Projektet er en sammenlig-
nende studie over forholdet mellem afbildning,
matematisk afbildning og perception. Studiet
samler sig om et overordnet historiografisk forløb,
hvor hver enkelt periode bliver analyseret for dens
billednormers brug, stabilitet og forandring.

Henrik Oxvig udvikler en fænomenologisk til-
gang til arkitekturen, med henblik på at berige en
kritisk forståelse dels af Adolf Loos’ og Le Cor-
busiers arkitektur og den designteori Philippe
Boudon udvikler ved Center for Arkitekturologi i
Paris. Han bearbejder desuden i tilknytning til ud-
givelse af Argos overvejelser over, hvorledes den
rumforståelse, som udvikledes i og med kunstvi-
denskabens reflektioner over før-moderne arki-
tektur, fik betydning for moderne arkitekter.

Jens Toft: Den tidlige modernitet/modernisme
i Danmark og Frankrig herunder også “klassice-
rende” eller traderende strømninger i perioden i
såvel maleri som skulptur, fotografi og film.

Ph.d.-forskningsprojekter:
Der er en livlig vejlednings- og forskningsaktivitet i
tilknytning til de forskningsprojekter, som med
henblik på erhvervelsen af en ph.d.-grad, enten
har til huse i instituttet eller er etableret ved et
samarbejde mellem instituttet og Statens Museum
for Kunst og Nationalmuseet. Forskerne ved afde-
ling for Kunsthistorie fremlægger og debatterer
første onsdag i måneden, problemformuleringer,
metodeovervejelser eller aspekter af de aktuelle
projekter, ordstyrer Hannemarie Ragn Jensen.

Hans Dam Christensen: Om den danske kunst-
historiedisciplins historie.

Maria Fabritius Hansen: Antikreceptionen i re-
næssancen. En Idéhistorisk analyse baseret på
fremstillinger af antik arkitektur og ruiner i itali-
ensk 1400-tals kunst.

Malene Vest Hansen: Identitetsbilleder. Om
strategier for kunstnerisk repræsentation og kon-
struktion af identitet i senmoderniteten. Sophie
Calle og Christian Boltanski.

Mette Højsgaard: Dansk-franske kunstforbin-
delsers betydning for den internationale udvikling
af konkret kunst i årene efter anden verdenskrig.

Niels Marup Jensen: Billedernes tid – Billedvi-
denskaben i mediesamfundet.

Peter Nørgaard Larsen: “Værdisammenbrud-
det”. Figurmaleriet i Danmark ca. 1850-80.

Joachim Meyer: Den napolitanske tegnings
funktion og æstetik på baggrund af Solimenas
Samling i den kongelige Kobberstiksamling.

Eva de la Fuente Pedersen: 100 års snedkere og
billedskærere i Danmark. Renæssancens- og brusk-
barokkens træskæringer ca. 1560-1660”.

Lene Bøgh Rønberg: Hollandsk malerkunst fra
det 17. århundredes betydning for dansk kunst ca.
1800-1860.

Udvikling af fagets forskningsfelt:
Søren Kaspersen har som studieleder iværksat di-
gitalisering af lysbilledsamlingen til undervis-
ningsbrug i forskellige sammenhænge; udviklet et
nyt sidefag i “Design” til gymnasieskolen og stået
for afholdelse af faglige møder blandt fagets lære-
re og stipendiater.

Ann Lumbye Sørensen varetager etableringen
af en kunst- og installations videosamling.

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, medred. Hans Dam Chris-
tensen og Niels Marup Jensen).

Andre redaktionelle hverv:
Medlem af redaktionen, som planlægger det ny
fagtidsskrift TRANS figuration. Nordisk tidsskrift for
kunst og kristendom. Redaktionen er knyttet til Cen-
ter for Kunst og Kristendom under Kirkehistorisk
institut, Det teologiske Fakultet, Københavns Uni-
versitet. Første nummer forventes at udkomme ul-
timo 1998. Endvidere medredaktør af det kom-
mende nummer af Acta Hyperborea (nr. 8), som ud-
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gives af Museum Tusculanum (Fleischer). Fagkon-
sulent for Den store danske Encyclopædi (Hjort og
Marcussen). Medredaktør og billedkonsulent til
Analecta Romana Instituti Danici, Supplementum
25 Avignon & Naples. Italy in France – France in Italy
in the fourteenth century og medredaktør til akternes
efter seminar om Rom som de skandinaviske kunstne-
res mødested i 1800-tallet (Ragn Jensen). Konsulent
for middelalderen på Weilbachs nye kunstnerleksi-
kon samt medlem af den nordiske redaktionskomi-
té for Enciclopedia dell’arte medievale (Kasper-
sen). Afsluttende redaktion af og oversigtsartikel
til antologien Aesthetic Theory and Artistic Expression,
som udkommer på Forlaget Museum Tusculanum
1998. Publikationen indgår i serien Skrifter udgi-
vet af Institut for Kunsthistorie. Udgivelsen finansi-
eres af Statens humanistiske Forskningsråd og
Novo Nordisk Fonden (Linnet). Medlem af redak-
tionskomitéen for Nordisk Estetisk Tidskrift og re-
daktør af Skrifter udgivet af Institut for Kunsthisto-
rie og Teatervidenskab ved Københavns Universi-
tet (Marcussen). Redaktør sammen med Mikkel
Bogh Periskop 8, temanummer om fænomenologi
og formalisme og sammen med Eva Bræmer-
Jensen, Anders Michelsen og Lars Lundby Møller
Periskop 9 om Visuel Kultur (Marup Jensen). Re-
daktører af Bulletinen, Meddelelser fra Dansk Kunsthi-
storiker Forening nr. 26. Udkommer i maj 98 med pa-
pers fra seminaret Kunst og tanke, Kunstakademi-
et september 1997 (Linnet og Marup Jensen). Ini-
tiativtager til genoptagelsen af udgivelsen af Argos.
Kunsthistorisk tidsskrift, Odense Universitetsforlag
og hovedredaktør sammen med Jørn Guldberg
(Linnet). Medlem af redaktionen (Oxvig). Første
nummer i den nye række udkommer medio 1998
med værkbegrebet som tema. Første nummer finan-
cieres af kulturministeriets tidsskriftsstøtteord-
ning. Argos tema nummer om forholdet mellem
kunstvidenskab og udøvende kunstnere i perioden
1893-1930 (Oxvig). Medredaktør af Kunstmagasi-
net 1%, efterår 1997. Samtale med Martin Kippenber-
ger i Meddelelser fra Den danske Radeerforening,
Kbh. feb. 1997 (Lumbye Sørensen).

Bedømmelsesvirksomhed:
Øystein Hjort har været medlem af 2 bedømmel-
sesudvalg med henblik på udnævnelse af dels en
professor i Kunsthistorie ved Universitetet i Stock-
holm og dels ved Universitetet i Århus.

Anden virksomhed:
Hans Dam Christensen er bestyrelsesmedlem i
Dansk Kunsthistoriker Forening.

Jens Fleischer er leder af Linjestudiet i arkitek-
turhistorie ved Folkeuniversitetet i København og
medlem af Styrelsesrådet for HLK – Selskabet for
Historie, Litteratur og Kunst.

Øystein Hjort er medlem af faggruppen for hu-
maniora inden for den nationale forskningsstrate-
gi (NASHUfaggruppen), af bestyrelsen for Louisi-
ana, museum for Moderne Kunst, af repræsen-
tantskabet for Center for Kunst og Kristendom, af
Nordisk Kultur Instituts referencegruppe, af besty-
relsen for Astrup Fearnley museet for moderne
Kunst i Oslo og af biblioteksudvalget, Kunstakade-
miets bibliotek samt medlem af dommerkomiteen
til bedømmelse af Københavns Universitets pro-
jektkonkurrence til Det humanistiske Fakultet.

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-
sulent-udvalg og Samråd for faget billedkunst, Un-
dervisningsministeriet, Gymnasidirektoratet. 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. Medlem af Comité international d’histoire
de l’art.

Søren Kaspersen er medlem af bestyrelsen for
Dansk Kunsthistoriker Forening og medlem af re-
præsentantskabet for Center for Kunst og Kristen-
dom.

Ragni Linnet er ikonografisk konsulent på Søren
Kierkegaards Skrifter 1997-. Udgivet af Søren Kierke-
gaard Forskningscenteret og redigeret af Niels
Jørgen Cappelørn, Joakim Garff m.fl., medlem af
bestyrelsen for Dansk Kunsthistoriker Forening og
Nordisk Selskab for Æstetik.

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. Medlem af den koordinerende komite for
projektet: Cultural Exchange in Europe 14th to
18th centuries, under European Science Founda-
tion.

Anne Lumbye Sørensen er formand for Dansk
Kunstkritiker Forening (AICA, Danmark), med-
lem af bestyrelsen for Den danske Radeerfor-
ening, bestyrelsesmedlem i Arthur Köpckes Min-
defond og Københavns Universitetets repræsen-
tant i Statens Kunstfonds repræsentantskab.

Seminarer, symposier og anden formidlings-
virksomhed:
Hans Dam Christensen var medarrangør af og op-
lægsholder ved seminar om Tegn, betydning og in-
tentionalitet (17. – 19. marts) KUA og seminar
Forskning undervejs III (19. september) Afdeling
for Kunsthistorie, KUA; ordstyrer ved Dansk
Kunsthistoriker Forenings paneldebat om Kunst-
museer – hvad skal vi egentlig med dem? (3. juni); del-
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tager i Forskningsministeriets rundbordssamtale
Forskerrekruttering – giver vi ph.d.-erne væksthusvil-
kår? (22. september) Den Kgl. Veterinær-og Land-
bohøjskole; oplæg ved Biblioteksskolens Forsk-
ningsbibliotekar-og Dokumentalistuddannelse
(24. oktober): Oplæg om Kritiske betragtninger
over tegnet “Thorvaldsens Museum” i anledning
af Museets 150 årsdag (26. – 28. november) Kunst-
akademiets Festsal.

Jens Fleischer har deltaget i symposiet Hyrdeti-
men og Fortabelsen, arrangeret af Institut for Kunst-
historie, Aarhus Universitet, med fordrag om Atek-
toniske træk i den europæiske rokokoarkitektur (27. fe-
bruar) og i Fjortonde nordiska slavistmötet af-
holdt i Helsinki med indlæg om Symbolspråk och stil
i helgonporträtt (18. – 21. august). Deltog desuden i
symposiet Senantikken – kunst i kontekst, som var ar-
rangeret af Institut for klassisk Arkæologi, Institut
for klassisk Arkæologi, Aarhus Universitet (23. –
25. oktober) med foredrag om Overgangen fra sen-
antikkens mumieportrætter til tidligt byzantinske ikoner.
Deltog endvidere i et tværfagligt seminar Dragt &
Magt, som var arrangeret af Institut for arkæologi
og etnologi ved Københavns universitet (5. no-
vember) med indlæg om Dragtkultur i byzantinsk
billedkunst indtil 1453.

Hannemarie Ragn Jensen har sammen med
gæsteprofessor Mario Carpo, École d’Architecture
de Saint-Étienne, Frankrig, arrangeret et seminar
om Architecture, Visual Representations, and the Media
med deltagere Cornell University (USA) Universi-
ty of Bath (England), The Catholic University,
Leuven (Belgien), Lunds Universitet (Sverige),
Kunstakademiets arkitektskole, København. Eget
oplæg Representations of the barrel vault with Coffers.
Vitruv, Alberti, Bramante (23. maj), medarrangør
med Hans Dam Christensen af seminar Forskning
undervejs III (19. september) Afdeling for Kunsthi-
storie, KUA med deltagere fra Johns Hopkins Uni-
versity, USA og Lunds Universitet.

Niels Marup Jensen og Ragni Linnet: Kunst og
Tænkning (27. september) sammen med Dansk
Kunsthistoriker Forening i Kunstakademiets fest-
sal.

Søren Kaspersen har deltaget i forskerseminar
på Sandbjerg om Billedkunst, fromhedsliv og poli-
tisk teologi – Aspekter af Unionstidens kunst i eu-
ropæisk kontekst med foredrag om Birgittinsk
vægmaleri og politisk teologi og i internationalt semi-
nar i Odense om kirkekunst og patronatsforhold i
senmiddelalderen med foredrag om danske kalk-
malerier som kilde til senmiddelalderens religiøsitet.

Ragni Linnet og Niels Marup har arrangeret
Dansk Kunsthistoriker Forenings seminar Kunst og
tanke, Kunstakademiets Festsal den 27. september.
Seminaret blev til i samarbejde med Institut for
Kunsthistorie. Ragni Linnet holdt et indlæg om

Billede, tanke og eksistens. Om viden og kunnen hos
Kierkegaard. Endvidere deltaget i Nordisk Selskab
for Æstetiks symposium Kunst og værdi, Oslo (8. –
10. maj) med foredrag om Grænseværdier. Kierke-
gaard og tilegnelsens kunst.

Rolf Læssøe har deltaget i radiosamtaler på DR
P1 i forbindelse med bogen Wilhelm Freddie, har ar-
rangeret udstillingen Eduard Borregaard, Malerier,
Kastrupgaardsamlingen 14. August – 28. septem-
ber, holdt to foredrag på Biblioteksskolen i forbin-
delse med bogen Wilhem Freddie, samt holdt en Fo-
relæsning om COBRA ved Universitetets Course
in Danish Culture for Foreign Students, novem-
ber.

Henrik Oxvig var arrangør af seminar om Hvad
betyder arkitektur? sammen med forskningsafdelin-
gen på arkitektskolen i Århus og deltog med et
indlæg om Scale problems in architecture ved seminar
om Architecture. Visual Representations, and the Media
samt med et indlæg ved seminar om forholdet mel-
lem filosofi æstetik og kunst arrangeret af Foreningen
for danske Kunsthistorikere).

Lene Bøgh Rønberg holdt et indlæg om The in-
fluence of Dutch 17th century painting on Danish early
19th century art ved symposiet “Different landsca-
pes: A look at painting in Holland and Denmark
1800 – 1850”, Haag, 3. marts.

Ann Lumbye Sørensen deltog i International
Curators’ Congress, Fundacio Tapiés, Barcelona,
(23. – 25. maj); i AICA kongres, Belfast og Lon-
donderry Art and Centres of Conflict – Outer and In-
ner Realities (17. – 21. september). Rejsen støttet af
Center for Dansk Billedkunst; i seminar om Propa-
ganda – Monument och historisk Minne, Uppsala
Konstmuseum, Uppsala, (6. september) og i semi-
nar om Billed Teater, Institut for Kunst & Teatervi-
denskab (1. – 2. december) med oplæg om Er Pyg-
malion på spil, når Værst er bedst?

Jens Toft og Niels Marup Jensen var arrangører
af seminar om Deleuze, Kunsten at tænke. at tænke
kunsten (6. marts) og Jens Toft arrangerede et se-
minar om Jacques Lacan (23. oktober) i forbin-
delse med overbygningsundervisning i Nyere billed-
teorier og æstetikker.

Forelæsninger og studierejser:
Jens Fleischer har i forbindelse med forårssemes-
trets undervisning i Byzantinsk sakralarkitektur 500-
1453 gennemført en ekskursion med 10 studeren-
de til Istanbul (6. – 13. april) og i forbindelse med
efterårssemestrets undervisning i Karolingisk arki-
tektur en eksursion med 11 studerende til Aachen
og Köln (30. Oktober – 2. november). Har fore-
læst på Institut for byggeteknik over emnet Byzans
og Venedig (2. december), og været gæsterlærer
hos professor Ole Feldbæk på Institut for Historie
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(8. december) med emnet Dansk arkitektur under
enevælden. Har foretaget studierejser i 1997: Ulti-
mo juni til udstillingen Ancient faces på British
Museum, medio juli til Tyskland for at studere ka-
rolingisk arkitektur i Fulda og Lorsch og Ultimo
juli til Thessaloniki for at studere byzantinsk arki-
tektur samt udstillingen Treasures from Athos. Me-
dio oktober til Efesos for at studere romersk arki-
tektur.

Øystein Hjort: Rejse til Venezia med gruppe af
studerende i anledning af en udstilling af Kiefers
værker.

Niels Marup Jensen har deltaget i seminar om
Global kommunikation arrangeret af Benetton på
Trapholt Museum (14. maj); seminar om Image
and Inscription i Paris (4. – 8. oktober); seminar om
Visual media: history, aesthetics and receptions arran-
geret af Den billedskabte Virkelighed og har des-
uden holdt foredrag på Biblioteksskolen om den
nye kunsthistorie og teori (6. maj); forelæsning om
Det hieroglyfiske, mellem billedet og skriften ved forsker-
symposium i Oslo arrangeret af Nordisk Selskab
for interart studier (24. – 27. april); foredrag om
Positioner mellem billede og sprog ved Statens humani-
stiske Forskningsråds forskningsprojekt: Litteratur
og Billedmedier. Viden og Videnskab., arrangeret af
professor Jørgen Holmgaard, Aalborg, samt fore-
taget en studierejse til Münster, Kassel, Wolfsburg,
Frankfurt, Bonn og Köln (30. Juni – 12. juli)

Hannemarie Ragn Jensen har været på studie-
ophold i Rom (13. September – 27. oktober), har
forelæst om Dansk landskabsmaleri i Guldalderen for
internationale studenter i kurset Danish Culture
og om Jørgen Sonnes Frise anskuet som et oprør mod det
gamle hierarki og de etablerede normer (26. – 28. no-
vember) ved Seminar om Thorvaldsens Museum i
Kunstakademiets Festsal.

Jens Toft har tilrettelagt studierejse til Paris med
undervisningsholdet “Modernitetens billeder” fra
20. – 24. februar og 27. Februar – 3. marts. Deltog
med indlæg om “Byens mennesker i billedkunsten fra
1860’erne til omkring århundredeskiftet” ved semina-
ret “Maleriet og byen” arrangeret af Marianne
Barlyng og Carsten Thau, Center for Urbanitet og
Æstetik, KU.

Rolf Læssøe har været faglig leder af to studie-
rejser til Paris 20. Februar – 3. marts. med under-
visningsholdet Modernitetens Billeder og en stu-
dierejse til Paris 28. November – 1. december med
undervisningsholdet Picasso I.

Marianne Marcussen har forelæst om Vision and
Visual Cognition, april, København, om Julius Lange
og hans valgparametre i æstetikken, for Nordisk Sel-
skab for Æstetik, maj, Oslo, om Dansk videnskab i
international perspektiv, juni, RUVC. Har deltaget i
den internationale kongres for videnskabhistorie,
juli, Liège og i en Workshop omkring projektet

Cultural Exchange in Europe 1350 – 1750, septem-
ber, Como.

Ann Lunbye Sørensen har været faglig leder af
studierejse med 26 studerende til Skulpturprojek-
te, Münster og documenta X, Kassel, 30. Juni – 6.
juli. Studierejsen var udført i samarbejde med
mag.art. Anne Ring Petersen, Center for Urbani-
tet & Æstetik, og ekstern lektor Morten Sønder-
gaard, Institut for Kunsthistorie og Teaterviden-
skab.

Andre hverv:
Medlem af fakultetsrådet, Øystein Hjort. Ph.d.-ko-
ordinator, Hannemarie Ragn Jensen. Medlem af
Studienævnet for Kunsthistorie samt formand for
Det humanistiske Fakultets Koordineringsudvalg,
Jens Toft.

Formand for brugergruppen i forbindelse med
planlægningen af Det humanistiske Fakultets nye
bygninger Henrik Oxvig.

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
En afhandling om den antikke græske tragedie,
dens teater og deres forhold til det 5. århundredes
demokratiske offentlighed med titlen: “At lære
gennem lidelsen” er indleveret til bedømmelse
som doktordisputats (Skibstrup). Eckersbergs tea-
tertegninger (Neiiendam). Et erotisk tegn fra ro-
mantikken – fru Heibergs favoritkrølle – dets bag-
grund og betydning (Neiiendam). Teatertilladel-
ser i Danmark. Forbud og privilegier. Fra Väst-
götalagen til den fri teaterernæring 1849 (Stig
Jarl).

2. Perioden efter 1900
Strindbergs dramaturgi og teatersyn (Kvam). En
undersøgelse med bogudgivelse for øje af det gen-
sidige forhold mellem scenografi og skuespilkunst
i nutidigt teater (Christiansen). Lorry og Ridder-
salens historie (Stig Jarl). 
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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 sociologisk metode (teaterstatistik
og publkumsundersøgelser) (Stig Jarl). Registre-
ring af teaterforestillingers kvalitet (Stig Jarl). Re-
ceptionshistoriske undersøgelser af 1900-tallets
publikum (Wiingaard). Projektet “Medieteori og
teatralske medier” (Wiingaard).

Redaktionelle hverv:
Kela Kvam er konsulent for teaterstoffet i Kvinde-
biografisk Leksikon. Jytte Wiingaard er medlem af
redaktionskomiteen for Comtemporary Approa-
ches to Ibsen. Klaus Neiiendam er formand for re-
daktionskomiteen for “Den danske Tilskuer”.

Bedømmelsesvirksomhed:
Svend Christiansen har været formand for bedøm-
melsesudvalget til et adjunktur i Teatervidenskab
ved Københavns Universitet. Jytte Wiingaard har
været medlem af et bedømmelsesudvalg til et ad-
junktur i Teatervidenskab ved Københavns Uni-
versitet, samt til ph.d.-stipendier i Musik og Tea-
tervidenskab, Københavns Universitet. Stig Jarl
har været medlem af et bedømmelsesudvalg ved-
rørende en seniorforskerstilling på Det kgl. Bibli-
otek samt medlem af et udvalg til bedømmelse af
en ph.d.-afhandling ved Institut for Dramaturgi,
Aarhus Universitet.

Anden virksomhed:
Kela Kvam er studieleder samt koordinator for So-
crates-netværk og Nordplus. Desuden er hun cen-
sor ved Institut for Dramaturgi, Aarhus Universi-
tet, medarbejder ved Den store danske Encyclo-
pædi. Klaus Neiiendam er institutleder og for-
mand for “Selskabet for Dansk Teaterhistorie”og
gik i efteråret af som formand for “Hovedstadens
Oplysningsforbund” (HOF). Jytte Wiingaard er
studieleder og medlem af bestyrelsen for Nordiske
Teaterforskere samt medlem af censorformand-
skabet ved Institut for Dramaturgi (ÅU) og for fa-
get Teatervidenskab (KUA). Stig Jarl er medlem af
kontaktudvalget for Dramatisk Bibliotek, medlem
af bestyrelsen for Nordiske Teaterforskere, med-
lem af Gladsaxe Teaters tænketank, medlem af
Det kongelige Teaters forskergruppe vedrørende
kvalitets optimering samt evaluator af Børnetea-
tersammenslutningens Børnedramatiker-projekt.

Kongresser, forelæsninger og studierejser:
Kela Kvam afholdt fem dobbeltforelæsninger i no-
vember på Folkeuniversitetet om Betty Nansen.
Masken og Mennesket.

Desuden holdt hun foredrag om Betty Nansen i
Selskabet for Dansk Teaterhistorie.

Klaus Neiiendam deltog i den internationale
kongres “The Renaissance Theatre: Texts, per-
formance, design” arrangeret af University of
Westminster/Globe theatre, London 12. – 14.9.
med forelæsningen “Il portico” and “la bottega”
on the early Italian perspective stage: A comparati-
ve study”. Endelig deltog han i det nordiske semi-
nar “The Rhetoric of Opera. Words, Voices and
Gestures in Early Opera” på universitetet i Oslo
den 26. – 28. september med forelæsningen “The
Scenic Gestures of Caroline Walter alias Carolina
Müller”.

Jytte Wiingaard deltog i symposiet “Helsinki
Act”, Helsingfors den 3. – 8. maj, samt i årsmødet
for “Föreningen Nordiska Teaterforskare”, Hel-
singfors den 4. maj.

Stig Jarl holdt foredrag for Daghøjskolen Bag-
scenen om “Performance” og “Teatrets markeds-
føring” samt for Historisk Topografisk Selskab,
Frederiksberg om “Riddersalens historie”. Han af-
holdt en foredragsserie for Teaterteknikerforbun-
det og en forelæsning på Danmarks Bibliotekskole
om “Kulturpolitik og decentralisering”. Desuden
deltog han i Nordisk Teaterforskersymposium,
Oslo, med forelæsningen “Kan man decentralise-
re i centrum. Københavns teaterpolitik”, samt i
Nordisk Kulturinstituts konference i København
om “Kulturpolitiske succeskriterier og evalue-
ringsmetoder”. Endelig deltog han i Kulturmini-
steriets “Kanalmøder” i København og i Odense
samt i den første Internationale Performance Fes-
tival i Odense og i Børnefestivalen i Horsens.

Maj Skibstrup afholdt i november måned en
studierejse og ekskursion til London med et hold
studerende.

Klaus Neiiendam

Stab
VIP: 16,1 årsværk.
TAP: 4,3 årsværk.

VIP:
Christensen, Hans Dam; ph.d.-studerende.
Christiansen, Svend; lektor.
Fleischer, Jens Erik C.; lektorvikar.
Hansen, Malene Vest; ph.d.-studerende.
Hjort, Øystein; professor.
Jensen, Hannemarie Graff Ragn; lektor.
Jensen, Niels Marup; ph.d.-studerende.
Jensen, Stig Jarl; lektor.
Jørgensen, Lisbet; amanuensis.
Kaspersen, Søren; lektor.
Kvam, Kela; professor.
Linnet, Ragni; adjunkt.
Læssøe, Rolf Jørgen; lektorvikar.
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Marcussen, Marianne Elisabeth; lektor.
Neiiendam, Klaus; lektor.
Oxvig, Henrik; adjunkt.
Skaarup, Lilo; ph.d.-studerende.
Skibstrup, Maj; forskningsadj.
Sørensen, Ann Lumbye; lektorvikar.
Toft, Jens; lektor.
Walczak-Andersen, Ewa J.; ph.d.-studerende.
Wiingaard, Jytte; lektor.

TAP:
Bøgh, Ole Peter Seidelin; videnskabelig medarb.
Hvid, Sven-Erik; kontorassistent.
Otovic, Borislav; fuldmægtig.
Ploug, Charlotte; overassistent.
Thurøe, Annette Lange; assistent.
Ørslev, Merete; overassistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Hansen, Maria Fabricius: Antikreception i renæs-

sancen. En idéhistorisk analyse baseret på antik
arkitektur og ruiner i italiensk 1400-tals billed-
kunst.

Specialer:
Bang, Ellen Dahl: Det umiddelbare teater – en un-

dersøgelse af Peter Brooks teorier og metoder
på baggrund af en analyse af forestillingen “En
skærsommernatsdrøm” af William Shakespeare.

Bencard, Ernst Jonas: Materien husker. En under-
søgelse af næsten ingenting i dansk skulptur i
1800-tallets 2. halvdel ud fra Th. Steins værk.

From, Iben: At læse og se. Det illustrerede bog-
værk, belyst ved Eugene Delacroix’s Faust-lito-
grafier fra 1828, samt perspektiveret gennem
teoretiske og historiske overvejelser, med væg-
ten på romantikken.

Højsgaard, Mette: Dansk-franske kunstforbindel-
ser 1945-1955.

Lehmann, Lilli Ragna: Institutionskirker i Køben-
havns Kommune 1860-1914. Tema, teorier,
funktion og stil – særlig kirken i Kommuneho-
spitalet (Axel Helsted og Carl Petersen).

Olander, Stine Bille: Af mig selv – på sporet af den
tredie mening og punktum i teaterforestillin-
gen.

Pørksen, Susanne: Balanchine og det abstrakte –
ud fra Kandinskys kunstæstetiske teori under-
søges det abstrakte i tre koreografier.

Rasmussen, Mikael Bøgh: Traditio legis? Forsøg på
tolkning af en omdiskuteret Kristusfremstilling
fra årtierne omkring år 400 e.Kr. med udgangs-
punkt i et sølvskrin fra Thessaloniki-egnen.

Schmädicke, Tina: “Sacra Conversazione” i Firen-
ze ca. 1430-1520. En analyse af antikreceptio-
nen i arkitekturfremstillingen og dens betyd-
ning for ikonografien.

Seligmann, Tine Brunsgaard: Land Art –
1960’erne til 1990’erne – voldtægt af landska-
bet, æstetik, politik og miljøkamp.

Østerby, Anette: Marcel Duchamps kunstner-be-
greb. En analyse af Marcel Duchamps kunstne-
riske praksis og kunstteoretiske idésæt som
grundlag for en definition af hans kunstner-be-
greb.

Fondsstøtte:
Forskerakademiet:
– Rejse og løn til gæsteprofessor Mario Carpo

(Hannemarie Ragn Jensen)   kr. 170.500.

Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse:
– Kunst og Teater. Årsskrift 1996. (Klaus Neiien-

dam)   kr. 25.000.

Novo/Augustinus:
– Udgivelse af bind (Søren Kaspersen)   kr. 0.

Rektorkollegiet:
– Opholdsudgifter udenlandske studerende (In-

stitutlederen)   kr. 21.300.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Identitetsbilleder (Malene Vest Hansen)   

kr. 324.538.
– Teaterdekoration i DK 1748-1849 (Niels Peder

Jørgensen)   kr. 0.
– The Artist’s Share (Marianne Marcussen)   

kr. 115.697.
– Værdisammenbruddet. Figurmaleriet i Dan-

mark ca. 1850-80 (Peter Nørgaard Larsen)   
kr. 0.

Stiftelsen Einar Hansens Forskningsfond:
– Ekskursion København-Lund (Hannemarie

Ragn Jensen)   kr. 0.

Publikationer:
Christensen H.D.: Et modernistisk åndehul – om

Tøjners “Verdenskunst”. Øjeblikket. Tidsskrift
for visuelle kulturer 34, s. 50-51, København
1997. 

Christensen H.D.: Hans Edvard Nørregård Niel-
sen: “Christen Købke” I-III. Periskop. Forum for
kunsthistorisk debat 6, s. 163-169, Københavns
Universitet 1997. 

Christensen H.D.: Nogle kritiske betragtninger
angående syn, sansning og sprog. Periskop. Fo-
rum for kunsthistorisk debat 6, s. 108-111, Kø-
benhavns Universitet 1997. 

Christensen H.D.: “Museets guldalder”. Periskop.
Forum for kunsthistorisk debat 6, s. 85-104, Kø-
benhavns Universitet 1997. 

Christensen H.D.: Købke og den gode smag. En
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slags anmeldelse af Hans Edvard Nørregaard
Nielsen: Christian Købke 1-3 (1996). Passe-
partout. Skrifter for Kunsthistorie 9, 5. årg, s.
217-236, Århus Universitet 1997. 

Fleischer J.E.C.: Atektoniske træk i rokokoens ar-
kitektur. Passepartout 9, 5. Årgang, s. 91-112,
Århus Universitet 1997. 

Jensen H.G.R.: The Decoration of the Vestibule at
the University of Copenhagen. Frue Plads. i:
Thorvaldsens Museum Bulletin 1997, s. 131-
142, København 1997. 

Jensen H.G.R.: The Presence of Vitruvius in Pe-
trarch’s Avignon. i: Avignon and Naples. Italy in
France – France in Italy in the Fourtheenth
Century, s. 190, Roma 1997. 

Jensen H.G.R.: Michael, Anna og Helga Ancher.
Et samlingspunkt på Skagen. i: Københavns
Universitets Almanak. Skrive- og Rejsekalender,
s. 129-148, København 1997. 

Jensen N.M., Gilles Deleuze, Hvad er filosofi? Peri-
skop Nr. 6, s. 143-148, 1997. 

Jensen N.M.: Dialogens porøse laboratorium.
White Noise, Horsens Kunstmuseum, s. 18-22,
Horsens Kunstmuseum 1997. 

Jensen S.J., Svendsen R.: Registrering og optime-
ring af teaterforestillingers kvalitet. I: Rapport
fra Det Kongelige Teaters forprojekt vedrøren-
de registrering og optimering af forestillinger-
nes kvalitet. 1997, 52 s. Publikationsart diverse. 

Jensen S.J.: Vejen er lige lang: Frem og tilbage
mellem teater og performance – med konse-
kvenser for teatervidenskaben. Tribunen Nov.
1997 (særnr.), s. 2, København 1997. 

Jensen S.J.: Teatervidenskaben på vej mod år
2000. Tribunen 5/1997, s. 1, København 1997. 

Jensen S.J.: Undersøgelse af teaterhuses organisa-
tion og finansiering. En rapport for Helsingør
Kommune. 1997, 16 s. Publikationsart diverse. 

Jensen S.J.: Teater i Storkøbenhavn – verdens
største eller bedste. Kulturkontakten 6, s. 1, Kø-
benhavn 1997. 

Kaspersen S.: Andagtens rum i: Kunsthistorie – Te-
atervidenskab 1996-1997, s. 24-40, København
1997. 

Kvam K.: Betty Nansen. Masken og mennesket.
København 1997, 287 s. 

Linnet R.: Grænseværdier. Kierkegaard og tileg-
nelsens kunst. Kritik 129, s. 18-26, København
1997. 

Linnet R.: The Viewer’s Share. i: Hot Zone, s. 33-
38, København 1996. 

Linnet R.: Betragterens andel. i: Hot Zone, s. 10-
15, København 1996. 

Linnet R.: Herrens blik. Humaniora Nr. 1, 10. år-
gang, s. 3-8, Statens humanistiske Forsknings-
råd, København 1996. 

Linnet R.: Kierkegaard og blikkets koder – eller

Refleksionens lydløse listen ad tvetydighedens
snigveje. København 1996, 31 s. 

Neiiendam K.: Templerne i Frederiksberg have.
Et ikonologisk tolkningsforsøg. Frederiksberg
gennem tiderne XX., s. 8, København 1997. 

Neiiendam K.: Holberg og barokteatret. i: Kunst-
historie – Teatervidenskab 1996/1997. Køben-
havns Universitet, s. 20, Institut for Kunsthisto-
rie og Teatervide 1997. 

Oxvig H.: Arkitektur som filosofi, videnskab og
kunst. Slagmark 27, vinter 97/98, s. 30, Århus
1997. 

Oxvig H.: Efterskrift. i: Rumanalyser, s. 400, Århus
1997. 

Skibstrup M.: Peter Stein og den antikke græske
tragedie. i: Kunsthistorie. Teatervidenskab
1996-1997, s. 9-23, København 1997. 

Sørensen A.L.: Transformationsenergier i Front,
Finn Naur Petersen. Odense 1997, 6 s. 

Sørensen A.L.: AURA POPULARIS. Danish artist
Jørgen Michaelsen’s exhibition – MANDATE.
MARE ARTICUM 0/97, s. 3, Szezecin, Polen
1997. 

Wiingaard J.: Teater og semiotik. i: Anvendt semi-
otik, s. 418, København 1997. 

Wiingaard J.: Dansk teater efter Artaud. Frederiks-
berg 1997, 111 s. 

Wiingaard J.: Om forestillingsanalyse. i: Dansk no-
ter, s. 84, Rødovre 1997. 

Institut for Litteraturvidenskab

Forskningsvirksomhed:
Instituttets centrale forskningsområder er dels lit-
teraturhistorie, tekstteori og tekstanalyse, dels mo-
derne kultur. Fagets traditionelle dimensioner –
kritiske og historiske studier i perioder, genrer,
forfatterskaber og enkeltværker – har fortsat høj
prioritet, hvortil kommer en udbredt beskæftigel-
se med en række grundlagsproblemer i litteratur-
teori og kulturanalyse. Arbejdet inden for områ-
det kulturhistorie og kulturanalyse orienterer sig
overvejende mod det moderne kulturunivers og
de tværfagligt anlagte teori- og metodeproblemer
på feltet. Forskningen er kendetegnet ved et inter-
nationalt perspektiv i emneområder og teoretisk
orientering.

Til instituttet er knyttet Center for Urbanitet og
Æstetik, ledet af Martin Zerlang.
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Forskningsprojekter:

Litteraturteori
Bakhtins neo-humanisme (Bruhn); Feministisk
litteraturteori (Busk-Jensen); Brug og misbrug,
Nietzsche i nyere filosofi og litteraturteori (Ege-
bak); Concepts of Literary Studies (Eysteinsson);
Karl Heinz Bohrers litteraturvidenskabelige for-
fatterskab (Goldbæk); Poetik (Lyngsø); Postmo-
dernisme i litteraturvidenskaben: Et præfiks’ soci-
alhistorie (Sestoft); Litterær deskription (Svane).

Litteratur- og kritikhistorie
Romantikkens kvindelitteratur (Busk-Jensen);
Goethe og den tyske nyhumanisme (Egebak);
Den religionsfilosofiske baggrund for Friedrich
Schillers Die Jungfrau von Orleans (Hansen);
Gnostisk-manikæiske tankemønstre i nyere euro-
pæisk litteratur (Hansen); Psykologi og fysiologi i
Thomas Mann og Nietzsches forfatterskab
(Lund); Litterære barndomsskildringer i det 20.
århundrede (Rösing); Den tidlige romantiks tekst-
og billedformer (Svane); Rejselitteratur (Svane);
Moderne bylitteratur: Modeller for sansning, an-
skuelse og repræsentation (Tygstrup); Dannelses-
romanen (Tygstrup); Begreb og fortælling – om
paralitteratur som en moderne hybrid mellem fi-
losofi og litteratur, med særligt henseende til den
tidlige Samuel Beckett (Zangenberg); Magisk rea-
lisme – mellem tradition og modernitet i latin-
amerikansk prosalitteratur (Zerlang); Ordene og
tingene (Ørum); Tekstanalyse og fortolkningsteo-
ri; Litterær kritikhistorie og tekstteori i det 20.
årh. med fokus på særligt tekstanalytiske positio-
ner (Østergaard); Krop og tanke. Læsninger i mo-
derne dansk litteratur 1955-95 – med udblik til eu-
ropæisk og amerikansk litteratur fra naturalisme
til postmodernisme (Østergaard).

Forfatterskaber og enkeltværker
Kafka den Umulige. Franz Kafkas forfatterskab
med fokus på forandringerne i forfatterskabets
forløb under hensyn til biografiske forhold (Ege-
bak); Kafka in Icelandic (Eysteinsson); Diderots
materialistiske æstetik (Fastrup); Wagner og
Proust (Goldbæk); Heinrich von Kleists møde
med den animalske magnetisme 1800 (Hansen);
Kierkegaards poetik (Holm); Sandheden er kon-
kret – Brecht, Benjamin og Leben des Galilei
(Schönström).

Mentalitetshistorie og kulturstudier
Tendenser i det europæiske maleri i perioden ca.
1880-1930 og den perceptionsfænomenologiske
og gestaltteoretiske forskning omkring århundre-
deskiftet (Bogh); Kulturpolitik og kulturformid-
ling med særlig vægt på relationerne mellem kul-

turinstitutioner, æstetik og politik (Duelund); Det
populære musikteater efter 1968 (Eigtved); Trans-
lation, Cultural Borders, and Literary Places (Ey-
steinsson); Tværkulturel oversættelse (Goldbæk);
Hypnotisøren Carl Hansen og Sigmund Freud
(Hansen); Fremstilling af karakteristiske reaktio-
ner på moderniseringsprocessen i litteratur, kunst
og filosofi, arbejdstitel: Imagining Modernity
(Madsen); Den urbane livsverden: Byen som tolk-
ningsrum og repræsentationer af byerfaring
(Madsen); Cyberspace: Et moderne kulturterræn
(Michelsen); Popmusikulturen; betydningsdan-
nelse i forbindelse med popmusikken og dens for-
skellige scener (Petersen); Den oversete by – stu-
dier i den metropolitane visualitet (Reeh); Walter
Benjamin og den moderne bykultur (Reeh); By-
ens indbrud i kunsten, kunstens udbrud i byen –
urbanistisk æstetik i dansk og international sam-
tidskunst (Ring Petersen); Fotografi og personlig
historiefortælling (Sandbye); Byen i byen – om
det spektakulæres æstetik (Zerlang); Det Moder-
ne (Østergaard).

Forskningsophold og studierejser:
Bogh: Biennale di Venezia 12. – 20. juni. Doku-
menta X, Kassel 17. – 21. september.

Busk-Jensen: La Châtre, Nohant og Paris, 1. – 9.
juli, George Sand-studier.

Duelund: Haag og Brussel, 18. – 25.6, Inter-
views. London, 24. – 27. oktober, Interviews. Paris,
5. – 12. december, Interviews. London, 27. – 30.
december, Arkivstudier.

Eysteinsson: University of Iowa, forår. Gæstepro-
fessor i Reykjavík, Island, nov., arbejde m. forsk-
ningsprojekter og forelæsning v. konference.

Goldbæk: Østtyrkiet og Istanbul, april, Orhan
Pamuk-studier. San Cataldo, maj, Oversættelse af
Orhan Pamuk. Straelen, juli, Oversættelse af Or-
han Pamuk. Paris, december, Proust-studier.

Hansen: Würzburg, 29. januar – 1. februar,
Kleist-studier.

Reeh: Paris, 27. december – 5. januar, Arkivbe-
søg og registrering. Paris, 19. – 27. februar, Arkiv-
besøg og registrering, Paul Ricœur-forelæsninger
og seminar om byteori.

Østergaard: New York, 20. – 29. september, Stu-
dier især i arkitektur og kunst.

Kongresdeltagelse og forelæsninger:
Bogh: “Tegnene og rummet i Bruce Naumans in-
stallationer og skulpturer”, Center for Æstetik og
Logik, Aalborg Universitet, 28. november. Bon-
nard: ”På kant med byen”, Center for Urbanitet
og Æstetik, 29. november.

Busk-Jensen: “Kærlighed og kønsidentitet”, Li-
selund, 7. marts. “Genre as sexual and textual expe-
rience: the marriage novel from Austen to Woolf”,
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Københavns Universitet, 14. maj. “Var Heiberg Fe-
minist? Heiberg og Mathilde Fibiger”, Hei-
bergselskabet, 21. oktober. “Benjamin i sporet efter
Proust”, Københavns Universitet, 18. december.

Duelund: “Ophavsrettens kulturpolitiske betyd-
ning”, Kulturministeriet, 9. januar. “Borgerinvol-
vering som kulturelt fænomen”, Storstrøms amt,
Teknik og Miljøforvaltningen, 9. januar. “Kultur-
politik og decentralisering i det posttraditionelle
samfund”, Fredensborg-Humlebæk Kommune,
12. april. “Ophavsret i idéhistorisk og videnskabs-
teoretisk belysning med udgangspunkt i moderni-
tetsteori”, Center for tværæstetiske studier, Aarhus
Universitet, 16. april. “Aktuelle udfordringer i
dansk musikpolitik”, Dansk Musikpædagogisk For-
ening, København, 17. april. “Kundskabsopbyg-
ning og kulturpolitisk legitimitet”, Bibliotekarer-
nes Hus, København, 18. april. Kulturministeriets
konference “Fremtidens kulturpolitik”, Ebeltoft,
22. – 23. maj. “Kulturformidling og Kulturelt Sam-
arbejde i Europa ved Årtusindskiftet”, Det Danske
Kulturinstitut, København 29. – 30. maj. “Privatiza-
tion/desetatisation and culture”, Boekman Foun-
dation, study centre for the arts, culture and re-
lated Policy, Amsterdam, Holland, 11. – 14. juni.
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrå-
dets forskarkonferens kring Kultur, Kulturforsk-
ning och Kulturpolitik, Kungl. Viterhets Historie
och Antikvitets Akademien, 25. – 27. august. Di-
skussionsoplæg om kulturpolitisk forskning, Kul-
turministeriet, 4. september. “Introduktion til kul-
turpolitisk forskning”, Arkitektskolen, København
22. – 23. september. Den nordiske kontaktgruppe
for kulturpolitisk forskning, København 24. sep-
tember. “Ophavsmændenes rettigheder og medie-
udviklingen”, KODA, København 4. november.
“Kultur- og fritidspolitik i teoretisk og empirisk be-
lysning”, Sønderborg Byråd, 2. december. Kultur-
ministeriets kanalmøde: Den kulturpolitiske rede-
gørelse, Christiansborg 4. december.

Eysteinsson: “Translation and Cultural Bor-
ders”, Paris, 4. september. “Translating Islands”,
Tórshavn, Færøerne, 11. september. “Foreign Citi-
es, or Lost and Found in Literary Places”, Center
for Urbanitet og Æstetik, København, 20. septem-
ber. “Icelandic Resettlements”, Institut for Littera-
turvidenskab, København, 9. oktober. “Thydingar,
menntun og ordabúskapur”, Reykjavík, 15. no-
vember. “Translations in Literary and Cultural
Studies”, Københavns Universitet, 5. december.

Goldbæk: “An American Democrat and a Sou-
thern Gentleman – Cooper and Poe as Early Mo-
dernist writers in American Literature”, Oneonta
State College, N.Y., 7. – 10. juli.

Hansen: “Klassisches Weimar und animalischer
Magnetismus”, Schiller-Museum in Weimar, 15.
maj.

Madsen: “Intelligenz und Kalter Krig – Am
Beispiel Dänemark”, paper, Institut d’histoire du
temps présent, Paris, 23. januar. “Poets, Critics,
Readers”, Center for Urbanitet og Æstetik, Køben-
havn, 20. marts. “Endless contradictions – Rous-
seauism, Danish Slaves, and the Virgin Islands”,
paper, American Comparative Literature Associa-
tion, Puerta Vallarta, Mexico, 10. – 12. april. 8th
International Henrik Ibsen Conference, Gossen-
sass/Isar, Italien, 23. – 28. juni. Nordisk Forening
for Litteraturforskning, 1. kongres, Oslo, Norge,
29. – 30. august. “Habermas’ kritiske teori”, Aal-
borg Universitet, 31. oktober. “Om bygningers be-
tydning”, Arkitektskolen, Århus, 4. november.
“Proud Majesty Made A Subject – Om et tema i ny-
ere Shakespeare-forskning”, København, 4. de-
cember. “Loggiaer”, Center for Urbanitet og Æste-
tik, København, 18. – 19. december.

Petersen: “Samfundsvidenskabernes viden-
skabsfilosofi”, Roskilde Universitetscenter, feb.
“Diskurs- hvad for noget? Om diskursanalyse som
sociologisk fremgangsmåde”, Sociologisk Udsyn,
mar. “Massemedieret offentlighed”, Sociologisk
Institut, København, marts. “Miljøbevidsthed på
MTV. Om naturen i massekulturen”, Sociolgisk In-
stitut, København, juni. “Miljøproblemer i medier-
nes vold”, Krogerup Højskole, aug. “Samtidsdiag-
nose gennem udforskning af tekstlige spor”, Sen-
ter for Europeiske Kulturstudier, Bergen, sept.
“Techno-offentlighed”, Inst. for Litteraturviden-
skab, København.

Reeh: “Comments on Edward Soja: Third Spa-
ce”, Center for Urbanitet og Æstetik, Københavns
Universitet, 20. – 21. marts. “Utopian Places and
Other Spaces (Recontextualizing Michel Fou-
cault’s “Des espaces autres”)”, Center for Urbani-
tet og Æstetik, Københavns Universitet, 1. – 2. maj.
“Ornament and Urban Analysis”, paper, Universi-
ty of Amsterdam, 21. – 23. juli. “Wandering Vision:
Walter Benjamin Writing Urban Perception”, pa-
per, Amsterdam, 24. – 26. juli. Kritik og konsulent-
virksomhed, ‘Lokalitet’, Lunds Universitet, Sek-
tion Arkitektur, 24. september og 19. november.
“Asfaltens kultur- og psykofysik”, Universitetet i
Lund, Sektion Arkitektur, 1. oktober. “Sur l’expo
photo Asphalte parisien”, Institut Français de
Copenhague, 29. oktober. “Parkens mentale land-
skaber – en bykulturel analyse af Østre Anlæg”,
Forskningscenter for Skov og Landskab, 30. – 31.
oktober. “Om ‘Forord’ i Walter Benjamins Berli-
ner Kindheit um neunzehnhundert”, Center for
Urbanitet & Æstetik, Københavns Universitet, 18.
– 19. december.

Schönström: “Det andra femtiotalet – några re-
flexioner kring Göran Palms och Göran Printz-
Påhlsons tidiga litteraturkritik”, Litteraturveten-
skapliga institutionen, Göteborgs Universitet, 25.
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april. “Akademiker: Expert eller intellektuell?”,
Roskilde Universitetscenter, 12. september. “Erin-
ringens ljus – några reflexioner kring en text av
Walter Benjamin”, Center for Urbanitet og Æste-
tik, Københavns Universitet, 18. december.

Stjernfelt: “Mental Spaces”, Center for semioti-
ske studier, Aarhus Universitet, januar “Phase
transitions in thermodynamical mental space”,
Guadalajara, juli. “Thermodynamic metaphors”,
Grundtvigs Konvent, august. “Det ondes gen-
komst”, Dublin City University, september. “Ther-
modynamic metaphors”, Institut for Litteraturvi-
denskab, oktober. “Matematik, teori, litteratur”,
Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universi-
tet, december. “Magic in principle and in our New
Age”, v. Zenter für mitteleuropäischen Studien,
Bolzano, december. “Vandig kulturkritik”, Center
for Urbanitet og Æstetik, Københavns Universitet,
december.

Svane: “På sightseeing med Sterne, Gilpin og
Goethe”, Roskilde Universitetscenter, 19. marts.
“Hans Christian Andersen and the Poetics of
Travel”, Universität Erlangen, 6. – 8. juni. “Paula
Modersohn-Becker og Paul Cézanne – kan æbler-
ne spises?”, Institut for Germansk Filologi, Aarhus
Universitet, 22. oktober.

Tygstrup: “Dannelsesromanens aktualitet”, for-
skerkursus (fem forelæsninger), Universitetet i
Trondheim, januar. “Diskursbegrebets idehisto-
rie”, Høgskolen i Stavanger, februar. “Autobiogra-
fi og postavantgarde”, Høgskolen i Stavanger, fe-
bruar. “Dekadencemotivet i århundredeskiftets lit-
teratur”, Høgskolen i Stavanger, februar. “Littera-
turens rum”, Kunstakademiets Billedhuggerskole,
marts. “Den litterære kronotop”, Sandbjerg, april.
“Musil Meandering”, København, maj. “Historiske
rumkonstruktioner og den litterære teksts rum”,
Røros, maj. International Association for Compa-
rative Literature’s årsmøde, Leiden, august. Nor-
dic Society for Comparative Literature’s årsmøde,
Oslo, august. “Byens kronotop”, København, sep-
tember. “Stilens taktik. En diskursteoretisk ind-
faldsvinkel til modernistisk litteratur”, Center for
Europeiske Kulturstudier, Universitetet i Bergen,
sept. “Romanens rum”, Universitetet i Bergen, no-
vember. “En usamtidig dannelsesroman: Schacks
Phantasterne”, Aarhus Universitet, november.
“Litterære topografier”, Odense Universitet, no-
vember. “Tantens topos”, Center for Urbanitet og
Æstetik, København, december. 

Zerlang: Universidad de Costa Rica, CIICLA,
Sobre Miguel Angel Asturias, 26. februar. ”Staden
och förventningarna”, Lunds Konsthal, 20. marts.
“Consumption and Aesthetics”, Roskilde Universi-
tetscenter, 18. april. “Byens pladser”, Tromsø Uni-
versitet, 26. april. Søtoftegård, Universitet og høj-
skole, 3. juni. “Rejsen i ny dansk litteratur”, Schæf-

fergården, 24. juni. “Om syn og gensyn hos
Grundtvig”, Engelsholm Højskole, 28. juli. “Arqui-
tectura y literatura en la obra de Miguel Angel
Asturias”, paper, Alba de América, San Carlos de
Bariloche, Argentina, 11. – 18. august. “Storbyen i
latinamerikansk litteratur”, Center for Urbanitet
og Æstetik, 21. september. “Byen i byen”, Institut
for antropologi, Moesgård, Århus, 27. oktober.
“Byens pladser”, Århus Arkitektskole, 13. novem-
ber. Urbanitet og Æstetik, Universitetet i Stavan-
ger, 14. november. “Midt i en quiz-tid”, Grundtvigs
Højskole, 15. november. “Byens pladser”, Kunst-
akademiets arkitektskole, 28. november. “Karruse-
len”, Center for Urbanitet og Æstetik, 19. decem-
ber. “Storbyen i latinamerikansk litteratur”, Cen-
ter for Urbanitet og Æstetik, København.

Ørum: “The Waves: The Novel as Play and
Poem”, Københavns Universitet, 14. maj. “‘Efter-
som alle processer i naturen er forbundne, findes
der ingen fuldstændig sætning…’. Tilblivelsespro-
cessen i Ezra Pounds Cantos”, Det kgl. danske
Kunstakademi, 5. november. “Litteratur i TV”,
Christiansborg, København, 20. november. “Fis-
keodder”, Center for Urbanitet og æstetik, Køben-
havn 18. – 19. december.

Østergaard: Detaljen i tekstanalysen, RUC 14. –
15. november.

Seminarer og lignende:
Litteraturvidenskabeligt forskerseminar for ph.d.-
studerende, HF, KU, 16 møder (Tygstrup). Offent-
lig høring om Sidney-Pollack retssagen og ophavs-
ret, 20. januar (Duelund). French Philosophy and
the City in the Humanities – I: The Discourse on
the City and the Humanities, 20. marts og On Hen-
ri Lefebvre: The Production of Space, 21. marts
(Reeh og Tygstrup). Møde om mereologi og sheaf
theory, Handelshøjskolen, april (Stjernfelt, med-
arrangør). Rejse og Vandring i romantisk poesi,
musik og billedkunst, 30. april (Svane). French
Philosophy and the City in the Humanities – II: On
Michel Foucault: Of Other Spaces, 1. maj. Og on
Michel de Certeau: The Practice of Everyday Life,
2. maj. (Reeh og Tygstrup). Gender and Genre, 14.
maj (Busk-Jensen). Seminar om Virginia Woolf:
The Waves, 23. maj (Ørum). Længslen efter det ny
– afviklingen af det gamle. Om det 19. Århundre-
des byarkitektur, 11. – 12. juni (Zerlang sm. m. Kri-
stian Berg Nielsen og Merete Ahnfeldt-Mollerup
fra Netværk for dansk arkitekturforskning, Anne-
sofie Becker fra Memento Metropolis). Den litte-
rære opfindelse af byen, skandinavisk konference,
20. – 21. september (Tygstrup sm. m. Marianne
Barlyng). Kulturpolitiske succeskriterier og evalue-
ringsmetoder, forskningskonference 22. – 23. sep-
tember (Duelund). Maleriet og Byen, 29. – 30. no-
vember (Marianne Barlyng og Carsten Thau). Wal-
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ter Benjamins Berlin, 18. – 19. december (Reeh
sm. m. Marianne Barlyng).

Udenlandske gæsteforelæsere:
Fernando Andacht, USA; Poyin Auyoung, USA;
Jochen Becker, Tyskland; Helmut Börsch-Supan,
Tyskland; Werner Busch, Tyskland; Göran Dahl,
Sverige; Susanna Fluehmann, Schweiz; Luce Gi-
ard, Frankrig; Sandra M. Gilbert, USA; Wlad God-
zich, Schweiz; Hans Ulrich Gumbrecht, USA;
Christopher Hookway, England; David Scott Ka-
stan, USA; Eleonore Kofman, England; Astrid Lin-
neberg, Norge; Per Erik Ljung, Sverige; Sigrid
Nieberle, Tyskland; Anders Olsson, Sverige; Mi-
chael Ott, Tyskland; Detlef Otto, Tyskland; Anne
Birgitte Rønning, Norge; Marion von Osten
Schmidt, Tyskland; Edward Soja, USA; Karl-Heinz
Stierle, Tyskland; Gerd Spitzer, Tyskland; Christi-
an Topalov, Frankrig; Gwendolyn Wright, USA.

Redaktionelle hverv og anden forsknings-
relateret virksomhed:
Bogh: Gæstered. for tidsskriftet Periskop nr. 7:
Medl. af redaktionskomite for tidsskriftet Argos.

Busk-Jensen: Medlem af redaktionen for tids-
skriftet K&K. Konsulent v. Den store danske En-
cyklopædi.

Duelund: Medlem af referencegruppen i forsk-
ningsprojektet Markedet for billedkunst, Amter-
nes og Kommunernes Forskningsinstitut. Dansk
kontaktperson for Interarts Observatory of urban
and regional cultural policies, Ronda Univertat,
Barcelona. Dansk forskningsrepræsentant i de
nordiske kulturdepartementers kontaktgruppe
for kulturpolitisk forskning. Dansk medlem i Eu-
roparådets kulturpolitiske forskernetværk. Med-
lem af European Research Institute for Compara-
tive Cultural Policy and the Arts. Koordinator for
det danske netværk for kulturpolitisk forskning.
Projektleder af Nordisk Kulturfonds forskergrup-
pe om Nordisk kulturpolitik under forandring.
Repræsentant i det nordiske netværk for kulturpo-
litisk forskeruddannelse.

Goldbæk: Redaktør for tyrkisk litteratur ved det
danske nationalleksikon. Medlem af Forsknings-
fredagsudvalget for Det humanistiske Fakultet,
Københavns Universitet.

Madsen: Medlem af International editorial
board v. den engelske årbog Comparative Criti-
cism. Formand for Nordisk Forening for Littera-
turforskning.

Petersen: Medlem af Tendens-redaktionen ved
tidsskriftet Dansk Sociologi.

Reeh: Radiointerviews: Interview om “la royau-
té” til programmet C’est en France, c’est en Euro-
pe på France Inter, Paris, udsendt 20. april. Inter-
view om “vivre sa ville” til programmet C’est en

France, c’est en Europe på France Inter, Paris, ud-
sendt 11. maj.

Svane: Medredaktør af Ny Poetik. Redaktion
(sm.m. Lis Møller) af Litteraturkritik & Roman-
tikstudiers Skriftrække. Redaktør (sm. m. Klaus P.
Mortensen) af forlaget Museum Tusculanums ud-
givelsesserie Æstetik og teori. Formand for besty-
relsen af Dansk Selskab for Romantikstudier. Kon-
sulent ved kommende udstilling af Paula Moder-
sohn-Becker og Nina Roos, Brandts Klædefabrik
oktober 1998.

Tygstrup: Medl. af redaktionerne for tidsskriftet
Ny Poetik og bogserien Moderne Tænkere, Gyl-
dendal, Medl. af redaktionskomiteen for Norsk
Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.

Zerlang: Advisory Editor v. tidsskr. Nineteenth-
Century Contexts. Medlem af styringsgruppen for
Center for Bystudier, Århus Arkitektskole. Leder
af Center for Urbanitet og Æstetik.

Ørum: Medlem af redaktionskomiteen ved tids-
skriftet Øjeblikket. Medlem af Statens Litteratur-
råd. Medlem af Sonning Pris-udvalget.

Østergaard: Fagkyndig bedømmelse af forfatte-
re til brug for Københavns Amts valg af kulturpri-
sen Årets kunstner 1997. Medarbejder ved Dan-
marks Nationalleksikon (Den store danske En-
cyklopædi). Artikler fortrinsvis om nyere danske
forfattere. Undervisningsministeriets repræsen-
tant i Dansk Sprognævn.

Ph.d.-uddannelsesaktiviteter:
Medarbejdere ved Instituttet har arrangeret føl-
gende forskeruddannelseskurser: Det skønne og
det sublime (Fastrup, Stampe Lund og Lyngsø).
Litteraturvidenskabeligt forskerseminar (Tygs-
trup). Subjektivitetsbegrebet (Tygstrup sm. m.
Charles Lock, Engelsk Institut). Et antal af insti-
tuttets medarbejdere har undervist ved forskerud-
dannelseskurser i Danmark og Skandinavien. En-
delig har instituttet stillet vejledning til rådighed
for ph.d.-studerende fra andre institutter.

Eksterne bedømmelsesudvalg:
Hansen: Medlem af bedømmelsesudvalg til pro-
fessorat i litteraturhistorie v. Aarhus Universitet.

Madsen: Medlem af udvalg til bedømmelse af
ph.d.-afhandling i idehistorie, Aarhus Universitet.

Schönström: Opponent på doktorafhandling
Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs
Universitet.

Svane: Medlem af udvalg til bedømmelse af
ph.d.-afhandling, Roskilde Universitetscenter.

Tygstrup: Lektorbedømmelse, Nordisk Institut,
Aarhus Universitet.

Ørum: Medlem af bedømmelsesudvalg, adjunk-
tur ved Aarhus Universitet (Cekvina).

Peter Madsen
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Stab
VIP: 20,9 årsværk.
TAP: 4,5 årsværk.

VIP:
Barlyng, Marianne; forskningsass.
Bogh, Mikkel; adjunkt.
Bruhn, Jørgen; ph.d.-studerende.
Busk-Jensen, Lise; lektorvikar.
Duelund, Peter; forskningslektor.
Egebak, Jørgen; lektor.
Eigtved, Michael; ph.d.-studerende.
Eysteinsson, Astradur; gæsteprofessor.
Fastrup, Anne; ph.d.-studerende.
Goldbæk, Henning Mathis; lektorvikar.
Hansen, Uffe; lektor.
Holm, Isak Winkel; ph.d.-studerende.
Jakobsen, Cecilia Maria; amanuensis.
Larsen, Ide Hejlskov; amanuensis.
Lund, Henrik Stampe; ph.d.-studerende.
Lyngsø, Niels; ph.d.-studerende.
Madsen, Peter Aage; professor.
Michelsen, Anders Ib; ph.d.-studerende.
Nielsen, Arno Victor; lektorvikar.
Petersen, Anne Ring; ph.d.-studerende.
Petersen, Lars Kjerulf; adjunkt.
Reeh, Henrik; lektor.
Roer, Hanne; amanuensis.
Sandbye, Mette; ph.d.-studerende.
Schönström, Rikard; lektorvikar.
Schølhammer, Karl E.; amanuensis.
Sestoft, Carsten; ph.d.-studerende.
Stjernfelt, Frederik Axel; adjunkt.
Strømfeldt, Mette; amanuensis.
Svane, Marie-Louise; lektor.
Sørensen, Hans M.; lektorvikar.
Tygstrup, Frederik; lektor.
Winther, Ida Wentzel; amanuensis.
Zangenberg, Mikkel Bruun; ph.d.-studerende.
Zerlang, Martin; lektor.
Ørum, Tania; lektor.
Østergaard, Anders; lektorvikar.

TAP:
Ahler, Yvette; assistent.
Dyrkjær, Nina Vedel; assistent.
Jallberg, Annette; overassistent.
Kastoft, Rhina; overassistent.
Kristensen, Karin Cordes; assistent.
Paaske, Linda; overassistent.
Sørensen, Ellen; fuldmægtig.
Torp, Hanne Christa; overassistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Nielsen, Inge Padkær:

Specialer:
Algreen-Petersen, Elin: “Moon Palace i virkelighe-

den, – en undersøgelse af realismen i Paul Au-
sters roman, “Moon Palace”.

Andersson, Ingelise Ihle: Et museum i Provinsen.
Om demokratisering i fransk kultur- og muse-
umspolitik.

Andersson, Lene Kronborg: At drages og at frastø-
des: Angest, abjekt, angoisse – angst hos Søren
Kierkegaard, Julia Kristeva og Jacques Lacan og
i romaner af Siri Hustvedt og Kirsten Ham-
mann.

Andresen, Gitte: Kunstformidling i børnehøjde.
Børn, kunstmuseer og kulturpolitik.

Behnke, Matthias C B M G H: Romanens virkelige
mester. Om Samuel Becketts romantrilogi ‘Mol-
loy’, ‘Malone Dies’ og ‘The Unnamable’.

Berman, Jeanne Elizabeth: Den leende Gud. Apo-
strofe og metaforisk syn i Hölderlins senværk

Brodersen, Annette: The Parental Grip. Flannery
O’Connor’s Short Stories.

Brøgger, Andreas: Billedernes Retorik.
Bøll, Kari-Anne: In Situ – om installationskunst.
Drechsel, Torben: American Sunsets. Don DeLil-

los forfatterskab.
Frederiksen, Søren Marquardt: Dødens belæring

– om selvets problematik i moderne litteratur.
Greve, Jacob: The case of Finnegans wake. En un-

dersøgelse af fortolkningsspillet i James Joyces
“Finnegans Wake”.

Hulten, Martin: Væsentlig erkenden – om Kierke-
gaards eksistensfilosofi. Om det eksistentielle i
Kierkegaards tænkning.

Jakobsen, Cecilia Maria: Giolitti-tidens nye forfat-
tere og intellektuelle. De florentinske tidsskrif-
ter – Skumringsdigterne – Futurismen – Selvop-
fattelse og æstetiske og kulturelle programmer.

Jensen, Betina Møller: Elsker Romeo og Juliet hin-
anden? Om kærlighedsskildringen i Shakespea-
res “Romeo and Juliet”.

Juhl, Lene: Gibson Oxymoron: En analyse af Wil-
liam Gibsons cyberspace-trilogi med hovedvæg-
ten på Neuromancer.

Jørgensen, Pia Vigh: Sidespring i en kritikers ledig-
gang. – En læsning af Roland Barthes’ “Roland
Barthes par Roland Barthes”, “Fragments d’un
discours amoureux” & “La chambre claire”.

Kjær, Julie: Historiens afslutning – og kunsten i
det posthistoriske samfund.

Kristensen, Mette: (H)vad katten er meningen? –
om det groteske i Poul Vads “Kattens anatomi”.

Kristensen, Pernille Anker: Møblets anden natur.
Et designtriptykon i tre kapitler.

Larsen, Hanne Lisbeth Brodin: Den dramatiske
tekst – en komparativ undersøgelse af brugen af
tekstforlæg i en klassisk teatertradition og i per-
formance-teatret set i Solbjørg Højfeldts iscene-
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sættelse af “Tribadernas natt” og The Wooster
Groups “The Hairy Ape”.

Meyrick, Ulla Dannesboe: I en regn af skove – om
firserlyrikkens romantiske undertoner.

Most-Nielsen, Henrik: Møblets anden natur. Et de-
signtriptykon i tre kapitler.

Nielsen, Marianne Koch: Om tid og fortælling
Tode, Tine Flyvholm: Fact og fiktion i biografien:

Romanbiografien som selvstændig biografisk
genre.

Weeke, Sophie: Outsideren Vian. En analyse af
Boris Vians sprogverden (Kandidaten afgået
ved døden før bedømmelsens afslutning).

Fondsstøtte:
Rektorkollegiet:
– Opholdsudgifter udenlandske studerende (In-

stitutlederen)   kr. 20.000.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Ph.d.-stip. til Anne Ring Petersen (Martin Zer-

lang)   kr. 213.000.
– Ph.d.-stip. til Michael Eigtved (Martin Zerlang)

kr. 17.865.
– Urbanitet og æstetik (Martin Zerlang)   

kr. 383.345.

Publikationer:
Busk-Jensen L.: Kvinders selvbiografier. Edda 3, s.

317-319, Oslo 1997. 
Busk-Jensen L.: Re-visioning the Other’s Text – In-

tertextuality in George Sand. Arbejdspapir 41, s.
20, Inst. for Litteraturvidenskab, København
1997. 

Busk-Jensen L.: Frankenstein, Gaskell, Gilbert,
Grubbe, Gubar, Gyllembourg, Hansen, Holm,
Hude, Intimsfære, Irigary, Iversen. i: Den Store
Danske Encyklopædi, s. 8, København 1997. 

Busk-Jensen L.: Når de ufødte vågner. i: Læsnin-
ger i dansk litteratur, Poul Schmidt et. al., s. 16,
Odense 1997. 

Egebak J.: Paradoksets tænker. Nietzsche. Week-
endavisen 13-19/6/1997, s. 2, København 1997. 

Emmeche C., Køppe S., Ravn I., Stjernfelt F., Teu-
ber J.: Uusien Teiteiden Sanakirja. Helsinki
1998, 239 s. 

Emmeche C., Køppe S., Stjernfelt F.: Explaining
emergence: Towards an ontology of levels. Jour-
nal of General Philosophy of Science 28, s. 83-
119, 1997. 

Eysteinsson A.: The Music of Failure. Nordisk Lit-
teratur Årgang 1997, s. 10-12, København 1997. 

Eysteinsson A.: From Narcotics to Nature. Nordisk
Litteratur, s. 19, København 1997. 

Eysteinsson A.: Cantio nocturna peregrini [review
article]. Exchanges No. 8, s. 118-122, Iowa City,
USA 1997. 

Eysteinsson A.: Kona, sálgreining, höfundur. Skír-
nír 171. årgang, s. 197-213, Reykjavik 1997. 

Eysteinsson A.: Menningarfrædi í ljósi bókmenn-
ta. 1: Milli Himins og Jardar Madur, gud og
menning í hnotskurn hugvisinda (red. Anna
Agnarsdóttir, Pétur Pétursson og Torfi Tulini-
us). i: Milli hímíns og Jardar. Madur, gud og
menníng i hnotskurn hugvísínda, s. 21-41, Reyk-
javik 1997. 

Eysteinsson A.: Cultural Studies and the Literary.
PMLA Vol. 112, No. 2, s. 283-284, New York
1997. 

Goldbæk H.: Det sublime by the way – om Ruskins
kunstlitteratur. Passage 25, s. 12, Århus 1997. 

Goldbæk H.: Den flyvende Hollænder mellem my-
tisk tid og tidens myter. Standart 11. årgang, Nr.
2, s. 2, Århus 1997. 

Petersen A.R.: De Metropolen van De Kunst. i:
Memento Metropolis, Anne Sofie Becker og
Helle Rafn (i samarbejde med Martin Zerlang
og Anne Ring Petersen), s. 16-33, København
1997. 

Petersen A.R.: Een icarusblik op de labyrintste-
den. i: Memento Metropolis, Anne Sofie Becker
og Helle Rafn ( i samarbejde med Martin Zer-
lang og Anne Ring Petersen), s. 146-161, Kø-
benhavn 1997. 

Petersen L.K.: Miljøbevidsthed på MTV. Om natu-
ren i massekulturen. København 1997, 319 s. 

Reeh H.: La rue et ses légendes – polysémies ur-
baines dans le Plan Taride: Paris par arrondisse-
ment. i: La rue – espace ouvert, s. 64-106, Oden-
se 1997. 

Reeh H.: Parisisk asfalt. Tempo – Magazine de
l’actualité culturelle française au Danemark 11,
s. 31, 1997. 

Reeh H.: Asphalte parisien. Tempo – Magazine de
l’actualité culturelle française au Danemark 11,
s. 31, 1997. 

Reeh H.: Byen – et laboratorium for tid og rum. i:
LfToR – laboratorium for tid og rum: Kunst, Ar-
kitektur og det offentlige rum, Ingvar Cron-
hammer m.fl., s. 170-187, Odense 1997. 

Reeh H.: 1-værelses med udsigt. Tegl – Tidsskrift
for det Murede Byggeri 2 – særnummer, s. 18-
23, København 1997. 

Reeh H.: Studio-Appartment With View. Tegl –
Tidsskrift for det Murede Byggeri 2 – særnum-
mer, s. 19-24, København 1997. 

Schonstrom R.: Anmeldelse af Eva Ekselius dok-
tordisputats “Andas fram mitt ansikte. Om den
mytiska och djuppsykologiska strukturen hos
Per Olov Enquist (Symposion: Stockholm/Ste-
hag 1996). Tidskrift för Litteraturvetenskap 2,
1997, s. 100-103, Göteborg 1997. 

Stjernfelt F.: Termodynamiske metaforer. Slag-
mark, s. 109-126, Århus 1997. 
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Stjernfelt F., Emmeche C., Køppe S.: Explaining
emergence: Towards an ontology of levels. Jour-
nal for General Philosophy of Science 28, s. 83-
119, 1997. 

Stjernfelt F.: Is there a general structure for a con-
cept’s extension? Culture & History 15, s. 20-29,
København 1997. 

Stjernfelt F.: De la diagrammatologie. Almen Se-
miotik 13, s. 91-94, Århus 1997. 

Stjernfelt F.: 14 opslagsord om sted og fotografi. i:
Fremdragninger, s. 8-13, Ishøj 1997. 

Stjernfelt F.: Filosofi og semiotik. Et asymmetrisk
spejlbillede. i: Anvendt semiotik, s. 191-212, Kø-
benhavn 1997. 

Stjernfelt F.: Billed, tilgængelighed, indsigt. i:
Landskabets mod, s. 8-10, 34-36, København
1997. 

Stjernfelt F.: Uvsien tieteiden sanakirja (ca. 50 ud
af 200 opslagsord. i: Uvsien tieteiden sanakirja,
s. 239, Helsinki 1997. 

Stjernfelt F.: Rationalitetens himmel og andre es-
says. København 1997, 504 s. 

Stjernfelt F.: Wie ist for Möglich? The concept of
nature in Kant – The Third Critique and the
Opus Postumum. Prismer 14. årgang, forår
1997, s. 43-58, Århus 1997. 

Zerlang M.: The city now! i: Traces of new Citysca-
pes. Metropolis on the Verge of the 21st Centu-
ry, René Kural, s. 46-52, København 1997. 

Zerlang M.: Universitetet og byen. HIST – Tids-
skrift for Historiestuderende 102, s. 4-8, Køben-
havn 1997. 

Zerlang M.: Den gode by – og den onde. AKF-nyt
1, s. 5-10, 1997. 

Zerlang M.: Byen og dens pladser – mellem erin-
dring og forventning. i: Den moderne by – for-
ankring og forandring, Anne Skovbro, s. 44-59. 

Zerlang M.: Det nittende århundredes visuelle
kultur – set med danske øjne. i: Den optiske for-
dring. Pejlinger i den visuelle kultur omkring
Henrik Ibsens forfatterskab, Erik Østerud, s. 14-
29, Århus 1997. 

Zerlang M.: The University and the City. Geojour-
nal. An International Journal on Human Geo-
graphy and Environmental Scien. vol. 43 No. 3,
s. 241-246, Dordrecht 1997. 

Zerlang M.: Mellem fortælling og forestilling:
Dickens “The Pickwick Papers”. Anglo-files 104,
s. 43-52, 1997. 

Zerlang M.: Orientalismen. i: Dansk Mediehistorie
2, Klaus Bruhn Jensen, s. 92-102, København
1997. 

Zerlang M.: Flammeblikke. Kredsen 63, s. 49-61,
Århus 1997. 

Zerlang M.: Der Zoologische Garten: Domestizier-
te Exotik. Zeitschrift für Semiotik Band 19, Heft
1-2, s. 21-33, Tübingen 1997. 

Zerlang M.: Orientalism and Modernity. Tivoli in
Copenhagen. Nineteenth-Century Contexts vol.
20, s. 81-110, Amsterdam 1997. 

Zerlang M.: Byen Nu! i: Antydninger af nye bysce-
ner. Storbyer på kanten af det 21. århundrede,
s. 46-52, København 1997. 

Zerlang M.: Toelichting bij de essays + blackout. i:
Memento Metropolis, Martin Zerlang, Anne
Ring Petersen, Helle Rafn, Annesofie Becker, s.
14-16 og 114-122, 1997. 

Ørum T.: “Ezra pound: “Make it new!”. i: “Det
nye”, s. 42-59, Bergen 1997. 

Ørum T.: “Fishy bodies and closed minds”. Siksi,
The Nordic Art Review XII No. 2 summer 1997,
s. 88-90, Helsinki, Finland 1997. 

Ørum T.: “Subversivt?”. Øjeblikket 32/33 7. år-
gang sommer 1997, s. 36-38, København 1997. 

Ørum T.: “Nu er det ikke sjovt længere!”. KRITIK
125/126, s. 79-89, 1997. 

Musikvidenskabeligt Institut

Fysiske rammer:
Instituttet har siden 1972 haft til huse i en, i den
indre by beliggende, bygning fra det forrige år-
hundrede, hvor den blev bygget som frimurerlo-
ge. Det er en atmosfærefyldt men noget rampone-
ret bygning, som heller ikke kan siges at fungere
optimalt i forhold til dens nuværende funktion,
som den jo heller ikke er bygget til. Bygningens
utilstrækkelighed er blevet accentueret af de sene-
ste års ekspansion i studenterantal og personale,
således at det nu er ganske vanskeligt, at få plads
til de nødvendige aktiviteter i huset. Man har nok
i nogen måde forsømt huset, da “vi jo alligevel
snart skulle flytte ud på Amager”. I foråret blev det
imidlertid klart, at Musikvidenskabeligt Institut
var rykket ned i 5. byggeafsnit af det nye KUA –
Amager, og at det derfor måtte forudses, at vi end-
nu et betragteligt antal år skulle fungere i huset.
Fakultetet har derfor rettet sin opmærksomhed
mod bygningen, og i slutningen af forårssemestret
fik vi en henvendelse med en opfordring til at
nedsætte et brugerudvalg, der skulle overveje vore
behov for renovering af bygningen. Udvalget blev
nedsat, og det har haft talrige møder, dels alene,
dels sammen med husets arkitekt, dels med re-
præsentanter for KU’s tekniske administration.
Møderne har resulteret i et renoveringsforslag,
hvis hovedtræk er en bedre placering af den elek-
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tisk forstærkede musik og bedre lydisolering af
samme, etablering af en koncertsal samt oprettel-
se af det nødvendige antal VIP-kontoret og ph.d.-
studierum. Hele institutbefolkningen venter i
spænding på den videre behandling af dette for-
slag.

Personale:
I løbet af 1997 er der sket en del udskiftning i det
fuldtidsansatte personale. Midt i februar fik insti-
tuttet en ny betjent, Ove Villensteen. Pr. 1. august
blev TAP-personalet udvidet med en person, idet
Karen Margrethe Riis Jensen blev ansat med 31 ti-
mer om ugen. 1. august markeredes også ved lek-
tor Niels Martin Jensens tilbagekomst fra en 3-årig
orlov, hvor han har været leder af Carl Nielsen-ud-
gaven. Samtidig fratrådte lektorvikar Gorm Busk
og vendte tilbage til sit job i gymnasieskolen. To
amanuenser har sluttet en 2-årig ansættelsesperio-
de. Det drejer sig dels om Hans Chr. Nielsen, der
pr. september tiltrådte et ph.d.-studium, dels om
Lars Heje, hvis stilling udløb 31. juli. Han er i efte-
rårssemestret fortsat som ekstern lektor. 31. no-
vember udløb Søren Møller Sørensens adjunktur,
hvorefter han har tiltrådt en amanuensisstilling. 1.
oktober gik lektor Birthe Trærup på pension kort
før sin 67 års fødselsdag. Lektor Jens Brincker har
i hele året haft orlov på grund af sit hverv som
prorektor. Med udgangen af 1997 er instituttet
derfor 4 personer fra fuld VIP-bemanding. Vi for-
venter at få i hvert fald tre af disse stillinger besat i
1998.

Studentermobilitet:
Instituttets engagement i de forskellige EU-pro-
grammer (Erasmus/Socrates) har muliggjort stu-
denterudveksling mellem vort institut og en ræk-
ke udenlandske musikinstitutter. Instituttet har
haft gæstestuderende fra Belgien og England samt
en enkelt fra Canada (Dette sidste uden for pro-
grammerne). Under programmerne har vi haft
studerende udsendt til London (2), Bristol (2),
Durham, Berlin, Wien og Ferrara.

Gæsteforelæsninger:
I april måned gæsteforelæste dirigenten og musik-
forskeren dr. Peter Gülke, Freiburg, om Franz
Schubert. Forelæsningen fandt ganske vist sted på
KUA som en åben fredagsforelæsning, men var
kommet i stand med Carsten Hatting som mel-
lemmand og kontaktperson.

I maj måned havde instituttet besøg af to gæste-
forelæsere. Det var dels prof. John Irving fra Bri-
stol, der talte om Mozarts klaversonater, dels prof.
Jiri Fukac fra Brno, der talte om relationerne mel-
lem Prag og Wien omkring år 1900.

I oktober var der besøg af den østrigske kompo-

nist Karlheinz Essl, som holdt et seminar om kom-
position og computere. Dette skete i samarbejde
med Ivar Frounberg, Det Kgl. Danske Musikkon-
servatorium. I December var der besøg af den ita-
lienske komponist Nicola Sani, som talte om ten-
denser i den nyeste italienske musik. Dette skete i
samarbejde med Musica Nova.

Øvrige institutarrangementer:
Hvert år finder der arrangementer sted, som er
mere eller mindre fast tilbagevendende. Det gæl-
der f.eks. instituttets to officielle ensembler, Mu-
sikstuderendes Kor – kaldet MUKO – og institut-
tets bigband MI22. Disse ensembler har givet flere
koncerter i løbet af året, og MI22 spillede bl.a. til
immatrikulationsfesten og universitetets årsfest.

MI-jazz, som er den lokale afdeling af Copenha-
gen Jazz Festival, må også regnes til de faste arran-
gementer, idet det i juli måned fandt sted for 5. år
i træk. MI-jazz er optaget i det officielle festival-
program, og man kan høre hel- og halvprofessio-
nelle ensembler, hvor betingelsen er, at mindst et
bandmedlem skal være indskrevet ved Musikvid-
skabeligt Institut.

MI-lodi Grand Prix, der fandt sted i marts, har
ligeledes været et fast indslag i de senere år. Det er
en kopi af/parodi på det “rigtige” Melodi Grand
Prix og forløb overordentlig humorfyldt og pro-
fessionelt. Desværre er instituttets festsal ikke stor
nok til at huse et arrangement af denne størrelse,
så man måtte leje lokaler i en nærliggende skole.

I forårsemestret forløb en seminarrække om et-
nologisk feltarbejde, som havde besøg af 10 gæste-
lærere. Annemette Kirkegaard var faglig koordi-
nator.

I april måned blev der over tre dage afholdt et
såkaldt “Grænsefladeseminar”. Hensigten var at
belyse musikvidenskabs berøringsflader med an-
dre humanistiske områder. De gæstende fore-
drags-/oplægs-holdere var Ole Fogh Kirkeby, Per
Aage Brandt, Jørgen I. Jensen, Erik Christensen
og Kasper Nefer Olsen. Seminaret kom i stand på
studenterinitiativ og blev i overvejende grad orga-
niseret af studenter.

Ligeledes i april måned husede instituttet et for-
skeruddannelseskursus, Rock as Research Field.
Kurset blev lavet i samarbejde med musikinstitut-
tet i Århus.

I oktober måned lagde instituttet rum til et
åbent seminar med titlen Music Fan Cultures. Lo-
kal initiativtager var Lisbeth Ihlemann, og det ske-
te i samarbejde med Center for Ungdomsmedier.

Forskningsvirksomhed:
Gennemgangen af forskningsvirksomheden deles
op i tre hovedområder: (1) Dansk musikhistorie,
(2) Det 20. årh. og (3) Andre områder.
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Dansk Musikhistorie
Dansk musik og musikhistorie er et særligt priori-
teringsområde, og dette manifesterer sig bl.a. ved
en ret omfattende editionsakitivitet. Således er
John Bergsagel, Carsten Hatting og Niels Martin
Jensen involveret i den igangværende udgivelse af
Niels W. Gades samlede værker, og Niels Martin
Jensen har frem til 31. juli været formand for Carl
Nielsen udgaven. Michael Fjeldsøe er endvidere
tilknyttet Carl Nielsen Udgaven som udgiver af 5.
symfoni.

Komponisten C.E.F. Weyse er også genstand for
editionsaktivitet. Således forbereder C.E. Hatting
Weyses 1. og 2. symfoni til udgivelse i Dania So-
nans ligesom han arbejder med forskellige af Wey-
ses utrykte musikmanuskripter.

Den danske musik er endvidere genstand for en
del fonografiske udgivelser i disse år, og instituttets
medarbejdere har været involveret i flere projek-
ter, dels i forbindelse med tilrettelæggelse af node-
materiale bl.a. af Weyses kantater (C.E. Hatting)
dels i forbindelse med produktion af booklet-tek-
ster (S. Høgel og Morten Topp). Morten Topp har
endvidere sammen med kammerkoret Musica ind-
spillet 15 sange for blandet kor af Jørgen Bentzon i
anledning af 100-året for Bentzons fødsel.

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 København
A.M. 76, 8o.

I øvrigt er der arbejdet med følgende emner in-
den for dansk musikhistorie: Kvinder i Køben-
havns musikliv 1920-70 (Inge Bruland), Weyses
biografi (C.E. Hatting), Grevinde Sophie Schulins
nodesamling på Frederiksdal slot (S. Høgel),
dansk musik i 1970’erne (S.M. Sørensen), Jørgen
Bentzon (M. Topp), dansk jazzhistorie før 1950
(E. Wiedemann).

Det 20. århundrede
Vort århundrede er ligeledes et særligt priorite-
ringsområde og der har været forsket i både kom-
positionsmusikken, jazzen og i forskellige popu-
lærmusikformer. Blandt emnerne kan nævnes:
Den ny musik i dansk musikliv 1920-1940 (M.
Fjeldsøe), udarbejdelse af en annoteret værkkro-
nologi over Duke Ellingtons produktion (E. Wied-
emann), jazzens repertoire (E. Wiedemann),
jazzharmonik og arrangementsteknik (J.W. Mad-
sen), unge piger og fankultur i relation til rock- og
populærmusikken (L. Ihlemann), populærmusik-
analyse (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. Følgende forsknings-
projekter afspejler denne problematik: Østafri-
kansk populærmusik, specielt den moderne by-
musik (A. Kirkegaard), sammenhænge mellem
den traditionelle musik og populærmusikken i ud-
valgte områder i Caribien (H.C. Nielsen).

Andre emner
Teoretiske studier over forholdet mellem musiket-
nologi og historisk musikvidenskab. Herunder
specielt forholdet mellem arabisk, afrikansk og eu-
ropæisk musikkultur i den tidlige middelalder (A.
Kirkegaard), studier i pædagogiske tilgange til im-
provisation (J.W. Madsen), høj-lav-dikotomien og
cross over-problematikken (S.M. Sørensen), direk-
tionsteknik (M. Topp)og albansk bymusik i det 19.
og 20. årh. (B. Trærup).

Leksikonarbejde
Instituttets medarbejdere har i stort omfang bidra-
get som forfattere og konsulenter til en række lek-
sika: Den Store Danske Encyclopædi, Dansk Kvin-
debiografisk Leksikon, The New Grove, Musik in
Geschichte und Gegenwart m.m. Inge Bruland er
redaktør på musikstoffet i Dansk Kvindebiografisk
Leksikon.

Studierejser, kongresdeltagelse og gæstefore-
læsninger ved instituttets ansatte:
J. Bergsagel: Delt. i symposiet “France in Nordic
Music”, Kbh. 28. feb. – 3. marts; årsmøde i Acade-
mia Europaea, Gent, 2. – 6. juli,; konference om
“Gregorian Chant in Scandinavia”, Trondheim,
26. – 30. juli; international workshop “Academies
in Transition: Transformation of Science and So-
ciety”, Kosice, 27. – 30. sept.

Kirkegaard: Delt. i konferencen “Africa Days”,
Uppsala 19. – 21. sept., og fremlagde artikel om
populærmusikkens rolle i afrikanske byer. Gæste-
forelæsning om dansk musik for udenlandske stu-
derende ved KU (Course in Danish Culture).

Erik Wiedemann: Gæsteforelæsning i april
måned ved American Studies Center Aarhus om
amerikansk inspiration i dansk jazz. Birthe
Trærup: Delt. i 34. World Conference og the
ICTM Nitra, Slovakiet, 15. juni – 1. juli med fore-
drag om albansk folkemusik.

Udgivelser:
Instituttets årbog Musik & Forskning udkom i de-
cember måned med sin 22. årgang og med Erik
Wiedemann som redaktør. Bindet er på 150 sider
og indeholder fire artikler, et specialeregister for
1994 – 97 og specialeresuméer fra samme periode.

Instituttet har endvidere udgivet In The Plural.
Institutions, pluralism and critical self-awareness
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in contemporay music. Det er otte indlæg fra det
tre-dages seminar, der blev afholdt i sensommeren
1996 i forbindelse med ISCM’s World Music Days
1996. Publikationen er redigeret af Søren Møller
Sørensen, der også har skrevet et forord.

Instituttets bigband MI22 har udgivet en CD:
Whatever It Is.

Redaktionelle hverv og medlemskab af musikfag-
lige organisationer:
J. Bergsagel: Medlem 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 vedrørende en dokumentarfilm om mu-
sikken i Norden i middelalderen, medlem af plan-
lægningsgruppen for workshoppen om liturgi-re-
konstruktion, Center for middelalderstudier i
Trondheim, formand for den nationale komite
for byzantinsk musik, formand for fagområdet
“Musicology” under Academia Europaea, medlem
af præsidiet for Middelalder 99.

I. Bruland: Redaktør for bladet Kvinder i Musik.
C.E. Hatting: Medlem af bestyrelsen for Fonden

til Udgivelse af Niels W. Gades Værker, medlem af
den danske RILM-komite.

L. Ihlemann: Redaktør af Crossing Voices. On
Nordic Rock and Pop., initiativtager og primus
motor (sammen med Charlotte Rørdam Larsen,
Aarhus Universitet) til forskernetværket Nordisk
Rockforskning, medlem af Sammenslutningen af
Medieforskere i Danmark, medlem af Internatio-
nal Society for the Study of Popular Music.

Niels Martin Jensen: Medlem af bestyrelsen for
Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ Sam-
ling, for Fonden til Udgivelse af Niels W. Gades
Værker, for Selskabet til Udgivelse af Dansk Musik
på Fonogram og Videogram (dacapo), for Magi-
ster Jürgen Balzers Fond, formand for Dansk Sel-
skab for Musikforskning, medlem af programrå-
det for Folkeuniversitetet i København, vicepræsi-
dent i International Musicological Society, med-
lem af arbejdsgruppe under det internationale
projekt Musical Life in Europe 1600-1900 iværksat
af European Science Foundation.

A. Kirkegaard: Medlem af Nordisk netværk for
Cultural Images in and of Africa, Nordiska Afrika
institutet i Uppsala, medlem af Foreningen for
Verdensmusik i Danmark.

S.M. Sørensen: Medlem af redaktionskomiteen
for Dansk Musiktidsskrift, medlem af redaktions-
rådet for Svensk Tidsskrift för Musikforskning og
medlem af redaktionskomiteen for tidsskriftet
“Positionen”, Berlin.

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 betyde-
ligt antal musikoptagelser, diskografier, båndinter-
views, scrapbøger, fotos samt artikler, bøger og no-
der vedrørende dansk jazz med hovedvægten på
perioden før 1950. Arkivet er tilgængeligt i forsk-
ningsøjemed efter aftale med Erik Wiedemann.

Dansk Dansehistorisk Arkiv. Det er informati-
onscenter for alle former for dans og danseforsk-
ning i Danmark og indeholder en materialesam-
ling af noder, bøger og andet dokumentarisk ma-
teriale til belysning af dansk dansehistorie. Arkivet
ledes af civilingeniør, mag.art. Henning Urup; te-
lefonisk henvendelse til instituttet tilrådes forud
for personlig kontakt til arkivet.

Dansk Selskab for Musikforskning. 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 fra Poul Borums arvinger fået
skænket dennes fonogram-samling. Det drejer sig
om båndoptagelser fra forskellige radiofonier og
overspilninger fra plader. Materialet er af en meget
betydelig bredde med vægt på dette århundredes
musik og på etnomusik. Samlingen er dog ikke fær-
digkatalogiseret og vil, når dette er sket, formentlig
kun blive åbnet for specifikke forskningsformål.

Tidsskrifterne Dansk Musiktidsskrift (det føren-
de danske musiktidsskrift for ny musik) og Nordic
Sound (fællesnordisk tidsskrift for det aktuelle
musikliv i Norden) har haft adresse på instituttet
frem til sommeren 1997. På grund af ekspansio-
nen i instituttets VIP-bemanding har tidsskriftet
været nødt til at rykke ud.

Jens Westergaard Madsen

Stab
VIP: 15,5 årsværk.
TAP: 4,2 årsværk.

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; lektor.
Ihlmann, Lisbeth W.; adjunkt.
Jensen, Niels Martin; lektor.
Kirkegaard, Annemette; adjunkt.
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Madsen, Jens Westergaard; lektor.
Nielsen, Hans Christian; ph.d.-studerende.
Rischel, Gunner; lektor.
Schouenborg, Elisabeth Therese; lektor.
Sørensen, Søren Møller; amanuensis.
Topp, Morten; lektor.
Trærup, Birthe; lektor.
Wiedemann, Erik Povl; lektor.

TAP:
Binne, Kirsten M; overassistent.
Nielsen, Lonny Irene; overassistent.
Petersen, Helle Bisgaard; overassistent.
Riis, Jensen, Karen Margrethe; overassistent.
Villensteen,Ove; betjent.

Specialer:

Specialer for 1996
Barfod, Esther: Michael Praetorius – bogstaveligt

taget.
Barfod, Esther: Mozarts Requiem KV 626. Ophavs-

mand – fuldender – autenticitet – legender.
Christensen, Allan Pihl: L’Exotisme Musicale. Ori-

enten som musikalsk inspiration i Frankrig i
1800-tallet.

Enggaard, Jakob Peter: Looking through a Glass
Onion.

Frederiksen, Lisbeth: Kurt Weill’s “Der Zar lässt
sich photographieren”, set i forhold til tidens
musikkulturelle tendenser og Kurt Weill’s ope-
rateorier.

Hammer, Thomas Erik: James Brown – i “r&b”,
soul og hip-hop.

Hansen, Jette Barnholdt: Svulst eller hermeneu-
tik? Et speciale om retorikkens indflydelse på
vokalmusikken i første halvdel af det 17. århun-
drede.

Hasselager, Rigmor Elisa: Elisabeth Jacquet de la
Guerre’s Tragédie en Musique “Céphale et Pro-
cris” og den franske operapolemik i 1694.

Henriksen, Anne: Fjernsyn for dig? – musikkens
funktion i børne-tv.

Jensen, Lene: Fjernsyn for dig? – musikkens funk-
tion i børne-tv.

Littau, Jytte Pia Koch: Manuel Garcia – hans liv,
pædagogik og sangteorier.

Marstal, Henrik: Arvo Pärt – fra Bach til gregori-
ansk sang.

Meyer-Juhlin, Bettina Marianne: Personkarakteri-
stik i “Idomeneo”.

Milholt, Thomas: “Me, Myself and I”.
Møller, Karen Marie: Stiltræk i Janáceks tredje pe-

riode.
Næsted, Henrik: Jazzkomposition efter 1960 –

nogle tendenser i de kompositoriske virkemid-
ler i jazzen efter 1960.

Olsen, Erik Berg: Hvad Suzuki ikke vidste om
Suzuki-metoden.

Petersen, Kirsten Flensborg: Arnold Schönbergs
strygekvartetter – en undersøgelse af op. 7, 10,
30 og 37 med henblik på Schönbergs anvendel-
se af traditionelle formtyper.

Petersen, Petur Birgir: Den færøske komponist
Waagstein i romantikkens perspektiv.

Radmer, Anja: Musikpædagogikken i Rudolf Stei-
ner børnehaven set i lyset af nogle grund-
læggende udviklingspsykologiske teorier.

Rasmussen, Gitte Maj: Ethel Smyth. Let there be
banners and music.

Valgreen, Helene Nørgaard: Synne Skoven og det
kvindelige udtryk i musikken.

Wern, Vibeke: John Cage og Merce Cunningham.

Specialer for 1997
Aggeboe, Jesper: Thomas Clausen. Et portræt af

pianisten, komponisten & arrangøren Thomas
Clausen.

Andreasen, Helle Lise: Fra verbalt udtryk til musi-
kalsk helhed – en sammenligning af Shakespea-
res ord og Verdis musik.

Clausen, Morten: Giaches de Wert (1535-1596).
Hans liv og hans madrigalkompositioner. Werts
tidlige stil belyst i forhold til stilen hos kollega-
en Cipriano de Rore samt en analyse og per-
spektivering af Werts 8. madrigalbog for fem
stemmer.

Clauson-Kaas, Camilla Frederikke: Gil Evans.
Elk, Anne Mette Kristensen: Instrumentationsana-

lyse af tre symfoniske udsættelser af udvalgte sat-
ser af Mussorgskijs ‘Udstillingsbilleder’.

Granau, Martin Buchwald: “...Radio-orkestret blev
dirigeret af Launy Grøndahl!”

Holt, Fabian: ECM-musik. En undersøgelse af pla-
deselskabet ECM’s jazzudgivelser med særlig
henblik på – gennem historiske, æstetiske og
værkanalytiske betragtninger – at belyse deres
specifikke musikalske fællestræk.

Høj, Kirsten: Kenny Wheeler.
Jacobsen, Helle Eble: Irsk folkemusik – tradition

og fornyelse.
Jensen, Grethe Bach: Sarah Vaughan – “I’m not a

jazz singer, I’m a singer.”
Jensen, Helle Sune: Sanglige vaner: Magt eller af-

magt. En undersøgelse og beskrivelse af hvordan
kroppens vaner indvirker på stemmebrug før og
efter et undervisningsforløb i Alexander Teknik.

Jørgensen, Marie: Johann Sebastian Bachs Mat-
thæuspassion – funktionel kirkemusik eller au-
tonomt kunstværk?

Laursen, Bent Nørrelund: Cirklens kvadratur.
Bernhard Lewkovitchs kirkemusik.
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Macholm, Anne: Sort gospelmusik i USA med spe-
cielt henblik på Mahalia Jackson.

Møller, Helle: Robert Schumanns klavercykler.
Ravn, Tine: Sovjetmusik 1917-1932.
Ullum, Kristian: Den eksotiske verdensmusik – en

undersøgelse af begrebet ‘verdensmusik’.
Ulstrup, Svend: CROSSOVER – fra markedsjar-

gon til musikvidenskabelig term.

Fondsstøtte:

Carlsbergfondet:
– Anskaffelse af EDB-udstyr (John Dagfinn Berg-

sagel)   kr. 50.638.

Rektorkollegiet:
– Opholdsudgifter Nikolai Mochov (Musikviden-

skabeligt Institut)   kr. 10.400.

Publikationer:
Bergsagel J.: “Kyrkomusiken: Medeltid och refor-

mation”. i: Musik i Norden, s. 51-70, Stockholm
1997. 

Bergsagel J.: “The Impact of Italy on Danish
Music”. Thorvaldsens Museum Bulletin 1997, s.
154-160, København 1997. 

Brincker J., Sørensen S.M.: Musikdramatik efter
andra världskriget. i: Musik i Norden (Kungl.
Musikaliska Akademiens Skriftserie nr. 85), s.
327-352, Stockholm 1997. 

Hatting C.E., Røllum-Larsen C.: Weyse og Bunt-
zen i Roskilde. Musik i Roskilde. Historisk
Årbog fra Roskilde art. 1996/97, s. 13-22, Ros-
kilde 1997. 

Ihlemann L.W.: Fans, fans, fans., Boy Bands, pige-
drømme og kulturel degradering. i: Tankestre-
ger, Nye medier, Andre unge, s. 9-27, Køben-
havn 1997. 

Jensen N.M.: Niels W. Gades “Elverskud” og den
nationale tone. i: Hemländsk hundraårig sång.
1800-talets musik och det nationella, s. 162-177,
Stockholm 1994. 

Jensen N.M.: Carl Nielsen und Rued Langgaard –
Gegensätze der dänischen Musikgeschichte des
20 Jahrbunderts. i: Musik zwischen beiden Welt-
kriegen und Slavko Osterc, s. 268-276, Ljubljana
1995. 

Jensen N.M.: Buxtehude und Kaspar Förster der
Jüngere – ein Vergleich im Rahmen der
deutsch-italienischen Musiktradition. i:
Deutsch-italienische Musikbeziehungen. Deut-
sche und italienische Instrumentalmusik 1600-

1750. (Musik ohne Grenzen, Bd.3), s. 44-54,
München/Salzburg 1996 1996. 

Jensen N.M.: Udgivelsespraksis og udgivelsesstra-
tegi – nu og i det kommende tiår. i: Dansk Mu-
sikforskning frem mod År 2000, s. 82-96, Køben-
havn 1996. 

Jensen N.M.: Es fing mit der “Maskarade” an.
Österreichische Musikzeitschrift 51. Jarhgang
1996, s. 96-98, Wien 1996. 

Jensen N.M.: Carl Nielsen Re-issued. Forthcoming
Collected Edition of His Works. Musical Den-
mark No. 49 winter 94/95, s. 16-19, 1995. 

Jensen N.M.: Carl Nielsens musik i ny skikkelse –
en samlet udgave af hans værker. Espansiva,
udg. af Carl Nielsen-Selskabet Nr. 1, november
1994, s. 13, 1994. 

Kirkegaard A.: Indledning ved offentligt forsvar af
ph.d.-afhandlingen “Taarab na Muziki wa den-
si”. i: Musik & Forskning 22, Erik Wiedemann
(red.), s. 21-31, København 1997. 

Sørensen S.M.: “In the Plural. Institutions, plura-
lism and critical selfawareness in contemporary
music. Papers from three seminars on contem-
porary misic organized by Department of Musi-
cology, University of Copenh. København 1997,
60 s. 

Sørensen S.M., Brincker J.: Musikdramatik efter
andra världskriget. i: Musik i Norden, s. 327-
352, Trelleborg 1997. 

Sørensen S.M.: “Neuordnung des 20. Jahrhûn-
derts”. Dansk Musiktidsskrift LXXI, 7
(1996/97), s. 226-234, København 1997. 

Sørensen S.M.: Nyt dansk i 70’erne. Et historiefilo-
sofisk eksperiment. “Musica Nova”, program-
hæfte Efterår 1997, s. 8-11, 1997. 

Sørensen S.M.: Livsanskuelsessymfoni og rum-
fartsindustrielt urknald. Dansk Musiktidsskrift
LXXII, 4 (1997-98), s. 132-135, København
1997. 

Trærup B.: Fra min feltforskning i Kosovo: I. Al-
banske sangere. II. I dag kommer trommerne.
III. Den store tromme. Musik og forskning 22,
1996-97, s. 31-66, København 1997. 

Trærup B.: Vagn Holmboe 20.12.1909-01.09.1996.
Dansk Årbog for musikforskning XXIV 1996
XXIV, s. 9-10, København 1997. 

Trærup B.: Jaroslaw Iwaszkiewicz: Karol Szy-
manowski i København. (Oversættelse fra
polsk). Dansk Musik Tidsskrift 71, s. 268-272,
København 1997. 

Wiedemann E.: Montmartre, 1959-76. Historien
om et jazzhus i København. i: Musik i Køben-
havn, s. 267-286, København 1997.
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Sprogvidenskab

Institut for Almen og Anvendt 
Sprogvidenskab

Generelt:
Instituttet har pr. 1. november fået ansat dr. phil
Carsten Elbro som professor i anvendt sprogvi-
denskab med særligt henblik på læsning. Fra Sta-
tens Humanistiske Forskningsråd har instituttet
modtaget en 5-årig bevilling til et center for læse-
forskning.

Forskningsrapport:
Inden for fonetik og fonologi har Grønnum færdig-
gjort manuskriptet til en lærebog i fonetik og fo-
nologi, som vil blive udgivet på Akademisk Forlag
i 1998. Derudover har hun arbejdet med danske
vokalers fonologi, og har indledt et samarbejde
med Céu Viana i Lissabon om en undersøgelse af
portugisisk intonation.

Inden for lingvistik undersøger Randrup Jensen
og Engberg-Pedersen forholdet mellem sprog-
struktur og kognition ud fra en analyse af agram-
matisk afatiske patienters problemer med at forstå
sætningskonstruktioner hvor leddene kan byttes
om (f.eks. Leoparden dræbte løven og Løven dræbte leo-
parden) sammenholdt med deres problemer med
at identificere den aktive og den passive part i be-
givenheder præsenteret på video eller fotos (f.eks.
et billede af en pige der skubber en dreng). Eng-
berg-Pedersen har fortsat analysen af, hvordan det
tredimensionale rum bruges i døves tegnsprog,
bl.a. med en analyse af, hvordan samspillet er mel-
lem det den døve siger med hænderne, vedkom-
mendes blikretninger og kroppens og hovedets
orientering. 

Rischel har fortsat forsket i mlabri-sproget i Syd-
østasien, herunder udført feltarbejde med særligt
henblik på indsamling og sproglig tolkning af my-
tologisk tekstmateriale. Der er under to ophold i
Sydøstasien lavet projektforberedende arbejde
med henblik på fremtidige undersøgelser af
sprogforholdene i “Den gyldne Trekant”; der er i
denne forbindelse gjort foreløbige iagttagelser
over nordburmesisk udtale.

Nedergaard Thomsen har arbejdet med ud-
forskningen af sammenhængen mellem topologi
og syntaksprocessering i dansk indenfor rammer-
ne af John A. Hawkins Performansteori, men udvi-
det i et funktionelt og kognotivt perspektiv. Arbej-
det omfatter også en semiotisk fundering af
(dansk) topologi som et tegnsystem. Der er foreta-

get korpusundersøgelser af et udvalg af relevante
forhold (initial og final ekstraposition, komplekse
prædikater m.v.).

Inden for indoeuropæistik har Elmegård Rasmus-
sen i samarbejde med Birgit Anette Olsen gennem
en undersøgelse af den “tematiske vokal” vist, at
fremtrædelsesformen -e/o- i de ældste orddannel-
ser kun er regulær i betonet stilling, mens formen
er -u- umiddelbart efter akcenten i simplexord, og
-i- efter ubetonet stavelse samt i komposita. Elme-
gård Rasmussen har i en undersøgelse af indoeu-
ropæiske paradigmers opbygning vist, at alle typer
grundlæggende er forudsigelige efter lydregler,
der er formuleret i tidligere studier. Elmegård
Rasmussen har foretaget en større undersøgelse af
indoeuropæisk “underordning” (adjektiv, kon-
junktiv o.lign.). Observationer vedrørende verbal
reduplikation i specifikke indoeuropæiske verber
har – imod almindelig opfattelse – vist, at antagel-
sen af et tempus pluskvamperfektum er uomgæn-
gelig for det indoeuropæiske grundsprog. Elme-
gård Rasmussen arbejder på en (gen)udgivelse af
49 af sine artikler om indoeuropæisk og eskimoisk
i bogform, tildels i opdateret form. Der har været
arbejdet videre på indretningen af den indoeuro-
pæiske internet-bibliografi (Elmegård Rasmussen
og Benedicte Nielsen i samarbejde med projektets
central i Frankfurt a.M.).

Inden for datalingvistik har Holtse dels arbejdet
med talesyntese og dels generelt med udnyttelse af
Intra/Internet som basis for sproglige applikatio-
ner. Han har udviklet prototypen til en Internetba-
seret udtaleordbog, baseret på synteseprojektets
programmel. Ordbogen har både lyd og lydskrift.

Anne Neville har arbejdet på sit ph.d.-projekt
om determination i dansk. Fokus er på rækkeføl-
gen af determinativer i Diderichsens bestemmer-
felt. En formalisering af determinativers kombina-
toriske og funktionelle egenskaber i NPen udar-
bejdes inden for teorien Head-Driven Phrase
Structure Grammar. Genitiver indgår i formalise-
ringen og i august holdt Anne foredrag på ESSL-
LI’97 om sin analyse af disse set i forhold til deres
rolle i bindingteori.

Ørsnes har revideret og udvidet sin ph.d.-af-
handling om nominalisering og kompositadan-
nelse i dansk inden for Head-Driven Phrase Struc-
ture Grammar. Han har derudover skrevet en arti-
kel om samme emne. Han har i samarbejde med
Stella Markantonatou (University of Cyprus og
National Technical University of Athens) påbe-
gyndt arbejdet på en bog om argumentstruktur og
“linking-teori”. De har endvidere arbejdet med re-
lationale adjektiver på dansk, græsk og engelsk in-
den for Head-Driven Phrase Structure Grammar. 

Juel Henrichsen har arbejdet med at restaurere
et stort dansk talesprogskorpus (Korpus By Socio-
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lingvistik, Institut for Nordisk Filologi, 1986-
1990), udarbejdet programmet til at søge i kor-
pus, og gøre korpus og søgemaskine tilgængelige
for danske og udenlandske sprogforskere via in-
ternet. Juel Henrichsen har desuden fortsat sin
forskning i talesproget, blandt andet ved at ind-
drage konstruktivistisk logik i den semantiske ana-
lyse.

Molbæk Hansen har færdiggjort et morfolo-
gisk/syntaktisk parsingsystem med preferencestra-
tegier og hurtigleksikon baseret på ordfrekvens.
Han har færdiggjort en topologisk orienteret for-
mel grammatik for dansk til brug for parsingsyste-
met. Grammatikken bygger på moderne (især ty-
ske) teorier om sætningstopologi. Han har des-
uden påbegyndt samarbejde med forlaget Gyl-
dendal om udarbejdelse af en elektronisk lydord-
bog. Han har udarbejdet noter til grammatisk
analyse. Noterne er forstudier til en lærebog i
grammatisk analyse, som færdiggøres i slutningen
af 1998. Han har færdiggjort en undervisningspar-
ser, der kan analysere sætningsskabeloner (uden
leksikalsk indhold) og udskrive dem i træstruktu-
rer. Endelig har han videreført deltagelse i det in-
ternordiske “Scarrie-projekt”, der har til formål at
etablere et af hollænderen Koenraad de Smedt
udviklet koncept for stavekontrolprogrammer,
hvori skal indgå fonologisk information. Dette
projektarbejde foregår i samarbejde med Center
for Sprogteknologi og med institutioner og virk-
somheder i de andre nordiske lande.

I projektet tekst-til-tale (syntese af dansk) har man
koncentreret sig om arbejdet med formantsynte-
se, mens arbejdet med den difonbaserede talesyn-
tese er blevet varetaget af Tele Danmarks Udvik-
lingsafdeling, dog med inddragelse af ekspertise
fra IAAS. Udover den løbende systemudvikling og
-vedligeholdelse (Bertelsen, Dømler, Holtse) har
der været arbejdet med færdiggørelsen af en de-
monstrationsversion af formantsyntesesystemet
(Bertelsen, Dømler). Med studenterhjælp er der
blevet påbegyndt en revision af den fonetiske re-
gelkomponent, hvor det er hensigten i højere
grad at gøre denne baseret på et bibliotek af kon-
tekstafhængige, akustisk specificerede lydsegmen-
ter, hvilket indebærer en væsentlig forenkling af
de fonetiske manifestationsregler.

Reinholt Petersen har arbejdet på at forbedre
tekst-til-tale systemets intonationsregler, særligt
med hensyn til styringen af den del af grundtone-
variationen, der tilskrives sætnings- og fraseni-
veauerne i længere sætninger. Den grundlæggen-
de antagelse er, at grundtonen i de trykstærke sta-
velser i en sætning kan beskrives som en funktion
af to uafhængige variable, nemlig stavelsens place-
ring i sætning og frase, når grænserne mellem de
prosodiske fraser er kendt. Det vil sige, at grund-

toneforløbet gennem de trykstærke stavelser i en
sætning i tekst-til-tale systemet vil kunne genereres
ud fra de to nævnte parametre og oplysning om
grænserne mellem de prosodiske fraser. Det viser
sig i øvrigt, at ca. 80 procent af de observerede
prosodiske frasegrænser kan forudsiges på basis af
den syntaktiske beskrivelse, der genereres af tekst-
til-talesystemets lingvistiske komponent.

Inden for fremmedsprogspædagogik har Glahn
fortsat arbejdet med at teste Pienemans processa-
bilitetsteori på nordiske sprog. Arbejdet er afslut-
tet og rapporteringen er næsten færdig (I samar-
bejde med Holmen og Lund, Institut for Nordisk
Filologi, Hvenekilde, Oslo Universitet, Hammar-
berg, Stockholms Universitet samt Håkansson,
Lunds Universitet).

Inden for sprogpsykologi har Hermann fortsat ar-
bejdet med at udvikle og befæste det teoretiske
grundlag for forståelseforskning i forhold til den
eksisterende litteratur på området. Det praktiske
grundlagsmateriale hertil er stadig læge-patient
samtaler fra almen praksis. Der har i år været et tæt-
tere samarbejde med professor Ivana Markova fra
Sterling Universitet i Skotland. I efteråret var hun
gæst ved Københavns Universitet, hvor hun stod
for en workshop om ”Dialogue Research” med del-
tagere fra flere danske uddannelsesinstitutioner. 

Inden for audiologopædi har Randrup Jensen
gennemført en single case undersøgelse af et un-
dervisningsforløb med en afatiker fokuseret på in-
tegration af verber i sætningsproduktion med
henblik på metoder til genoptræning af agramma-
tisme (i samarbejde med Annelise Petersen, Cen-
ter for Hjerneskade).

Hutters har i samarbejde med Kirsten Brønd-
sted og Anja Bau foretaget en longitudinalunder-
søgelse af den sproglige og talemæssige udvikling
hos børn født med ganespalte, der viste, at de ikke
klarede sig så godt som kontrolgruppen i 1-års al-
deren og 3-års alderen. Undersøgelsen er nu nået
til den tredje fase, hvor børnene er blevet optaget
som 6-årige med henblik på at se om der stadig er
forskel mellem børnene født med ganespalte og
kontrolgruppen. Disse 6-års data er nu ved at blive
behandlet – projektet forventes afsluttet i 98. I
samarbejde med Gunilla Henningsson har Hut-
ters udarbejdet et forslag til en procedure til sam-
menligning af behandlingseffekten på talen hos
patienter født med ganespalte, der er brugbar
også selv om patienterne har forskelligt moders-
mål. Denne blev på opfordring præsenteret på
den 8. internationale ganespaltekongres i 1997.
Arbejdet fortsætter – i første omgang med at un-
dersøge i hvor høj grad sprogspecifikke forhold
influerer på den traditionelle beskrivelse af be-
handlingseffekten og med at teste en alternativ
procedure til auditiv vurdering af snøvl. 
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Lieth har fortsat forskningen omkring handi-
cappedes livssituation, dels ved en databearbejd-
ning af materialerne fra den sammenlignende un-
dersøgelse af døve og hørehæmmedes livsbetin-
gelser i Australien, Israel og Danmark, dels ved
deltagelse i en række temadage og seminarer i
ind- og udland omkring temaet, hvor specielt ter-
minologien og problemkomplekserne psykolo-
gisk, specialpædagogisk og medicinsk/teknisk er
blevet debatteret i de fleste tilfælde med Lieth
som oplægsholder. Arbejdet med Adoptions-
rådgivningen har ført til at Lieth har startet et pi-
lotprojekt omkring større børns tilpasning til det
danske samfund og det danske sprog, når de er
blevet adopteret til Danmark efter 4-års alderen.
En psykologisk arbejdsgruppe er blevet nedsat til
oversættelse og afprøvning af den amerikanske
personlighedsprøve MMPI 2 med henblik på en
dansk standardisering. Lieth deltager i dette arbej-
de.

Forskningsprojekter under “Projekt læsning”,
fra 1/11 “Center for Læseforskning”

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 mu-
lighed for at høre vanskelige ord læst op og seg-
menteret i bogstaver, stavelser eller morfemer
(Arnbak og Elbro i samarbejde med en række sko-
ler).

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 (ca. 3500 elever) i de første tre skoleår
og fokuserer på materialer, metoder og lærerkvali-
fikationer (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. Der deltager ca. 800 unge
og voksne fra læsekurser, ordblindeundervisning,
AVU, tekniske skoler og gymnasier (Arnbak og El-
bro).

5. Ortografi og ordblindhed
Dette EU-projekt (COST A8) med deltagelse fra
18 lande har til formål at afdække betydningen af
variationer i alfabetiske ortografier for ordblind-
hedens forekomst, karakter og talesproglige kor-
relater (Arnbak og Elbro).

Dansk Videnscenter for Ordblindhed
Centerets opgave er at indsamle, systematisere og
formidle viden om svær ordblindhed. Særligt prio-
riterede opgaver: En efterundersøgelse af unge,
der forlod folkeskolen med stærkt mangelfulde
læsefærdigheder (udføres sammen med Kasper
Vilstrup fra Vilstrup Research), indsamling og for-
midling af viden om metoder og materialer til un-
dervisning af skolebegyndere i sproglig bevidst-
hed, oprettelse af informationsdatabase om ord-
blindhed og opbygning af regionale og et nordisk
netværk (Nordlæs).

Gæsteforelæsninger ved fremmede universiteter,
efter invitation:
Grønnum har holdt gæsteforelæsning i Edin-
burgh: “The “phonology” of Danish intonation”.

Rischel har holdt en (heldags) gæsteforelæs-
ning om ordtonerne i thai ved Naresuan-universi-
tetet i Thailand, holdt et foredrag om sprog og
sprogvidenskab for nordiske døvepræster i
Løgumkloster og endelig et foredrag om døende
sprog (i Folkeuniversitetets regi) i Nykøbing Fal-
ster. Han har også deltaget i Conference on EU-Ja-
pan Co-operation in Education, Science and
Technology i Tokyo september 1997 og bidraget
med et oplæg inden for emnet “Internationalizati-
on of Higher Education”.

Carsten Elbro har forelæst for Folketingets Ud-
dannelsesudvalg og ved Karolinska Institutet i
Stockholm.

Molbæk Hansen har afholdt to gæstefore-
læsninger ved Moskvas Statsuniversitet om: “Syn-
tax and Prosody in Danish: Syntactically conditio-
ned stress reductions”, og om: “The status of Vo-
wel Length in Modern Danish: The Fight between
Lengthening and Shortening”.

Redaktion af tidsskrifter o.lig.:
Engberg-Pedersen er medredaktør af Acta Lingu-
istica Hafniensia.

Elbro er medredaktør af Mål & Mæle og med-
lem af the editorial board ved Dyslexia og Annals of
Dyslexia. Han er formand for Undervisningsmini-
steriets Læremiddelprisudvalg og fagkonsulent
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vedr. sprogvanskeligheder for Den Store Danske
Encyklopædi.

Rischel er formand for det videnskabelige ord-
bogsprojekt A Critical Pali Dictionary. Han har
siddet i redaktionskomiteerne eller “The Interna-
tional Board” for tidsskrifterne Acta Linguistica
Hafniensia, Folia Linguistica og International
Journal of American Linguistics.

Elmegård Rasmussen er “executive editor” af
Tocharian and Indo-European Studies, der i årets
løb udkom med vol. 7, det første efter overtagel-
sen af det islandsk-grundlagte tidsskrift.

I sin egenskab af formand for Center for speci-
alpædagogisk Forskning, Udvikling og Formidling
har Lieth arbejdet videre med redaktionen af “Ar-
bejdstekster om kommunikation, handicap og
kommunikationshandicap”. De første udgivelser
forventes i efteråret 1998.

Flere af instituttets medarbejdere har skrevet ar-
tikler til Nationalleksikonnet.

Formidling:
Lieth har i forbindelse med gæster fra bl.a. de nor-
diske lande, Bulgarien, Rusland, Sydafrika og Viet-
nam fortalt om dansk handicappolitik og audio-
logopædiens rolle i denne sammenhæng.

Andet:
Elisabeth Engberg-Pedersen og Bjarne Ørsnes ar-
rangerede i samarbejde med Hans Arndt fra ling-
vistik ved Aarhus Universitet et tredages-seminar
omkring opgave- og specialeskrivning for overbyg-
ningsstuderende i november 1997.

Molbæk Hansen deltager i arrangement af kon-
ferencen “Nordiske Datalingvistikdage 98”, der
skal finde sted på KU i Januar 98.

Glahn har været præsident for EUROSLA
(European Second Language Acquisition).

Esther Glahn

Stab
VIP: 17,4 årsværk.
TAP: 8,1 årsværk.

VIP:
Arnbark, Lisbeth; videnskabelig medarb.
Borstrøm, Ina Beining; videnskabelig medarb.
Elbro, Carsten; professor.
Engberg-Pedersen, Elisabeth; lektor.
Glahn, Esther; lektor.
Grønnum, Nina; lektor.
Hansen, Peter Å. Molbæk; lektor.
Hermann, Jesper; lektor.
Holtse, Peter; lektor.
Hutters, Birgit Elisabeth; lektor.
Jensen, Christian; ph.d.-studerende.
Jensen, Lise Randrup; adjunkt.

Lieth, Lars Von Der; lektor.
Neville, Anne; ph.d.-studerende.
Petersen, Dorthe Klint; forskningsass.
Petersen, Niels Reinholt; lektor.
Rasmussen, Jens Elmegård; lektor.
Rischel, Jørgen; professor.
Thomsen, Ole Nedergaard; forskningslektor.
Vishnivetz, Berta; forskningsadj.
Ørsnes, Bjarne; adjunkt.

TAP:
Bertelsen, Otto; civilingeniør.
Carass, Vinnie; studentermedhjælper.
Dømler, Preben Philip; akademiingeniør.
Frederiksen, Anelise; kontorfuldmægtig.
Larsen, Lisbet; bibliotekar.
Lystlund, Svend-Erik; ingeniørassistent.
Nissen, Kirsten Marie; overassistent.
Pedersen, Bente Grønholt; overassistent.
Suhr, Birthe; assistent.
von Bressendorff, Solveig; overassistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Adamsen, Billy: Tv-valg og tv-vælger – Om seer-væl-

geres umiddelbare forståelse af valgudsendelser. 

Specialer:
Bjerre, Christina Nielsen: Cochleaimplantater til

børn.
Bulow, Maja Kirstine: Cochlear Implants: Trans-

mission af akustiske cues til opfattelse af tale.
Jacobsen, Lisbeth Gotved: Kommunikativ udvik-

ling hos børn med Downs syndrom i den før-
sproglige periode.

Jespersen, Charlotte Thunberg: Cochleaimplanta-
ter til børn.

Pedersen, Marianne Sonne: Aldring + Høretab =
Presbyacusis.

Røikjær, Susi: Aldring + Høretab = Presbyacusis.

Fondsstøtte i 1997:
Carlsbergfondet:
– Ordstillingstypologi og processering i dansk

(Ole Nedergaard Thomsen)   kr. 380.353.

Forskningsrådene:
– Forskningsprofessorat (indtil 30/6) ()

kr. 485.000.

NOS-H:
– Fremmedsprogspædagogik ()   kr. 78.904.
– Fælles mønstre i tilegnelse af nordiske .... (Es-

ther Glahn)   kr. 153.000.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Alfabetiske ortografier og dysleksi (Carsten El-

bro)   kr. 391.560.
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– En akustisk undersøgelse af britisk engelsk into-
nation (Christian Jensen)   kr. 135.752.

Sygekassernes Helsefond:
– En undersøgelse af mulighederne for forebyg-

gelse (Berta Vishnivetz)   kr. 62.500.

Undervisningsmin.:
– Iagttagelsesmateriale ()   kr. 372.737.

Undervisningsministeriet:
– Læsebøger (Carsten Elbro)   kr. 329.000.
– Læsebøger (Carsten Elbro)   kr. 0.

Publikationer:
Grønnum N.: Danish Vowels: The Psychological

Reality of a Morphophonemic Representation.

i: La voyelle dans tous ses états – Journées d’étu-
des linguistiques, Nantes 5 et décembre 1997 ,s.
91-97, Nantes 1997. 

Grønnum N.: Fonetik og Fonologi – Almen og
Dansk. Københavns Universitet 1997, 430 s. 

Henningsson G., Hutters B.: Perceptual assess-
ment of cleft palate speech, with special refe-
rence to minimum standards for inter-centre
comparisons of speech outcome. Transactions
8th International Congress on Cleft Palate &
Related Anomalies, s. XXXIII-XXXVII, Acade-
my of Medicine, Singapore 1997. 

Hermann J.: Hvorfor savnes “søsters næse”? Ny
danske Studier og almen kommunikationsteori
23, s. 107-122, København 1997. 

Hermann J.: Dialogiske forståelser og deres
grundlag. i: G. Møde om udforskningen af
dansk sprog, s. 117-129, Århus 1997. 
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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 97 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 fagli-
ge områder som har “fået husly” på instituttet eller
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 faget: Litterær analyse og
Litteraturhistorie, Sprog og Medieanalyse. Det
samlende fælles institutprojekt er at sørge for, at
Danskstudiets forskellige discipliner til stadighed
er med i den forskningsmæssige front. Der ud-
føres et omfattende informationsarbejde af insti-
tuttet og dets medarbejdere. Læs nærmere herom
i institutpjecen Nordiske mænd & kvinder. Se også
nedenfor: Afsnittet om vores generelle informati-
onsvirksomhed.

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) Center for Minoritetsstudier. Hertil har
SHF-projekterne Dansk folkevisekultur 1550-1700
og Dansk Sprog- og Stilhistorisk Tekstbase 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 OG FAGPÆDAGOGIK

Frans Gregersen har arbejdet med modsætningen
mellem hermeneutisk filologi (Grønbech) og
strukturalisme (Hjelmslev). Arbejdet publiceres i
1998.

Gregersen har, inspireret af professorerne
M.A.K. Halliday og Ruqaiya Hasan, som han var
vært for i perioden fra april til juni 1997, arbejdet
med genrebegrebet som basis for en modersmåls-
didaktik.

LITTERATUR

Forfatterskaber og værkanalyser
Jens Kr. Andersen har a) fortsat sine Holberg-stu-
dier gennem udarbejdelsen af en fransksproget
analyse af Holbergs latinske epigram V.41, hvori
det påvises, hvordan digtets semantiske, syntakti-
ske og metriske mønstre indgår i den samlede
kompositionelle struktur, og hvori der leveres bi-
drag til diskussionen af epigrammets mulige kil-
de(r). Analysen publiceres i Orbis Litterarum 1998.
b) fortsat sine Bellman-studier gennem affattelsen
af et essay om Heiberg’ernes “Bellmans-Sommer”
1832 (“Den ulykkelige Bellmanianer). Om Hertz i
Hørsholm”, publiceret i Meddelelser fra selskabet Bell-
man i Danmark. c) fortsat sit medarbejderskab ved
Den Store Danske Encyklopædi med artikler (bl.a. om
J.H. Kellgren).

Tine Bach arbejder med M.A. Goldschmidts og
Georg Brandes og Henri Nathansens forfatterska-
ber med særlig henblik på forfatterskabernes selv-
biografiske side.

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 forfatter-
skabets selvbiografiske “natside”, har for forståel-
sen af de kendte og populære dokumentarroma-
ner. Ved at følge den litterære udveksling mellem
Thorkild Hansen og Peter Seeberg, som følger ef-
ter ungdommens brevveksling, er det samtidig
meningen at opridse konturerne af to diametralt
modsatte måder at fortælle historier på i det 20.
århundrede.

Robert Zola Christensen skrev “Stæren – en bør-
nesang, et digt”, i Nordica.

Niels Dalgaard arbejder fortsat med Kingos fyr-
stepanegyrik.

Jørgen Haugan har fuldført Martin Andersen
Nexø. En biografi, ca. 500 s. som formentlig udkom-
mer på Gads forlag i 1998.

Jørgen Bonde Jensen skrev i tidsskriftet Kritik
en artikel “Rejsekammeraten versus Skyggen”.
Om H.C. Andersens livsanskuelse og forholdet
mellem H.C. Andersen og Søren Kierkegaard.
Endvidere bidrog han til festskrift for Thomas
Bredsdorff med “Utopien og det utilstedelige”.
Samtale med Holberg og Baggesen.

Jette Lundbo Levy har i det forløbne år – i for-
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bindelse med seminarer m.m. – arbejdet med en-
kelte forfatterskaber og værker af H.C. Andersen,
Karen Blixen og Henrik Ibsen.

Flemming Lundgreen-Nielsen har skrevet artik-
ler om digtere til Nationalencyklopædien.

Jan Rosiek arbejdede med Thorkild Bjørnvigs
lyrik og essayistik.

Marianne Stidsen skrev “From Dearth to Delu-
ge”, om Niels Franks forfatterskab, i Danish Lite-
rary Magazine. Stidsen arbejder endvidere på en
afhandling om værkbegrebet efter modernismen.

Gunnar Syréhn arbejder på en bog om Per Olov
Enquists dramatik. Den behandler de tre stykker
som indgår i hans triptyk, nemlig Tribadernas natt,
Till Fedra og Från regnormarnas liv. Den del som be-
handler Tribadernas natt foreligger færdig i et ud-
kast til manuskript, ligesom kapitlet om stykket
Till Fedra. Også en pågående undersøgelse “Gun-
nar Wennerbergs Gluntarne som dramatik” vil
komme som bog. Den behandler de tre dramatur-
giske niveauer i duetterne, deres forhold til publi-
kum, forbindelsen til visegenren, den dramatiske
struktur, rollernes teatralitet, påvirkning fra nært-
stående genrer, samt den dramatiske ironi som
kendetegner samlingen. Wennerberg-studierne
har som delresultat givet et teaterstykke, et
sangspil, med titlen Här är gudagott att vare hvor
Gunnar Syréhn på grundlag af sin forskning i vær-
ket og tiden lader Gluntarne danne baggrund for
handlingen. Stykket har været opført af et profes-
sionelt teaterensemble, Vaudeville-kompagniet,
med Gunnar Syréhn i rollen som Glunten.

Morten Thing har i 1997 færdiggjort og udgivet
biografien Hans Kirks mange ansigter.

Lotte Thrane færdiggjorde Længselsbilleder om
Rainer Maria Rilkes og Magda von Hattingbergs
gensidige forførelseshistorie i breve. Bogen ud-
kom primo 1998 med støtte fra SHF på Odense
Universitetsforlag. Endvidere omarbejdede Thra-
ne et foredrag Magda von Hattingberg’s Readings of
Rilke as Romantic Discourse, der er under udgivelse i
forskningsnetværket “Litteraturkritik og Roman-
tikstudiers” skriftrække. En artikel med beslægtet
emne Read, Written and Re-lived er antaget til publi-
kation i USA i Prism(s), som er organ for “The
American Conference on Romanticism”. Desuden
har Thrane udarbejdet en artikel om Kamma Rah-
beks og Christian Molbechs brevveksling Kys mig
til Døde – om stedfortrædende fantasier og realiserede
utopier i en brevveksling fra romantikken, som er un-
der udgivelse på forlaget “Spring”. I tæt sammen-
hæng med denne artikel anmeldte Lotte Thrane
Kirsten Dreyer: Kamma Rahbeks brevveksling med
Christian Molbech til “Danske Studier”, 1997. Ende-
lig arbejder Lotte Thrane for tiden på en biografi
om maleren og grafikeren Lorenz Frølich og hans
relation til den danske og udenlandske romantik.

Genrer og temaer
Tine Bach arbejder med biografigenren som hi-
storie, som selvrefleksion, som iscenesættelse, som
fiktion og som virkelighed, hvor erindringens be-
tydning for identitet undersøges. Formålet er at
skabe en dialog mellem den kunstnerisk stilisere-
de fortidige formulering af identitetsproblematik-
ken og den nutidige teoretisk-empiriske videnska-
belige behandling af samme. Det gennemgående
tema er de jødiske elementer i forfatterskaberne
og den betydning det eventuelt har for identite-
ten.

Robert Zola Christensen undersøger vandrehi-
storien. Der er udkommet flere artikler i 1997.

Niels Dalgaard arbejder hen imod en revalue-
ring af genreteoriens placering i moderne littera-
turvidenskab. Han stræber mod en kortlægning af
science fiction-genrens udbredelse i Danmark fra
1741 til i dag, herunder dens reception; et arbejde
der bl.a. indebærer omfattende arkivforskning.
Endvidere gør Dalgaard sig overvejelser over de
fantastiske genrers placering indenfor nyere ung-
domslitteratur.

Annette Fryd arbejder med sin ph.d.-afhand-
ling om forholdet mellem billedkunst og litteratur
hos en række nordiske modernister: Gunnar Eke-
löf, Ole Sarvig og Per Højholt. Studiet har indtil
nu været koncentreret om analyser af ekfraser
(billedbeskrivelser) i digte og essays af Gunnar
Ekelöf og Ole Sarvig, om nyere teorier om forhol-
det mellem ord og billede, og om egne udkast til
bestemmelse af ekfrasens rolle i modernismen.

Jørgen Haugan skrev “København som Norges
kulturelle hovedstad” i København læst og påskrevet.

Flemming Lundgreen-Nielsen arbejdede med
Grundtvig og græsk mytologi.

Marianne Stidsen skrev “Kunsten, videnskaben
– og døden” i Kritik.

I Lotte Thranes igangværende Frølich-projekt
er temaet “Iscenesættelse” centralt – både i biogra-
fisk sammenhæng, der afdækkes via studier i hans
utrykte breve og papirer, og med læsning af hans
billeder, som ses som illusionsskabende tekster. I
forbindelse med billedstudierne og det de har af-
født – granskning af samtidens kunstteori og
kunstpædagogik – arbejder Lotte Thrane desuden
på en artikel med arbejdstitlen Billedets tid og skrif-
tens tid. En diskussion af nogle af synspunkterne i Les-
sing’s Laocoön.

Det primære materiale for Knud Wentzels pro-
jekt er danske, norske og tyske folkeeventyr, hvor-
til kommer nordiske og bibelske myter samt dan-
ske sagn. Projektet er for det første at give en be-
skrivelse af folkeeventyrets virkelighedsbillede,
dets opfattelse af mennesket og af den omverden,
hvori mennesket indgår: Familien, samfundet og
naturen. Dertil kommer en beskrivelse af folkee-
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ventyrets særlige æstetik. De fleste kender genrens
karakteristiske kendetegn, men der er ikke gjort
noget væsentligt for at udrede, hvordan disse ud-
tryksformer skal forstås i deres egenart. Dermed
er der tale om en udredning af eventyrgenrens
særpræg. Projektet er at fastholde det i et miljø af
nærtstående teksttyper, nemlig myten og sagnet.

Keld Zeruneith fortsætter med sin undersøgelse
af bevidsthedens opståen og udvikling i den euro-
pæiske bevidsthedsdannelse med hovedvægt lagt
på den græske oldtids litteratur: Epos, drama og
filosofi. 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). Værkerne
vil i hvert enkelt tilfælde blive indsat i deres kultu-
relle kontekst. I 1997 gennemarbejdede Zeru-
neith det råmanuskript på ca. 500 sider, som blev
konciperet året før, kombineret med læsning af en
række sekundærværker.

Sideløbende er Zeruneith ved at gennemføre
en undersøgelse af den oldnordiske litteratur på
baggrund af de resultater, som er indhøstet under
arbejdet med bevidsthedsdannelsen hos græker-
ne. I centrum for denne undersøgelse står nogle
af de mest centrale værker, hvoriblandt kan næv-
nes: Beowulf, eddadigte som Vølvens spådom,
samt sagaen om Njal. Spørgsmålet er, i hvilken
grad der kan påvises ligheder og forskelle til be-
vidsthedens udvikling hos grækerne som vidnes-
byrd om, at bevidsthedens tilblivelse følger be-
stemte lovmæssigheder. De pågældende tekster er
ligeledes læst ud fra et forsøg på at forstå, hvad det
er for typer af erfaring nordboerne søger at ud-
trykke igennem deres brug af myter og mytologi.
Der foreligger et råmanuskript på ca. 150 sider.

Litteraturhistorie
Robert Zola Christensen har, sammen med Gorm
Larsen, udgivet Moderne dansk prosa. Teksthistoriebe-
skrivelse og antologi, på forlaget Studenlitteratur,
Lund.

Pil Dahlerup har i 1997 endnu engang gennem-
skrevet Dansk litteratur. Middelalder, læst 1. korrek-
tur samt valgt illustrationer og skrevet billedtek-
ster. Bogen udkommer forår 1998. Dahlerup har i
1997 desuden skrevet nogle nye digtanalyser til
den tyske oversættelse af sin Dekonstruktion, der i
1998 vil udkomme på forlaget Walter de Gruyter
& Co.

Hans Hertel har undersøgt Voltaire-receptio-

nens historie i afhandlingen “Den frosne spotte-
fugl. Voltaire og hans arv i dansk åndsliv 1740-
1870”, publiceret i Digternes paryk. Studier i 1700-
tallet. Hertel har hertil genudgivet sin gamle anto-
logi Tilbageblik på 30’erne. Litteratur, teater, kulturde-
bat 1930-39 I-II, med nyt forord og ny bibliografi
mm., og fortsat sine studier i mellemkrigstiden i
afhandlingen “Da København blev moderne. By-
ens nye rum, kulturlivet og litteraturen 1917-60”,
trykt i Det humanistiske Fakultets bog København
læst og påskrevet – København som litterær kulturby.
Hertel har også fortsat arbejdet på sit projekt Den
litterære besættelse: Kulturkampen omkring fascisme og
nazisme i dansk litteratur og kulturdebat 1922-97. Et
første resultat heraf udkommer i 1998 med anto-
logien Besættelsen i breve: Samarbejde, modstand, dag-
ligliv og retsopgør 1940-48.

Vibeke A. Pedersen arbejder med SHF-projek-
tet Stilistik i teori og praksis i 1600-tallets danske litte-
ratur. Formålet er at undersøge stilen i udvalgte
dele af 1600-tallets danske litteratur. Undersøgel-
sen vil fokusere på komposition og retoriske figu-
rer, herunder metaforer og give eksempler på de-
res anvendelse. Tekstanalyserne sammenholdes
med tidlige danske stilistikeres overvejelser om
hensigtsmæssige fremstillingsformer, med udblik
til nyere retorik- og barokteorier.

Jan Rosiek gjorde studier i den moderne danske
lyrik med særlig vægt på symbolismen og Hereti-
ca, samt i modernitetskonceptioner i dansk kritik.

Litteraturhistorieskrivning og kritikhistorie 
Flemming Conrad har gjort studier i dansk littera-
turhistorieskrivning ca. 1860-1920 med særligt
henblik på de litteraturhistoriske lærebøger for
den lærde skole.

John Chr. Jørgensen har sammen med Preben
Hansen, tidl. chef for Udenrigsministeriets Presse-
og Kulturafd., afsluttet et større forskningsprojekt
om kritikeren C.E. Jensen. Værket, der udkom ja-
nuar 1998, består dels af biografien/monografien
C.E. – Kritikeren C.E. Jensen. Liv og værk, og dels af
bibliografien C.E. Jensen i Social-Demokraten. John
Chr. Jørgensen har endvidere bidraget med litte-
ratur- og kritikhistoriske artikler i samleværkerne
Digternes paryk, Læsninger i dansk litteratur bd. 3 og
København læst og påskrevet samt i tidsskrifterne
Standart og Hermes.

Litteratursociologi
Hans Hertel har på opfordring fra Avdelningen
för litteratursociologi ved Litteraturvetenskaplige
Institutionen i Uppsala deltaget i professorerne
Lars Furuland og Johan Svedjedals præsentation
af den internationale fagudvikling i antologien
Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle
(Lund 1997).
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Litterær teori
Lars Arild fortsætter sit projekt Det usagte: Om be-
skrivelsen vs. udbyttelsen af det ubevidste i fiktionskunst.
Projektet er receptionsæstetisk og historisk og ser
et afgørende skel ved 1870, hvor megen fikti-
onskunst pludselig blev forældet. “At vise, ikke for-
tælle” blev et slagord i naturvidenskabens tidsal-
der, hvor kun det sanselige blev anerkendt som
virkeligt. Modsigelsen i naturalismen blev imidler-
tid klar, da Hemingway siden ændrede slagordet
til “at skjule, ikke fortælle”. Målet var altså stadig
virkningen på læseren, blot foregik det nu skjult.
Projektet handler herudfra om to spor i fikti-
onskunst, nemlig kommunikation vs. fascination,
dvs. henholdsvis afdækningen og skabelsen af
ubevidsthed.

Thomas Bredsdorffs hovedopgave i det for-
løbne år har været sproghandlingsteori og littera-
turteori. Han har, sammen med John E. Ander-
sen, oversat og indledt Austins Ord der virker, udgi-
vet en artikel i Edda om “Saga, Speech Act and So-
ciety” og forelæst om emnet på instituttets ph.d.-
kursus for sproglige ph.d.-studerende.

Robert Zola Christensen skrev “Vandrehistorien
og de episke love”, i Danske studier, “Den fiktive
sandhed og Peter Høeg”, i Spring, og “Sönderbrut-
na landskap – en dekonstruktion af Ulf Lundell”, i
Nordica.

Jan Rosiek gjorde studier i det sublimes teori og
historie fra Platon til Heidegger og Adorno.

Marianne Stidsen skrev “Metafysikken efter
Løgstrup – Om stemme og tone hos Horace Eng-
dahl” i Kritik.

Morten Thing studerede narrativitetsteori med
særlig interesse for grænsefladen mellem fiktion
og historieskrivning.

Kritisk tekstudgivelse
Jens Kr. Andersen har i 97 anvendt det meste af
sin forskningstid på arbejdet med en kritisk, kom-
menteret udgave (i Det danske Sprog- og Littera-
turselskabs serie Danske Klassikere) af J.L. Hei-
berg: Dramatik i udvalg (forventet udgivelse i
1999) med filologisk tekstredaktion, noter og ef-
terskrift. I løbet af 1997 er ca. halvdelen af efter-
skriften udarbejdet, tekstredigeringen er påbe-
gyndt og noteapparatet forberedt.

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. Udgi-
velsesarbejdet finansieres af Carlsbergfondet og
forestås 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.

Sproghistorie
Karen Thuesen skrev “Folkevisesproget – efter
Skautrup” i 6. Møde om Udforskningen af Dansk
Sprog til minde om Peter Skautrup 1896-1996, og
“Er den danske folkevise norsk? – Ordforrådsstu-
dier” i Ord, Sprog oc artige Dict. Festskrift til Poul Lin-
degård Hjorth. Thuesen arbejder fra den 1. septem-
ber 1997 inden for SHF’s satsning: “Dansk sprog
og stilhistorie” på et selvstændigt projekt med tit-
len “Dansk poetisk sprog og stil – en sproghisto-
risk undersøgelse”.

Syntaks
Frans Gregersen har sammen med Inge Lise Pe-
dersen færdiggjort arbejdet med hovedsætnings-
ordstilling i underordnede sætninger anskuet
både diakront og synkront sociolingvistisk. Arbej-
det er publiceret i danske folkemål.

Erik Hansen arbejdede fortsat med projektet
Grammatik over det Danske Sprog, som han udfører
sammen med professor Lars Heltoft (RUC). Ma-
nuskriptet færdiggøres i løbet af 1998. Sammen
med cand.mag. Kirsten Rask, har Hansen afsluttet
manuskriptet (hefte og interaktiv diskette) til et
kommakursus som skal udkomme i Dansk
Sprognævns skriftserie.

Eva Skafte Jensen arbejder med adverbialer i
neksusfeltet og deres funktioner i moderne dansk.
Arbejdet indbefatter analyser af ordstillingen af
disse adverbialer og inddragelse af forskellige an-
dre faglige områder som semantik, pragmatik og
tekststrukturering.

Semantik
Robert Zola Christensen har arbejdet på en bog-
udgivelse om “Temporalitet og struktur i vandre-
historier” (sammen med Lisa Christensen) som
forventes færdig efteråret 1998.

Carsten Hansen har fortsat ph.d.-projektet Dan-
ske metaforer. En diskussion af den kognitive se-
mantiks muligheder i ét- og tosprogsleksikografi-
en – med udgangspunkt i metaforbegrebet og
sproglige metaforer i dansk og tysk. Projektet af-
sluttes i 1998. Hansen arbejdede endvidere med
projektet Automatisk registrering af metaforer i
åbne maskinlæsbare tekstkorpora, sammen med
lektor Peter Widell, Institut for Nordisk, Aarhus
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Universitet. Projektet støttes af Netværk for Metafo-
rer, Kultur & Kognition.

Eva Skafte Jensen undersøger adverbialer og
polysemi: En del adverbialer har flere fortolk-
ningsmuligheder afhængigt af et antal faktorer,
hvoraf ordstilling er et af de afgørende.

Sprogbrug
John E. Andersen har sammen med Thomas
Bredsdorff oversat Ord der virker (J.L. Austins How
to do Things with Words), med 30 siders indledning
som udkom på Gyldendals Forlag i serien Moder-
ne Tænkere. Endvidere har han skrevet en artikel
om sproghandlinger og høflighedsmarkeringer
hos Charlotta Dorothea Biehl, “Professorer, Ba-
chelorer og Listige Optrækkersker”, udkommet i
Digtere med paryk på Museum Tusculanums forlag
april 1997. Desuden har Andersen arbejdet med
Austins metode, den lingvistiske fænomenologi,
og har forberedt en forelæsning til ph.d.-kurset
for Nordisk Filologi om dette emne. I Mål & Mæle
har han desuden skrevet en formidlende artikel,
“De levende ord” om Austin og Sproghandlinger-
ne.

Nina Møller Andersen færdiggjorde sin ph.d.-
afhandling “Cuzoe slovo – det fremmede ord.
Sproglige misforståelser set i lyset af Bachtins dia-
logiske teorier”.

Eva Skafte Jensen har deltaget i efterbehandlin-
gen af en empirisk undersøgelse om variation i
skrift- og talesprog på italiensk og dansk. Under-
søgelsen indgår i det SHF-støttede forskningspro-
jekt: Italiensk sprogbrug, der indgår i det overord-
nede SHF-projekt: Grammatik og fremmedsprog.

Dansk som fremmed- og andetsprog
Nina Møller Andersen har, i forbindelse med un-
dervisning af udlændinge i dansk, forsket i trans-
ferproblemer i dansk som andetsprog, og som re-
sultat heraf bl.a. skrevet en artikel som kommer i
NyS.

Anne Holmen indgår i en række projekter, der
vedrører tilegnelsen eller undervisningen i dansk
som andetsprog. I det empiriske hovedprojekt, Fra
köy til Køge (i samarbejde med Jens Normann Jør-
gensen og Jørgen Gimbel fra DLH), følges et antal
tyrkiske børns tosprogede udvikling gennem fol-
keskolen. Her indenfor fokuserer Holmen på til-
egnelses- og normaspekter i børnenes danske an-
detsprog. Et mindre empirisk projekt, Nordsekvens,
har til formål at efterprøve en internationalt aner-
kendt teori om sprogtilegnelse på voksnes tileg-
nelse af de skandinaviske sprog. Ud over norske
og svenske kolleger deltager Karen Lund og Es-
ther Glahn, IAAS, i projektet, som støttes af NOS-
H. Sammen med Karen Lund har Holmen des-
uden stået for anden del af Forskningsbeskrivelser af

felter med relevans for undervisning i dansk som andet-
sprog – et udredningsprojekt for undervisningsmi-
nisteriets folkeoplysningsafdeling. Holmens kon-
sulentfunktion for Grønlands Hjemmestyre 1994-
97 afsluttedes sommeren 1997 med en analyse af
sprogbrugen i samtaler mellem danske og grøn-
landske skolebegyndere samt en analyse af sprogli-
ge krav og forventninger til elever i ungdomsud-
dannelserne i Grønland. Endelig har Holmen i
1997 sammen med Jens Normann Jørgensen taget
fat på at analysere såvel sproglige som pædagogi-
ske data fra Københavns Kommunes sproggruppe-
forsøg.

Jens Normann Jørgensen fortsatte med længde-
undersøgelsen Fra köy til Køge, som er et samarbej-
de mellem Danmarks Lærerhøjskoles Institut for
humanistiske fag og vores institut. Projektet er nu
i sit niende år. Der samles årligt sprogprøver fra de
medvirkende dansk-tyrkisk tosprogede skoleele-
ver, enkeltvis i samtaler med henholdsvis danskta-
lende voksen og tyrkisktalende voksen, i gruppe-
samtaler mellem tosprogede elever og samtaler i
grupper bestående halvt af tosprogede, halvt af
etsprogede dansktalende elever. I det forløbne
projektår har Holmen og Normann Jørgensen ar-
bejdet med beskrivelse af normer for tosproget-
hed og tosproget adfærd og med udgivelse af en
artikelsamling om udviklingen af successiv tospro-
gethed hos skoleelever.

I 1997 indledtes et samarbejde mellem Anadolu
Üniversitesi i Eskisehir, Tyrkiet og vores institut (T.
Damsgaard Olsen, K. Kjøller, A. Holmen og J.N.
Jørgensen) med det formål at beskrive udviklin-
gen af modersmålet tyrkisk hos skoleelever i Eski-
sehir med henblik på sammenligning med udvik-
lingen af tyrkisk hos de tosprogede elever i Køge.
Første runde af data er indsamlet i form af grup-
pesamtaler mellem elever på forskellige klassetrin.
Samtalerne er under udskrivning i Eskisehir.

I forbindelse med et samarbejde mellem Kø-
benhavns kommune, Danmarks Lærerhøjskoles
Institut for humanistiske fag og vores institut be-
skriver Holmen og Normann Jørgensen for det
første den tosprogede udvikling hos arabisktalen-
de skolebegyndere, for det andet ændringer i
lærerforudsætninger og lærerholdninger til to-
sprogede skoleelever. Første runde af data blev
indsamlet i 1996, dels som sprogforståelsesprøver
fra de arabisktalende skolebegyndere, dels som
spørgeskemaer fra samtlige lærere på otte køben-
havnske skoler. Disse data er i det forløbne år be-
arbejdet med henblik på sammenligning med an-
den indsamlingsrunde (1999).

Ungdomssprog
Jens Normann Jørgensen arbejder med Moderne
sjællandsk, et projekt som udføres sammen med
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Kjeld Kristensen fra Den Danske Ordbog. Det er
en længdeundersøgelse af unge (16-19årige)
Næstvedborgeres udvikling af deres talesprog. Un-
dersøgelsen beskriver dels moderne sjællandsk ta-
lesprog – den første beskrivelse af regionalsprog
på Sjælland – dels beskriver undersøgelsen den
indbyrdes variation mellem forskellige grupper af
unge i forskellige typer af samtale.

Normann Jørgensen arbejder endvidere med
Herlovianersproget – en argot som er en længdeun-
dersøgelse af udviklingen af de lingvistiske, sprog-
brugsmæssige og socialpsykologiske træk ved en
skole-ungdomsargot (kostskolen Herlufsholm ved
Næstved). Der er samlet materiale i form af spør-
geskemaer i 1985 og i 1995. Efter aftale skal der
igen samles materiale ind i 2005. Desuden har ca.
50 unge herlovianere i 1996 skrevet stile om deres
forhold til Herlovianersproget. I det forløbne år
har Normann Jørgensen arbejdet med sprogets
betydning for identiteten hos herlovianerne og
dets betydning for de indre hierarkier blandt her-
lovianerne. I 1998 fortsætter Tore Kristiansen fra
Institut for Dansk Dialektforskning og Normann
Jørgensen med en undersøgelse af det generelle
sproglige miljø på skolen, herunder betydningen
af indførelsen af engelsk som undervisningssprog
i nogle af skolens klasser. Resultaterne sammenlig-
nes med forholdene blandt ungdommen i Næst-
ved som helhed.

Sproglig rådgivning
Klaus Kjøller udgav en introduktion til sproglig
rådgivning: “Image. Effektive råd til virksomhe-
den om sprog og kommunikation” på Akademisk
Forlag.

Skriftlig fremstilling
Klaus Kjøller fortsætter projektet Offensiv formid-
ling. Målet er at indsamle erfaringer gennem gen-
re- og stileksperimenter med offensiv popularise-
ring af pragmatiske emner. Offensiv vil sige: For-
midling som hverken forudsætter faglig interesse
eller tvang hos læserne. Årets emne: Overbevis dig
selv som udkom på Borgens Forlag. Projektets ek-
sperimenterende, praktiske fase er hermed afslut-
tet og der står tilbage analyse og teoretisk reflekti-
on.

MASSEKOMMUNIKATION

Den billedskabte Virkelighed
Bent Fausings projekt har titlen Bevægende Billeder.
Om billeders affekt og fascination. Her analyseres en
række nutidige eksempler fra billedmedier (tv, fo-
tografi, computerbaserede billeder) for deres

syns- og billedaffekt og tillige etableres teori og
dannes begreber om billeders særegne fascinati-
on. Projektet knytter an til traditionel forskning
om (billed)sansning (Bergson, Langer mv.) og ny-
ere studier inden for dette område (Crary, Kriste-
va, Koch, Merleau-Ponty, Williams mv.). Projektet
kombinerer fænomenologi med affekt og fascina-
tion, ud fra grundtanken, at referenten ikke kun
er et objekt. Det er også en stemning, en affekt.
Teserne er desuden 1) at fænomenet eller refe-
renten ikke kun er et objekt, det er også en stem-
ning, en affekt, 2) denne situation opstår, når af-
fekten findes såvel i fænomenet som i betragteren,
med andre ord: Objektet (billedet) eksisterer ikke
uden subjektet, og subjektet eksisterer ikke uden
objektet (billedet).

Vibeke Pedersen har i forbindelse med projek-
tet Mennesket som tv-billede. Studieværter i tv: Visuali-
tet, melodrama og køn arrangeret gæsteforelæsnin-
ger med den engelske filmforsker Laura Mulvey
og færdiggjort artiklen “Studieværten som fortæl-
ler” der publiceres i den ny udgave af TV-analyser
(Jens F. Jensen, red. Medusa 1998).

Genre- og temaanalyse
John E. Andersen har i forbindelse med sit OB-
kursus i Diskursanalyse (sammen med Helle Lehr-
mann Madsen) søgt at udvikle Austins analyseme-
tode for talk-shows i tv med vægt på en tæt analyse
af sproglige markeringer af diskurser. Det er ble-
vet til en artikel med titlen “Publikum til pynt” der
udkommer engang i 1998 på Borgens Forlag i en
medieantologi med titlen Mediebilleder, redigeret
af Ib Poulsen og Henrik Søndergård.

John Mortensen var fra den 1. september forsk-
ningsadjunkt under Statens humanistiske Forsk-
ningsråd på et projekt om danske talk shows som
talende tv. De fire første måneder i det to-årige
projekt har han brugt til studier af især franske
analyser af talk show og samtaleanalyse. Mortensen
har opstillet en model til en kvantitativ analyse af
forskellige typer af talk shows, og han har beskæfti-
get sig med mediets indflydelse på den sproglige
udformning af samtalen i showene.

Ib Poulsen arbejdede fortsat med projektet Den
danske radiomontage. Projektet omfatter en ana-
lyse af radiomontagen fra 30’ernes hørebilleder,
den samfundsdebatterende montage fra 40’erne
og 50’erne, den litterære og kulturkritiske monta-
ge fra 60’erne og 70’erne samt de formeksperi-
menterende montager fra 80’erne og begyndel-
sen af 90’erne. Analysen retter sig mod monta-
gens tematiske og radioæstetiske karakteristika og
udvikling, men omfatter tillige en kulturhistorisk
dimension hvor radiomontagen ses som fortolker
og kommentator til periodens kulturelle og sam-
fundsmæssige strømninger og debat.
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Institutionsanalyse og -historie
John Mortensen skrev en artikel om den kritiske
teoris medie- og offentlighedsanalyse. Artiklen var
en fremstilling og diskussion af Oskar Negts bi-
drag set i lyset af den institutionelle og indholds-
mæssige udvikling inden for tv-mediet.

Vibeke Pedersen afsluttede sit NOS-H-projekt
Kønnets iscenesættelse mellem public service og kommer-
cialisme – værter og værtinder i de nordiske tv-studier.
Det publiceres i 1998 dels som selvstændig publi-
kation, dels i forkortet version i tidsskriftet Nordi-
com – Information under titlen TV-værter og køn i
Norden – En komparativ kvantitativ undersøgelse med
fokus på forholdet mellem publicservice og reklamekana-
ler.

Ib Poulsen arbejdede med forsknings- og for-
midlingsprojektet Nordisk medieforskning. For-
målet er at udbrede kendskabet til nordisk medie-
forskning og præsentere igangværende forskning
inden for dette område. Projektet omfatter bl.a.
en seminarrække, arrangeret af Poulsen, med tit-
len “Nordisk Medieforskningsseminar”, hvor en
række fremtrædende nordiske medieforskere har
præsenteret større projekter fra både Danmark,
Norge og Sverige. Ib Poulsen har desuden bidra-
get med artiklen “Public Service Radio in Den-
mark Today” i Ulla Carlsson (red): Radio Research
in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Redaktion af tidsskrifter, skriftrækker og
lignende:
To af instituttets medarbejdere, Pil Dahlerup og
Hans Hertel, har – sammen med Marianne Aleni-
us, Søren Peter Hansen og Peter Meisling – redi-
geret antologien Digternes paryk. Studier i 1700-tal-
let, der udkom som festskrift til professor Thomas
Bredsdorffs 60 årsdag den 1. april 1997.

Syv af instituttets medarbejdere – Thomas
Bredsdorff, Jørgen Haugan, Hans Hertel, John
Chr. Jørgensen, Jette Lundbo Levy, Klaus Peter
Mortensen og Flemming Lundgreen-Nielsen –
har, med sidstnævnte som redaktør og i samarbej-
de med Sven-Aage Jørgensen, Institut for ger-
mansk filologi, omdannet foredragsrækken “Kø-
benhavn som litterær kulturby” til bogen Køben-
havn læst og påskrevet, der er udsendt af Museum
Tusculanums Forlag og finansieret af Det humani-
stiske Fakultet.

John E. Andersen er medlem af redaktionspa-
nelet for NyS, med Lars Heltoft og Frans Greger-
sen.

Jens Kr. Andersen er i redaktionskomiteen (som
“advisory editor”) for Nordica – Tidsskrift for nordisk
teksthistorie og æstetik, Odense og (sammen med
Anika Salomonsen, Det kgl. Bibliotek) redaktør af
skriftrækken Skrifter udgivet af Selskabet Bellman i
Danmark (bd. II under udgivelse). Andersen er

hertil næstformand for Selskabet Bellman i Dan-
mark og for Det danske Guldalderselskab, besty-
relsesmedlem i Universitets Jubilæets danske Sam-
fund (U.J.D.S.) og i Bakkehuset – dansk Littera-
turforening samt medlem af Det danske Sprog- og
Litteraturselskab (DSL).

Thomas Bredsdorff er medstifter af og næstfor-
mand i Dansk Selskab for 1700-talsstudier. Han er
endvidere instituttets repræsentant i bestyrelsen
for netværk for forskeruddannelse i litteratur-
forskning.

Flemming Conrad førte tilsyn ved udgivlsen af
1) “H.C. Andersens brevveksling med Lucie & B.S.
Ingemann” (Museum Tusculanum), 2) B.S. Inge-
manns “Levnetsbog” m.v. DSL), og 3) Sibberns
“Efterladte Breve af Gabrielis” (DSL). Conrad er
tillige medlem af styrelsen for Universitets-Jubi-
læets Danske Samfund.

Frans Gregersen er medlem af editorial board
for Journal of Pragmatics og NyS.

Carsten Hansen er medlem af sekretariatet for
Netværk for Metaforer, Kultur & Kognition støttet af
Statens humanistiske Forskningsråd. Hansen er
hertil redaktør af og bidragyder til en række pub-
likationer: 1) MetafDan – en dynamisk database
over registrering af dansk forskning og publikatio-
ner om metaforer. MetafDan offentliggøres løben-
de i en printversion, ligesom den er tilgængelig på
World Wide Web. 2) Proceedings II fra Netværk for
Metaforer, Kultur & Kognitions seminar i Køben-
havn i oktober 1996: Metaforer i kultur og samfund.
3) forumsektion om Anmeldelsens teori og praksis i
Hermes 19. 4) Anmeldelsens teori og praksis. Hermes
skriftserie. Udgivet med støtte fra Det erhvervs-
sproglige Fakultet ved Handelshøjskolen i Århus
og Institut for Nordisk Filologi ved Københavns
Universitet.

Erik Hansen er ansvarshavende redaktør af Nyt
fra Sprognævnet og medredaktør af Mål & Mæle.

Anne Holmen er medredaktør af NyS og Køben-
havnerstudier i Tosprogethed. Formand for ADLA
(den danske forening for anvendt sprogviden-
skab), bestyrelsesmedlem i Selskab for Nordisk Filolo-
gi.

Jens Normann Jørgensen er medredaktør af se-
rien Københavnerstudier i tosprogethed og repræsen-
tant i Danmark for den europæiske årbog Sociolin-
guistica.

Flemming Lundgreen-Nielsen er redaktør af
Danske Studier (tidsskrift), Grundtvig-Studier (år-
bog) og af Forårs- og Efterårslektionskataloger og
Sommeravis fra Folkeuniversitetet i København,
og konsulent ved Søren Kierkegaard-forsknings-
centerets Kierkegaard-udgave, København.

Ib Poulsen var redaktør af humanistiske Studier
ved Københavns Universitet, 1997 (sammen med
Lise Tolstrup og Susanne Ørum Madsen).
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Marianne Stidsen redigerer sammen med Niels
Frank en æstetikserie som forventes at begynde at
udkomme på Samlerens Forlag i 1998.

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:
John E. Andersen har haft i alt 22 rejsedage for
Københavns Universitet i 1997: 20. – 25. februar i
Lyon, afsluttende evalueringskonference for
ERASMUS-programmet. 27. Februar – 1. marts
Brussel med Sokratesprogram for udvikling af
læremidler for små sprog i Europa (SIB). 23. – 25.
april Stockholms Universitet. Testkonference i
ALTE (Association of language Testers in Europe)
9. – 11. maj. Ved Hull Univ. (SIB) 23. maj Net-
værksmøde Erasmus Stockholms Universitet, 26.
maj. Bruxelles, indkaldt som rådgivende ekspert
af EU-kommissionen DGXXII, for Sokrates 2 fra
2000 til 2006. 11. – 14. september Hull University
(SIB) 1. – 5. november University I Thessaloniki
(SIB) 20. – 23. november Universitetet i Madrid
(Complutenze) Nordisk Råd, lektorkonference.

John E. Andersen har holdt disse foredrag: 1)
Institutionen för Nordiska Språk, Lunds Universi-
tet, “Multimediestøttet undervisning i Dansk for
udlændinge”. 2) Undervisningsministeriets års-
møde for danske lektorer i udlandet, Hindsgavl,
“IT-baseret fjernundervisning i dansk med univer-
sitetet i Gent som eksempel”. 3) “Indflydelsen fra
samfundsvidenskaberne på Pragmatikken” – i In-
stituttets forelæsningsrække om videnskabsteori.
4) “IT i sprogundervisning og i EU´s støttepro-
grammer”, Nordisk Råds lektorkonference i Ma-
drid. Et par foredrag ved forskellige efteruddan-
nelseskurser i sprog, argumentation og pragmatik.
Og fire foredrag om Københavns Universitets or-
ganisation og internationaliseringsaktiviteter for
udenlandske gæster, f.eks. Fulbright-stipendiater i
september, tyske universitetskanslere i oktober
EU-koordinatorer i november.

Nina Møller Andersen arrangerede (sammen
med Anker Gemzøe, AUC og Lilie Chouliaraki) et
2-dages Bachtinseminar med deltagelse fra alle
landets universiteter og gæsteforelæsning af pro-
fessor David Shepherd fra The Bakhtin Center i
England. I forlængelse af seminaret grundlagdes,
i samarbejde med Anker Gemzøe, AUC og Littera-
turvidenskab, Københavns Universitet, et inter-
skandinavisk Bachtin-netværk. Sammen med Alex
Fryszman, Slavisk Institut og Anker Gemzøe af-
holdt Nina Møller Andersen et Blå Tirsdags-arran-
gement i november om Bachtin i sprogvidenska-
ben, litteraturvidenskaben og filosofien.

Tine Bach deltog i “12th World Congress of
Jewish Studies” på Hebrew University i Jerusalem i
august. Det er en verdenskongres, der kun bliver
afholdt hvert fjerde år og derfor er et “must”, hvis
man beskæftiger sig med jødiske studier. Bach del-
tager løbende i et forskerseminar på Judaistik i
Lund arrangeret af professor Hanne Trautner-
Kromann. Endvidere har Bach holdt foredrag i
forelæsningsrækken “Det danske og det fremme-
de” arrangeret af Københavns Universitet, Det hu-
manistiske Fakultet i anledning af Det Europæiske
år mod racisme, titel: Jøder i dansk litteratur.

Thomas Bredsdorff har holdt tre gæstefore-
læsninger ved universitet i Riga, og været kursusle-
der for ph.d.-kursus ”Litteratur og tid”, Sandbjerg
Slot.

Robert Zola Christensen har holdt foredragene
“Vandrehistorier”, ved Folkeuniversitetet, “Folke-
digtning af i dag” på Holbæk Amtsseminarium og
“Moderne dansk litteratur”, for svenske gymnasie-
lærere på Lunds Universitet.

Pil Dahlerup var gæstelærer i London uge 3 og
uge 4 og forelæste om “Of Course Literary History
is Possible” og “Redefining the Scandinavian Bal-
lad”. Dahlerup holdt endvidere to seminarer: Sol-
vej Balle: Ifølge loven og Marsk Stig-viserne.

Bent Fausing har holdt forelæsningerne: 1)”Bil-
leddele, kropsdele” ved seminar om “Krop, visualitet,
medier” arrangeret af Center for Ungdomsmedi-
er, Københavns Universitet. 2) “Syn og sansninger”
ved Design Skolen, Kolding. 3) “Alle de menne-
skelige videnskaber?” ved Vidensksbasteoriseminar,
Nordisk Filologi. 4) “Billede og affekt” ved semi-
nar arrangeret af ”Den billedskabte virkelighed”,
Københavns Universitet, Styringsgruppen. På
forskningsrejse til New York, Montreal, Los Ange-
les i forbindelse med ovenstående projekt på
McGill-Universitetet, Montreal, 5) “Sight as sense”
og “To create an image – and to be an image”. 6) “For-
holdet mellem billede og virkelighed” ved seminar
arrangeret af ”Den billedskabte virkelighed”, Kø-
benhavns Universitet. 7) “At se på billeder” ved For-
midlingscentret, Københavns Universitet.

Annette Fryd deltog i foråret i konferencen “In-
terart-studier i teori og praksis” på Lysebu, arran-
geret af NorSIS (Nordisk selskab for interart-studi-
er). I efterårssemesteret var Fryd på studieophold
ved University of California, Berkeley, hvor hun
deltog i undervisning hos bl.a. Kaja Silverman og
Karin Sanders og modtog vejledning hos sidst-
nævnte. Hun holdt foredrag om døden hos Gun-
nar Ekelöf på Karin Sanders’ kursus om død og re-
præsentation.

Carsten Hansen deltog i Researching and Ap-
plying Metaphor II, 29. – 31. maj i København Holdt
oplæg sammen med lektor Peter Widell, Institut
for Nordisk, Aarhus Universitet: Automatic Registra-

Det humanistiske Fakultet492



tion of Metaphors in Machine Readable Text Corpora.
Under udgivelse. Deltog i ICLC ’97 (International
Cognitive Linguistics Conference) i Amsterdam
14. – 20. juli. Sammen med Peter Widell poster-
præsentation: Automatic Registration of Metaphors in
Machine Readable Text Corpora.

Erik Hansen deltog i de nordiske sprognævns
årsmøde på Færøerne og i en sprogkonference i
Berlin, arrangeret af Verein zur Förderung
sprachwissenschaftlicher Studien. Hansen har
holdt flere foredrag, bl.a. for Dommerforeningen,
Folkeuniversitetet og dagbladet Politiken.

Jørgen Haugan foredrog disse emner: “Hamsun
og Nexø – to litterære oppkomlinger” på Schæf-
fergården i regi af Fondet for dansk-norsk Samar-
bejde, og “Dansk og norsk mentalitet” i Den nor-
ske Sjømannskirke i december 1997.

Hans Hertel har holdt foredrag om fortælle-
kunst ved Bibliotekarforbundets kongres “Kultu-
rens engle” i Helsingør, forelæst om sit besættel-
sesprojekt og om litteratur som mentalitetshisto-
risk kilde ved Frihedsmuseets forskningsseminar
og deltaget i Aktion Læsnings seminar om højt-
læsning og læsefærdighed på Christiansborg.

Anne Holmen forelæste om Normer for dansk som
andetsprog i Fakultetets forelæsningsrække om Det
danske og det fremmede, om Danskundervisning og in-
tegration for Danske Undervisningsorganisationers
Samråd. Hun holdt foredrag på efteruddannelses-
kursus for gymnasie- og indvandrerlærere. Sam-
men med Nordsekvens-gruppen foredrog hun på
den internationale børnesprogskonference i
Odense samt på flere forskningsmøder i Køben-
havn og Stockholm. Arrangerede besøg af profes-
sor Roeland Van Haut fra Nijmegen.

Jørgen Bonde Jensen deltog med foredrag i
H.C. Andersen-seminar i Oslo.

Eva Skafte Jensen deltog i NORFA-kursus om se-
mantik i Skåne, i talesprogsseminar ved AUC i an-
ledning af M.A.K. Hallidays ophold i landet, i se-
minar om grammatikalisering i anledning af Elisa-
beth Traugotts besøg til Københavns Universitet, i
talesprogsseminar ved Københavns Universitet i
anledning af M.A.K. Hallidays, Ruqaiya Hasans,
Marianne Mithuns og Wallace Chafes besøg til
landet.

Jens Normann Jørgensen har i årets løb delta-
get i The International Symposium on Bilingua-
lism ved University of Newcastle upon Tyne 9. –
12. april med et foredrag om Development of Suc-
cessive Bilingualism in Children. Desuden har
han deltaget i The Fourth International Symposi-
um on Language Contact and Conflict ved Katho-
lieke Universiteit i Brussel med et foredrag om
Educational Underachievement of Immigrants.
Normannn Jørgensen har haft besøg af professor
Carol Pfaff fra Freie Universität Berlin. Hun gav et

foredrag på instituttet og medvirkede i undervis-
ning i sociolingvistik. Endelig har han ved
Stockholms universitet gæsteforelæst om udviklin-
gen af kodeskift som sproglig magtstrategi hos to-
sprogede skoleelever.

John Chr. Jørgensen har forelæst over kritikhi-
storiske emner på Schæffergården, Danmarks Bib-
lioteksskole, Statsbiblioteket i Århus, Magisterfor-
eningen og medvirket som censor ved diplomud-
dannelsen i kulturjournalistik ved Journalisthøj-
skolen i Århus.

Jette Lundbo Levy deltog i 1) seminar på Lyse-
bu, arrangeret af Fondet for dansk-norsk samarbej-
de om H.C. Andersen. Foredrag med titlen: “Om
ting der går i stykker. Ekelöf of H.C. Andersen”. 2)
symposium på Det Finske Institut, Athen, “The
Writing Woman: Ritual and Religious Perspecti-
ves”, deltaget med forelæsning med titlen: “Ritual
and Sacrifice in some Tales by Karen Blixen”. 3) in-
stitutseminar om tid, deltaget med oplæg om “Lit-
teraturhistoriens tid”. 4) Center for Urbanitet og
Æstetik, Københavns Universitet, seminar om
“Walter Benjamins Berlin”, deltog med en læsning
af kapitlet “Syæsken” fra Benjamins Berlinbog.
Levy gæsteforelæste på Scandinavian Department,
Berkeley, University of California, om “Hans Chris-
tian Andersen: Things, a Reading”.

Flemming Lundgreen-Nielsen forelæste offent-
ligt i rækken “Det Danske & Det Fremmede”, Det
humanistiske Fakultet, København. Han foredrog
1) ved Scandinavian Seminar, Krogerup Højskole,
2) på Undervisningsministeriets årsmøde for dan-
ske udlandslektorer, Hindsgavl, 3) ved Grundtvig-
Selskabets internationale 50-års jubilæumssemi-
nar, Køge og 4) i Det grundtvigske Arbejdskon-
vent, Vartov.

Vibeke A. Pedersen holdt oplægget: Vibeke Bild
og hendes kvart, på arbejdssymposium under pro-
jektet Dansk Folkevisekultur 1550-1700. Endvide-
re foredrog hun “Dronning Sophias visebog” i Sel-
skab for Nordisk Filologi, København og “Formler
i ballader – og udenfor” ved Projekt Visecenter,
Odense.

Vibeke Pedersen foredrog om 1) Studieværtens
krop på seminaret “Krop, medier og visualitet”, ar-
rangeret af Center for Ungdomsmedier. 2) Iscene-
sættelse af tv-værten som fortæller på seminaret “TV:
Interaktion, simuleret interaktion og interaktivi-
tet” på AUC. 3) Køn og visuelle medier på seminar
om “Universitetsfagenes kønsbegreber” på Center
for kvinde- og kønsforskning. Pedersen præsente-
rede paperet Studieværter og køn i Norden på Den
13. Nordiske Konference for Massekommunikati-
onsforskning i Jyväskylä, Finland.

Ib Poulsen var inviteret som foredragsholder til
Broadcast Talk Seminar, Glasgow. Som medlem af
evalueringsgruppe for Center for Ungdomsmedi-
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er, Inst. for Film- og medievidenskab/Københavns
Universitet inviteret til evalueringsseminar af de
samlede publikationer, Lysebu.

Hanne Ruus har holdt foredrag om ordforråd
og semantik i ældre dansk i Selskab for Nordisk Fi-
lologi og ved seminaret Litteratur og tid på Insti-
tut for Nordisk Filologi.

Marianne Stidsen forelæste om 1) “At læse med
takt – Om Horace Engdahls Beröringens ABC”, se-
minar om stemmen i litteraturen, Aarhus Univer-
sitet,.2) “Æstetisk forståelse”, videnskabsteoretisk
seminar, Litteraturvidenskab, Slagelse (optrykt i
kompendium). 3) “Værkets krise – Om kunst og
negativitet hos Maurice Blanchot”, foredragsræk-
ke om kunst og filosofi på Kunstakademiet, Kbh.
(udkommer i bogform i 1998). Stidsen foredrog
for norske universitetsstuderende, for gymnasiee-
lever, for internationale studerende ved Køben-
havns Universitet, for studerende ved Aalborg
Universitet, samt i forbindelse med efteruddan-
nelse af gymnasielærere.

Gunnar Syréhn var med studenter fra kurset
“Svensk kultur og litteratur” på en ugelang rejse til
Stockholm og Uppsala med forfattermøder, tea-
ter- og museumsbesøg, studier i forskellige kultur-
miljøer mm. Endvidere forelæste Syréhn for Hei-
berg-selskabet om “Johan Ludvig Heiberg och
den svenska vådevillen”, hvor August Blanche på
den svenska side indtog en hovedrolle. Ved flere
lejligheder har Syréhn optrådt offentligt som Bell-
mantolker og -kommentator.

Morten Thing deltog som oplægsholder i det
23. nordiske historikermøde i Tammerfors, gæste-
forelæste på Aalborg Universitet om Skønlitteratur
som historisk kilde, Narrativitet og historie, samt Foto-
grafiets teori, holdt fire foredrag i Danmarks Radio
om Zionismens historie, gæsteforelæste på Carsten
Niebuhr instituttet om samme sag, og holdt en gå-
hjem-forelæsning om Negre og jøder før og efter Aus-
chwitz i Det humanistiske Fakultets antiracistiske
forelæsningsrække.

Lotte Thrane tilbragte første halvdel af året i
England ved Scandinavian Studies at University of
East Anglia, som Senior Lecturer. Hun underviste i
“Litteraturhistorie”, “Nyere dansk litteratur og kul-
tur”, og i “H.C. Andersens forfatterskab”. Hun var
vejleder for 15 af de nordiske gæstestuderende på
UEA, og udvirkede at tre britiske nordistik-stude-
rende kommer til Danmark for at læse videre –
heraf den ene på Institut for Nordisk Filologi. I ja-
nuar deltog Lotte Thrane i Jahrestagung der Rilke-Ge-
sellschaft i London og i juni i Nordisk Kvindelitteratur-
histories symposium i Kristianssand. I februar holdt
Lotte Thrane foredrag på School of Modern Lan-
guages, University of East Anglia, om Magda von
Hattingberg’s Readings of Rilke as Romantic Discourse.

Karen Thuesen deltog på Dragsholm Slot i et

seminar afholdt inden for projektet “Dansk Folke-
visekultur 1550-1700”. Holdt i den forbindelse et
foredrag med balladeformlen “… drog ud sin bru-
ne brand” som emne.

Udvalgsarbejde og administrative hverv:
John E. Andersen er medlem af Rektors Internati-
onale Udvalg. Formand for Københavns Universi-
tets lektoratsudvalg. Medlem af Instituttets Forsk-
ningsudvalg. Til 1. februar 1997 formand for ph.d.-
udvalget. Næstformand i Instituttets Samarbejds-
udvalg, næstformand i Fakultetets SU. Medlem af
Københavns Universitets Hovedsamarbejdsudvalg
og af dets Ligestillingsudvalg og udvalg om ny per-
sonalepolitik (afsluttet pr. 1. juni 1997) Udpeget af
rektor som Universitets repræsentant i bestyrelsen
for DIS, udpeget af Rektorkollegiets formand som
formand for Prøvekommissionen for Danskprøve
2 (Adgangsgivende prøve for udlændinge der
søger optagelse med ikke-dansk optagelsesgrund-
lag, fx studentereksamen). Medlem af rektorkolle-
giets følgegruppe for administrationen af kulturaf-
talestipendierne. Dansk leder af den nationale eva-
lueringsgruppe af Erasmusprogrammet fra 1987
til 1994. Arbejdet afsluttet og resultatet publiceret
marts 1997. Medlem af Undervisningsministeriets
baggrundsgruppe for udformning af bekendt-
gørelse om danskprøver for flygtninge og indvan-
drere under lov 163 om sprogundervisning af ud-
lændinge i Danmark fremsat den 21. januar 1998
af Undervisningsministeren. Formand for Univer-
sitetets Lektoratsudvalg. Formand for Fakultetets
bedømmelsesudvalg for ansøgninger om stipendi-
er til studerende individuelle studierejser. Kontakt-
person til Internationalt Kontor, koordinator for
sprogundervisning af udenlandske gæstestuderen-
de ved Københavns Universitet ca. 200 studerende
i 1997, leder af Sommersprogskolen med en om-
sætning på 780.000 kr. International koordinator
ved Instituttet (indrejsende ca. 50 studerende pr.
semester, udrejsende ca. 10). Netværkskoordina-
tor for Instituttets netværk i henholdsvis Nordplus
og Sokrates. Tillidsrepræsentant ved Instituttet,
anmeldt af Dansk Magisterforening, fællestillidsre-
præsentant for Det humanistiske Fakultet og Det
teologiske Fakultet (for ca. 600 fastansatte og 400
løstansatte). Pr. 1. marts 1997 valgt til fælles AC-til-
lidsrepræsentant for Københavns Universitet.

Thomas Bredsdorff er instituttets repræsentant
i bestyrelsen for Netværk for forskeruddannelse i
litteraturforskning, og næstformand for Dansk
Selskab for 1700-tals studier.

Dorthe Duncker er medlem af Teknologinæv-
nets arbejdsgruppe vedr. Dansk Sprogteknologi
(STANLEX-gruppen).

Bent Fausing er 1) medlem af styringsgruppen
for Fakultets satsningsområde “Den billedskabte
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Virkelighed”; 2) i udvalget vedrørende planlæg-
ning af seminar om “Visualitet og køn” i forbin-
delse med “Den billedskabte Virkelighed”; 3) i ud-
valget vedrørende planlægningen af seminaret “I
billedet er alt muligt”, Nordisk/”Den billedskabte
Virkelighed”; 4) i bestyrelsen for Center for Vi-
deoDokumentation (Louisiana, Statens Museum
for Kunst mv.) repræsenterende Københavns Uni-
versitet; 5) censor ved Aalborg, Aarhus, Odense,
Roskilde og Københavns Universitet inden for Me-
dier, Massekommunikation, Kulturformidling og
Kulturstudier, Nordisk, Litteratur og Semiologi;
6) medlem af ph.d.-udvalget, Nordisk; 7) ph.d.-ko-
ordinator for Massekommunikationsområdet.

Frans Gregersen er medlem af Statens humani-
stiske Forskningsråd og dettes Publikations- og
Oversættelsesudvalg og medlem af forskningsud-
valget ved Dansk Sprognævn. Indtil udgangen af
året formand for det centrale ph.d.-udvalg på Kø-
benhavns Universitet og som sådan medlem af ko-
ordinationsudvalget, hvis vigtigste opgave var at
koordinere arbejdet med langtidsplanen. Sekre-
tær for Lingvistkredsen indtil årets udgang. Som
repræsentant for Det humanistiske Fakultet har
Gregersen deltaget i en arbejdsgruppe om for-
skerrekruttering, hvis rapport kan forventes of-
fentliggjort i begyndelsen af 1998. Indtil udgan-
gen af året var Gregersen medlem af den
tværgående fagkonsulentgruppe i faget dansk og
han deltager i arbejdet med forsøg med nye eksa-
mensformer ved studentereksamen i skriftlig
dansk. I samarbejde med professor Klaus P. Mor-
tensen, Danmarks Lærerhøjskole, og professor
Tor Hultman, Malmö, og docent Lars-Göran
Malmgren, Lund, har Gregersen planlagt Øre-
sundsprojektet, et projekt der med støtte fra Øre-
sundskomiteen (EU’s sociale fond), søger at inte-
grere sprog og litteratur i modermålspædagogik-
ken på begge sider af Sundet i et fælles kursus for
doktorandstuderende og gymnasielærere samt
ph.d.-studerende. Kurset afholdes i 1998.

Carsten Hansen designede, implementerede og
afviklede seminar om Anmeldelsens teori og praksis,
afholdt med støtte fra Institut for Nordisk Filologi
i april på Københavns Universitet.

Jørgen Haugan har i efteråret 1997 planlagt se-
minar for danske studenter i emnet “Norsk littera-
tur og kultur” til afholdelse på Lysebu ved Oslo i
Norge, 1998.

Hans Hertel var studieleder for dansk, deltog i
arbejdet med den faglige evaluering af dansk-nor-
disk-fagene og organiserede instituttets efterføl-
gende debatmøder herom. Som talsmand for
græsrodsgruppen KUK (Københavns Universitet
med Kvalitet) har Hertel været rådgiver for juryen
i arkitektkonkurrencen om Det nye humanistiske
Fakultet på Amager Fælled.

Anne Holmen var medlem af bedømmelsesud-
valg ved Mie Femø Nielsens ph.d.-afhandling samt
formand for bedømmelsesudvalg ved Bettina Per-
regaards ph.d.-afhandling. Medlem af bedømmel-
sesudvalg ved lektorbedømmelse på Engelsk Insti-
tut samt ved adjunktbedømmelse på Institut for
Arkæologi og Etnologi. Sprogvidenskabelig re-
præsentant i Fakultetets Forsknings Fredage ud-
valg. Censor ved Danskprøve 2.

Jørgen Bonde Jensen deltog som formand for
fagets evalueringsgruppe i det afsluttende arbejde
med fagevaluering af Dansk marts 1996 – juli
1997, og var formand for fagets bedømmelsesud-
valg vedr. ph.d.-stipendier for 1998.

Bonde Jensen var medlem af bedømmelsesud-
valg vedr. adjunktur i litteraturvidenskab (Køben-
havns Universitet).

Eva Skafte Jensen var repræsentant for de
sproglige ph.d.-studerende i Fakultetets ph.d.-stu-
dienævn.

John Chr. Jørgensen har siddet i udvalg til be-
dømmelse af lektorer i dansk litteratur ved insti-
tuttet, samt i et ph.d.-bedømmelsesudvalg. Han er
endvidere formand for instituttets forskningsud-
valg for Dansk, og varetager kontakten til Dansk-
lærerforeningens efteruddannelser. For studie-
nævnet er John Chr. Jørgensen med i udvalget der
kommer med forslag til en ny OB-studieordning.

Klaus Kjøller ledede instituttet. Desuden var
han studieleder ved linjestudiet i Dansk sprog på
Folkeuniversitet i København.

Flemming Lundgreen-Nielsen er medlem af
Styrelsen for Folkeuniversitet i København, for-
mand for Programrådet for Folkeuniversitetet i
København, næstformand for Grundtvig-Selska-
bet, sekretær for og medlem af Styrelsen for Uni-
versitets-Jubilæets danske Samfund, medlem af be-
styrelsen i Det danske Sprog- og Litteraturselskab,
medlem af Udvalget for udadrettet virksomhed i
Danmark, Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab og sekretær for Lillian og Dan Finks Fond.

Vibeke Pedersen er formand for bogudvalget,
koordinator af det tværhumanistiske tilvalg “Medi-
er og Kultur”, leder af gruppen “Mediernes kon-
struktion af køn” ved de nordiske Konferencer for
Massekommunikationsforskning i 1997 og 1999.

Ib Poulsen var formand for Læreranstalternes
Fælles Formidlingskursus (indtil 1. juli 1997),
medlem af Styregruppen for adjunktpædagogi-
kum, Det humanistiske Fakultet/Københavns
Universitet, medlem af bestyrelsen for Institut for
Nordisk Filologi, formand for Arbejdsplanudval-
get/Institut for Nordisk Filologi, medlem af Selv-
evalueringsgruppen/Institut for Nordisk Filologi,
medlem af Byggeudvalget/Institut for Nordisk Fi-
lologi, studievejleder for faget Dansk, koordinator
for medielærergruppen/Institut for Nordisk Filo-
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logi, formand for ph.d.-bedømmelsesudvalg, Det
humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Hanne Ruus er fortsat medlem af STANLEX-
gruppen under Dansk Standard, som arbejder på
en dansk standard for leksikografiske oplysninger.
Del 1 af standarden blev udsendt til høring i janu-
ar 1997. Hun var medlem af bedømmelsesudval-
get ved besættelsen af et professorat i Dansk Er-
hvervssprog ved Handelshøjskole Syd, af bedøm-
melsesudvalget til bedømmelse af ansøgerne til et
professorat i språkvitenskaplig databehandling,
särskilt lexikologi ved Göteborgs Universitet og af
bedømmelsesudvalget ved besættelsen af et ad-
junktur ved Dansk Sprognævn. Hanne Ruus er fra
1. februar 1997 medlem af Det humanistiske Fa-
kultetsråd og af dettes planlægningsudvalg.

Morten Thing sidder i bestyrelsen for Martin
Andersen Nexø-fonden.

Lotte Thrane er medlem af Nomination and Elec-
tion Committee i “The American Conference on Ro-
manticism”. Thrane er desuden aktiv i det nystifte-
de “Dansk Selskab for Romantikstudier”, der ef-
terfølger det nu afsluttede netværk “Litteraturkri-
tik og Romantikstudier”.

DANSK FOLKEVISEKULTUR 1550-1700

Forskningsprojektet Dansk Folkevisekultur 1550-
1700 startede den 1. maj 1993 og slutter i somme-
ren 1998. Projektet er finansieret af en rammebe-
villing 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 kultu-
relle kontekst, de blev optegnet i. Folkeviserne er
den vigtigste genre i ældre dansk litteratur og de-
res temaer har inspireret utallige digtere i de føl-
gende århundreder. Ved at studere viserne i deres
første nedskrivningstid får vi ny viden om deres
ældste bevarede former og et nyt grundlag for at
vurdere den litterære traditions brug af viser og vi-
sestof.

Projektet er struktureret i en række delprojek-
ter, som findes beskrevet i pjecen Dansk Folkevise-
kultur 1550-1700:

Opbygning af tekstbase med komplette visebøger
og andre kilder
I dette delprojekt gøres alle tekster fra adelshånd-
skrifter før 1600 tilgængelige på edb. Ved udgan-
gen af 1997 var alle de planlagte 1000 viser indda-
terede. Der arbejdes med at forsyne viserne med
en neutral sprogform til brug for søgning af ord
og udtryk. En trediedel af viserne er således alle-

rede “neutraliserede”. Til undersøgelser i de regi-
strerede viser er udarbejdet et særligt søgepro-
grammel, hvormed man kan finde ord og vendin-
ger i verslinjer og strofer. Arbejdet udføres af fem
studentermedarbejdere, af Dorthe Duncker, Bir-
gitte B. Thomasen og Hanne Ruus.

Adelshåndskrifter 1550-1700
Projektet samarbejder med prof. dr. Otto Holzap-
fel leder 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.

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 og med
Peder Syvs Tohundredevisebog.

Adelens kultur i forhold til visernes belyst ved
kognitivt semantiske undersøgelser
Hanne Ruus har undersøgt ordforrådet i forskelli-
ge semantiske felter, bl.a. tid, som hun fortalte om
ved seminaret Litteratur og tid i november 1997.

Informationsvirksomhed:
Projektet afgiver årligt en statusrapport til Statens
humanistiske Forskningsråd. Der udsendes des-
uden nyhedsbreve til ca. 50 interesserede forskere
organiseret i et internationalt visenetværk.

Organisation
Arbejdet i de forskellige delprojekter fremlægges
ved projektmøder og det årlige statusseminar. I
møderne deltager foruden de egentlige projektar-
bejdere en række forskere som arbejder med un-
dersøgelser af relevans for projektet: Cand.mag.
Rikke Agnete Olsen; cand.mag Lene Halskov
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Hansen; ekstern lektor, mag.art. Niels Werner Fre-
deriksen; ekstern lektor, mag.art. Ulla Houkjær;
docent, dr.phil. Nanna Damsholt; cand.mag.,
ph.d. Vibeke A. Pedersen; lektor, dr.phil. Gunner
Lind; ph.d. Sebastian Olden-Jørgensen og ph.d.-
studerende, mag.art. Johan Møhlenfeldt Jensen.

I juni 1997 afholdt projektet et internationalt
seminar på Dragsholm Slot med 21 deltagende
forskere. Hanne Ruus, Flemming Lundgreen-
Nielsen, Elisabet Holst, Thorkil Damsgaard Olsen,
Steffen Heiberg, Vibeke A. Pedersen samt Dorthe
Dunker holdt alle illustrerede foredrag. Alle delta-
gerne forventes at levere bidrag til et planlagt
værk om folkeviser som Dansk Folkevisekultur 1550-
1700 vil munde ud i.

Visebasen og bogværket ventes udgivet på en
CD-ROM som planlægges af Hanne Ruus og
Dorthe Duncker.

DANSK SPROG- OG STILHISTORISK
TEKSTBASE

Den 1. februar 1997 startede dette forskningspro-
jekt som er støttet af Statens humanistiske Forsk-
ningsråd i en treårsperiode. Projektets formål er
at indsamle og registrere ældre danske tekster og
gøre dem tilgængelige for sprog- og teksthistori-
ske undersøgelser. Projektet ledes af lektor,
dr.phil. Hanne Ruus. Følgende forskere er tilknyt-
tet projektet: Lektor Inge Lise Pedersen, Institut
for Dansk Dialektforskning; professor Lars Heltoft
og professor, dr.phil. Niels Haastrup, Roskilde
Universitetscenter; lektor Bente Liebst, Aalborg
Universitet; forskningsadjunkt, ph.d. Vibeke A.
Pedersen, Institut for Nordisk Filologi. Der er
etableret samarbejde med ph.d.-studerende Inger
Schoonderbeek, Institut for Jysk Sprog- og Kultur-
forskning ved Aarhus Universitet.

I det første år er der bl.a. indsamlet tekster regi-
steret ved Hamburgs Universitet i et projekt om ne-
dertysk og skandinavisk. Endvidere er der foreta-
get forsøg med skanning og opmærkning af tekster
fra filologiske udgaver og af tekster trykt med frak-
tur. En rapport om skanningsforsøgene kan rekvi-
reres hos projektets sekretær Anne J. Fogt. Forsk-
ningsassistenterne Birgitte Brinkmann Thomasen
og Dorthe Duncker fra projektet Dansk Folkevisekul-
tur 1550-1700 har deltaget i opmærkningsarbejdet.

FINSK AFDELING

Generelt:
Til Finsk afdeling var der tilknyttet én videnskabe-

lig medarbejder (lektor og studieleder Arja Koski-
nen), én ekstern lektor (John Lind) og én under-
visningsassistent (Gitte Svanov). Faget har eget
studienævn.

Afdelingen er med i et netværk, Finnlink, som
samler alle finsksektioner og -afdelinger på nordi-
ske 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. 12.500 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 har fortsat sine to forskningsprojek-
ter: Det ene om s.k. handlingsmodalitet (modality
of action) i nordsamisk og det andre om sprogfor-
hold blandt etniske minoriteter i Norge og Nica-
ragua.

Anden videnskabelig/formidlende aktivitet:
Arja Koskinen er fagkonsulent i Den Store Danske
Encyklopædi for området finsk-ugriske sprog og skri-
ver opslagsartikler til værket.

Afdelingen har ansvaret for Danmarks og Is-
lands bidrag i det s.k. URBIS-projektet (Uralic
Bibliographical Survey) som ledes af Forsknings-
centralen för de inhemska språken i Finland.

Arja Koskinen var medarrangør på NorFa-sym-
posiet Utvikling av skriftspråk for Barents-områdets
østersjøfinske minoriteter på Universitetet i Tromsø
(Norge) i juni.

Det er i årets løb besvaret en række forespørg-
sler om Finlands samfund, kultur og litteratur fra
enkeltpersoner og institutioner.

Rejser og foredrag:
Finsk afdeling deltog i januar på et seminar på
Finsk-ugriska institutionen på Lunds Universitet,
hvor John Lind opponerede på en afhandling om
danskere i Estland fra midten af 1500-tallet til 2.
verdenskrig.

I april arrangerede afdelingen en studietur til
Finland i forbindelse med den XIV IFUSCO-kon-
ference i fennougristik i Åbo og Helsingfors.

Arja Koskinen holdt foredraget “Samiska
språkets ställning på Nordkalotten” på symposiet
Finsk-ugriska studier i en föränderlig värld, arrangeret
af Finsk-ugriska institutionen på Lunds Universitet
(maj) og foredraget “Utvikling av skriftspråk for in-
dianer- og kreolspråk i Nicaragua – et eksempel på
revitalisering” på NorFa-symposiet Utvikling av
skriftspråk for Barents-områdets östersjöfinske minoriteter
på Universitetet i Tromsø, Norge (juni).
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Afdelingen deltog på et seminar om estisk litte-
ratur med besøg af den estiske forfatter Emil Tode
på Finsk-ugriska institutionen på Lunds Universi-
tet i oktober.

Arrangementer:
Gæsteforelesning “Teaterlivet i Finland idag” v/
skuespiller Liisi Tandefelt (november).

Udvalgsarbejde m.v.:
Arja Koskinen var formand i bedømmelsesudvalget
vedr. stilling som ekstern lektor i minoriteter i Nor-
den historisk set på Center for Minoritetsstudier.
Arja Koskinen har repræsenteret finskfaget i Dan-
mark i det nye Finnplus-netværket, som er dannet
under Nordplus-systemet for at koordinere stipen-
diesøknaderne i faget finsk i de nordiske lande.

DANSENS ÆSTETIK OG HISTORIE

Studiet udbyder fire kurser (ét årsværk) som til-
valg på BA. Desuden har Dansens Æstetik og Hi-
storie 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. Værket publiceres i 1998 i forbindelse med
Det Kongelige Teaters 250-års jubilæum.

Inger Damsholt arbejder med ph.d.-projektet
Koreomusikalske relationer: Udvikling af metodiske red-
skaber, som gør det muligt at analysere forholdet
dans/musik. Hun har i efteråret 1997 opholdt sig
på Center for Dance Research, Roehampton Insti-
tut London (University of Surrey), hvor hun fort-
sætter sine studier i foråret 1998.

Anden videnskabelig/formidlende aktivitet:
Erik Aschengreen er konsulent for området dans
for Den Store Danske Encyclopædi. Han sidder i
programudvalget for Folkeuniversitetet og er tilli-
ge knyttet til the Advisory Board på de videnska-
belige tidsskrifter Dance Research (London) og
Dance Chronicle (New York).

Gæsteforelæsninger og kongresser:
8. – 9. marts 1997 deltog Erik Aschengreen i Gol-
den Days’ arrangement i Rom under Kulturmini-
steriet i anledning af 200-året for Bertel Thorvald-
sens ankomst til Rom. Sammen med dansere fra
Den Kongelige Ballet gav Erik Aschengreen en
lecture demonstration på Accademia di Danza om

Bertel Thorvaldsen, August Bournonville og
dansk ballet.

23. – 24. maj 1997 deltog Erik Aschengreen i
Journées Marie Taglionì på Pariseroperaen med
forelæsningen “La Sylphide de Bournonville,
aspects d’une tradition danoise”.

14. – 16. november 1997 deltog Erik Aschen-
green i NOFOD’s (Nordisk Forum for Danseforsk-
nings) fjerde konference i Helsingfors.

Andet:
Studiet har foruden den faste undervisning ved
Erik Aschengreen, eksterne lektorer og undervis-
ningsassistenter haft en række gæsteforelæsere og
særarrangementer. Særligt kan fremhæves en lec-
ture demonstration med tibetanske munke, ko-
reografen Camilla Stage, der talte om danserud-
dannelse og koreografi, koreografen Anders Chri-
stiansen, der talte om sin forestilling “Det Mandli-
ges Anatomi”, kritikeren Monna Dithmer, der tal-
te om dansedramaturgi samt professor Judy van
Zile fra University of Hawaii, der forelæste om
danseanalyse med koreanske hofdanse som mate-
riale.

CENTER FOR ARBEJDERKULTURSTUDIER

Center for Arbejderkulturstudier er en tværfaglig
forsknings- og formidlingsenhed, der beskæftiger
sig med arbejderklassens og arbejderbevægelsens
historie og vilkår i fortid og nutid.

Individuelle projekter:
Karsten Biering har fortsat arbejdet med videodo-
kumentation af Storebæltsoverfarten, mens den
endnu eksisterer og produceret to videogrammer.
Projektet har modtaget støtte fra Velux Fonden af
1981 og Scandlines A/S og udføres i samarbejde
med Danmarks Færgemuseum i Nyborg og
AV/ITV-afdelingen, Københavns Universitet.

Lars K. Christensen har fortsat arbejdet med sit
ph.d.-projekt om det moderne industriarbejde i
Danmark i perioden 1895-1945.

Niels Finn Christiansen arbejder med proble-
mer i velfærdsstatens udvikling, navnlig forholdet
mellem politik, ideologi og kultur. Har desuden
indledt studier over det politiske systemskifte i
Danmark 1848-49 set i international sammen-
hæng.

Anden videnskabelig virksomhed, rejser 
og formidling:
Karsten Biering er medlem af bestyrelsen for Fore-
ningen Danmarks Folkeminder og lydudgivelses-
selskabet Kragen; medlem af bestyrelsen for Kul-
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turcentret Kiers Gaard i Højer samt medlem af be-
dømmelsesudvalg til to seniorforskerstillinger ved
Dansk Folkemindesamling. Biering har været på
omfattende feltarbejde i forbindelse med video-
dokumentation af Storebæltsoverfarten mv. og
har holdt efteruddannelseskursus på Museums-
højskolen i interviewteknik og formidling på vi-
deo.

Lars K. Christensen er formand for Selskabet til
Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH)
og medredaktør af en web-side for netværket om
historie og informationsteknologi.

Niels Finn Christiansen har holdt en række
forelæsninger til henholdsvis norske studerende
og til en international konference på Socialforsk-
ningsinstituttet om værdier i velfærdsstaten. Har
deltaget i det nordiske historikermøde i Tammer-
fors i august. Er medredaktør af Nyt om Arbejdsliv
og medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund
samt af styringsgruppen for Netværk for Nordisk
Velfærdsstatshistorie.

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
videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske pro-
blemstillinger. Centrets forskningsaktiviteter si-
den 1987 er skildret i Centrets årbøger. Den sene-
ste årbog: Center for Kvinde- og Kønsforskning V,
Varia 1 1997 dækker årene 1994-96.

Fællesprojekter:
Nanna Damsholt har som kommende chairperson
i samarbejde med en række internationale forske-
re stået for udarbejdelsen af en ansøgning til
European Science Foundation om en konference
i 1998 i serien/rækken “Women in the Christian
Tradition”. Konferencen afholdes i Seefeld,
Østrig, oktober 1998. Kildesamlingen/undervis-
ningsbogen “Indefra”, som redigeres af Nanna
Damsholt med Bente Rosenbeck som medforfat-
ter, er under udgivelse.

Bente Rosenbeck deltager i det norske projekt:
“Kønnenes møde med det moderne”, som er ved
at afsluttes med udgivelsen af en antologi. Bente
Rosenbeck deltager endvidere i et nordisk pro-
jekt: “Ægteskab i Norden. Modernisering og køn-
skonstruktion”, som har fået forprojektmidler fra
NOS-H og støtte af Nordisk Ministerråds program

“Norden och Europa” til at udbygge med et euro-
pæisk perspektiv. NOS-H har desuden bevilget
projektmidler. Nordic Feminist Thought, som
Bente Rosenbeck redigerer sammen med Drude
von der Fehr og Anna Jonasdóttir er i trykken og
udkommer 1998.

Centret deltager i et Nordplus netværkspro-
gram (samarbejde mellem Helsingfors, Stock-
holm, Oslo, København). Derudover er Centret
medlem af AOIFA, The Association of Institutions
of Feminist Education and Research in Europe,
som forsøger at etablere et tematisk netværk un-
der Socrates.

Centret deltager i et ph.d.-netværkssamarbejde
inden for kvinde- og kønsforskning: Betydninger
af køn i tværvidenskabeligt perspektiv, som har
fået bevilget i alt 7 stipendier. I februar 1997 af-
holdt netværket et ph.d.-kursus: Køn, videnskabs-
teori og videnskabshistorie i Odense. Centret del-
tager i planlægningen af en uddannelse i ligestil-
ling: Køn, kultur og samfund.

Individuelle projekter:
Nanna Damsholt har fortsat sit projekt om krop
og køn i dansk højmiddelalder.

Dorrit Einersen fortsætter sine studier i Woman
as Monster og Margery Kempe.

Annemette Hejlsted arbejder med et projekt
om kønnets æstetik i 90’ernes danske roman.

Bente Rosenbeck har fortsat sit projekt Kærlig-
hed og seksualitet i det moderne samfund. Hun
arbejder med en analyse af ugifte mødre i det 20.
århundrede og professionalisering af det sociale
arbejde.

To gæsterforskere har været tilknyttet centret:
Den svenske forsker Elisabeth Elgán arbejder

på et post-doc projekt: En sammenligning af lige-
stillingspolitiken i forskellige europæiske lande
igennem de sidste 20 år.

Den tyske forskerstuderende Maren Wi-
chmann-Siegfried arbejder med ægteskabslovgiv-
ning i Danmark og Tyskland.

Redaktion m.v.:
Nanna Damsholt er konsulent/redaktør af de
middelalderlige biografier i Dansk kvindebiogra-
fisk leksikon. Tilknyttet “Women’s History Review”
og “L’Homme”.

Bente Rosenbeck er tilknyttet redaktionen
“Kvinder, køn og forskning”, “Gender and Histo-
ry” og “Thamyris” og sidder i redaktionen for
“Scandia”. Derudover har hun haft konsulentar-
bejde for Museum Tusculanum og for den svenske
nationalencyklopædi og er konsulent på Danske
kvinders Nationalråds jubilæumsskrift. Endvidere
er Bente Rosenbeck bidragsyder til den danske
encyklopædi og til kvindebiografisk leksikon.
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Rejser og foredrag:
Nanna Damsholt: Oplæg/foredrag ved følgende
lejligheder: 2. maj: Oplæg på projektet om folkevi-
ser. Københavns Universitet; 20. – 22. juni: Delta-
gelse i Le Goff seminar, Bergen, med forelæsnin-
gen: “Nation, sex and the body”; 6. september:
Forelæsning “Kvindesynet i det middelalderlige
Danmark”. Glimmingehus; 19. oktober: “Saxo og
de fremmede”. Fakultetets serie om racisme. Kø-
benhavns Universitet; 23. oktober: “Kvinder, køn
og kirke”. Lindevangskirken. Oplæg om ægteskab
i middelalderen på arbejdsmøde i projekt “Ægte-
skabet i Norden”. Oslo. Deltagelse i følgende kon-
ferencer: Northern Europe 1400 – 1648. Viden-
skabernes selskab. August. “Sprog og køn”. Okto-
ber. Københavns Universitet. Dragtseminar på Ar-
kæologi/etnologi, Københavns Universitet. No-
vember.

Elisabeth Elgan: Foredrag på et seminar om
kvindeligt lederskab arrangeret af Swedish Wo-
men Educational Association, Paris september
1997; Foredrag på kurset “Seksualitetens kulturhi-
storie” på Center for Kvinde- og Kønsforskning.

Annemette Hejlsted: Foredrag i Danmarks Ra-
dios Klassikerserie om Karen Blixens roman
“Gengældelsens veje”; Deltagelse i forskersymposi-
et “Tendenser i litteraturforskningen i Norden”,
Oslo august 1997; Arrangør af seminaret “Køn og
fag” på Center for Kvinde- og Kønsforskning; Lit-
terær konsulent på “Kvinder om natten”, Kvinfos
litterære bidrag til Kulturnatten 1997; Kursus på
Folkeuniversitetet: Kønnet, litteraturen og det
moderne gennembrud.

Bente Rosenbeck: “Krop, køn og seksualitet”. 2
foredrag på Sygeplejeskolen i Randers; “Diskurs,
kultur, historie”. Foredrag i Kritiske Historikere
sammen med Henrik Horstbøl; “Feminismen,
marxismen og historieforskningen”. Kommentar
til Gro Hagemanns oplæg. Jubilæumskonference:
Marxismen, historien og de intellektuelle 24. – 26.
november 1997; Møde afholdt af Foreningen Sex
og Samfund: Kan der gøres noget aktivt for at få
børn tidligere end i dag?; Studietur til Berlin; Stu-
dietur til England. Studier på The Fawcett Library
og The Wellcome Institute for the History of Me-
dicine; Deltagelse i international konference:
“Transformations: Thinking through Feminism”.
Lancaster University. Holdt oplæg: “Care or Con-
trol. Unmarried Mothers between 1900 and
1950”. About Mothers’ Aid Organizations in Den-
mark på Women, Policy and Politics Conference i
London; Under projektet “Ægteskab i Norden.
Modernisering og kønskonstruktion” har der
været afholdt arbejdsmøde i januar samt afholdt
en større konference: Ægteskab i Norden fra Saxo
til i dag i december; Foredrag: “Historisme, histo-
rieteori og videnskabsteori”. Kursus i videnskabs-

teori afholdt af Nordisk Institut; Deltagelse i kon-
ference: Et nordisk blik på køn og akademia ar-
rangeret af projektet “Køn i den akademiske orga-
nisation”. Gl. Dok, København; Deltager i projek-
tet: “Kilder til kvinders historie i arkiver og samlin-
ger”; Deltagelse i planlægningsgruppen for det 6.
nordiske kvindehistorikermøde 1999. Møde i Kø-
benhavn; Møde i Idrættens forskningsråd om hu-
manistisk og samfundsvidenskabelig idrætsforsk-
ning; Deltagelse i ideseminar om køn i magtud-
redningen afholdt af Ligestillingsrådet; Forfatter-
møde i det norske projekt: “Kønnenes møde med
det moderne”.

Bedømmelsesudvalg:
Nanna Damsholt: Disputatsbedømmelsesudvalg
om middelalderemne. Ikke afsluttet. Medlem af
betygsnämnd ved M.C. Lindbergs afhandling,
Lund. Medlem af udvalg vedr. eksternt lektorat.

Bente Rosenbeck har siddet i bedømmelsesud-
valg vedrørende et professorat i genusforskning,
Umeå Universitet.

Andet:
Nanna Damsholt er dansk repræsentant i The In-
ternational Federation for Research in Women’s
History.

Bente Rosenbeck er suppleant i styrelsen for
Nordisk Institut for Kvinde- og Kønsforskning.
Hun er næstformand i det landsdækkende censor-
korps for kvinde- og kønsstudier, censor på basis-
uddanelsen på Aalborg Universitet og Roskilde
Universitetscenter. Bente Rosenbeck er blev med-
lem af tilgængelighedsudvalget (vurdering af til-
gængelighedspraksis mv. på arkivområdet). Bente
Rosenbeck har sammen med Kirsten Drotner ud-
arbejdet et Notat om ligestilling på Københavns
Universitet til en arbejdsgruppe om ligestilling
nedsat af rektor. Hun har holdt oplæg på et møde
i Ligestillingsrådet om ligestilling og de højere ud-
dannelser. Bente Rosenbeck har deltaget i en ræk-
ke møder i universitetsudvalget under Foreningen
for Kvinde- og Kønsforskning i Danmark. 

Gæsteforelæsere og gæster:
Centret afholder løbende forskningsmøder og har
afholdt Gæsteforlæsning med Dorthe Marie Søn-
dergård, Dr. Kari Børresen, Oslo, seminar med Dr.
Anneke Mulder-Bakker, Groningen. Temadage:
“Velfærdens forskellige former” og “Køn og fag”.
Medarrangør af Kvinde- og Kønshistorisk seminar
på Svinkløv Badehotel. Desuden har der på Cen-
tret været afholdt et planlægningsmøde for det 6.
Nordiske kvindehistoriemøde, som skal afholdes i
Danmark i 1999.
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CENTER FOR MINORITETSSTUDIER

Minoritetsforskning beskæftiger sig med ikke-do-
minerende grupper i samfundet, som kulturelt,
sprogligt, etc. adskiller sig fra hoveddelen af be-
folkningen i samfundet på en måde som har social
signifikans. Fokus er især rettet mod relationen
mellem minoritet og majoritet og den måde denne
relation og dermed mangfoldighed forvaltes på.
Afdelingens formål er uddannelse og forskning.

Afdelingen er en selvstændig enhed under Insti-
tut for Nordisk Filologi med egen studieadmini-
stration og bibliotek. Der var til afdelingen knyttet
en lektor (Helen Krag) og en adjunkt (Kirsten
Thisted). Tine Bach fratrådte sin amanuensisstil-
ling og tiltrådte som ph.d.-stipendiat på Institut
for Nordisk Filologi med sit projekt om Jødisk litte-
ratur i Danmark. Hun afløstes af ekstern lektor Lise
Galal. Dertil kommer eksterne lektorer Ditte
Goldschmidt og Lars Jørgensen samt bibliotekar
Ilda Hallas-Møller og studievejleder Anne Bjørk-
mann. Ekstern lektor Marie Louise Sodemann var
fraværende pga. sygdom og orlov.

Informationsvirksomhed:
Afdelingen har indgået et samarbejde med Multi-
ethnica vedr. information om afdelingens forsk-
ningsaktiviteter. Afdelingen huser Minority Rights
Group Danmark som partner i et internationalt
netværk. Afdelingens foredrags- og arrangements-
forening “Minoritetsstudiers venner” har arrange-
ret en række besøg af minoritetsforskere. Afdelin-
gen har desuden afholdt en række gæstefore-
læsninger, dels i forbindelse med et projekt om Pi-
erre Bourdieus teorier og deres anvendelse i mi-
noritetsperspektiv og dels i forbindelse med Det
danske Kulturinstituts internationale kollokvium
om det rusynske mindretal i 6 central- og østeuro-
pæiske lande (Prof. Paul R. Magocsi, University of
Toronto). Afdelingens medarbejdere fungerer
desuden som rådgivere for organisationer/institu-
tioner, holder foredrag uden for universitetet og
informerer om deres forskningsressultater i medi-
erne. Afdelingen danner også rammen om ekster-
ne projekter (se under medarbejdernes individu-
elle virksomhed). Flere af afdelingens medarbej-
dere medvirkede ved Det humanistiske Fakultets
forelæsningsrække Det Danske og Det Fremmede, som
afholdtes i anledning af EU’s år mod racisme.

Minoritetsstudiers bibliotek er et lille, speciali-
seret bibliotek med ca. 1500 titler (centrale fag-
tidsskrifter, opslagsværker og teoretiske grund-
bøger) og udlån (ca. 500 titler i 1997).’

Medarbejdernes individuelle forsknings-
virksomhed:
Helen Krag har fortsat sit forskningsprojekt om

minoritet og konflikt i Nordkaukasus. Hun er for-
mand for Dansk Selskab for Kaukasusforskning og
dertil knyttet IT-netværk. Hun skriver om Kauka-
susfolk til Den store Danske Encyklopædi. Hun
medvirker med forsknings-rapport i UNHCR-pro-
jekt om konfliktløsning i regionen.

Helen Krag har medvirket i radioudsendelser,
og fungeret som ordstyrer og oplægsholder ved se-
minarer i ind- og udland (fx Seminar “Ethnic Mi-
norities in Estonia: Domestic Law and Internatio-
nal Instruments” i Tallinn og Workshop “Minority
Rights and Training 1997-2000” i England); konfe-
rencen “Ethnoradicalism and Centralist Rule:
Western and Eastern Europe at the End of the
20th Century” i Sandbjerg, Denmark. Hun har
desuden indgået i arbejdsgruppe vedr. minoritets-
forskning i EU under Forskningsministeriet.

Lars Jørgensen arbejder på et bogprojekt om
den korporlige jødefejde i København.

Kirsten Thisted forberedte sammen med Uni-
versitetet i Tromsø netværket Documenting the
Arctic og underviste i Magistrenes efteruddannelse
om globalisering. Med udgivelsen af Jens Kreutz-
mann på dansk og grønlandsk fortsatte hun sit
projekt med udgivelsesrækken af tekster fra den
grønlandske fortælletradition. Hun har holdt fle-
re eksterne forelæsninger, bl.a. i Det humanistiske
Fakultets række Det Danske og det Fremmede.

Lise Galal arbejder på et forskningsprojekt om
den koptiske minoritet i Cairo, har udgivet en ar-
tikel og forberedt et feltprojkekt i Ægypten. Her
har hun bl.a. præsenteret og publiceret sit fore-
drag. Hun har holdt flere eksterne forelæsninger,
bl.a. i Det humanistiske Fakultets række Det Danske
og det Fremmede. Desuden har hun udarbejdet
tekstmateriale for UNESCO-skolesamlingen med
hjemsted ved Etnografisk Samling Moesgaard. Ga-
lal har som repræsentant for afdelingen efter an-
modning sammen med Oxford Research A/S i
København og FormidlingsCenteret i Århus udar-
bejdet og afgivet tilbud på Arbejdsministeriets ud-
bud af projekt om integration af indvandrere på
arbejdspladsen.

Ditte Goldschmidt forberedte sammen med Det
Danske Center for Menneskerettigheder et IT-pro-
jekt om Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.
Hun arbejder på et bogprojekt om Oprindelige folk
i Norden.

Redaktion:
Helen Krag er medlem af Mitherausgeberkreis
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (München) og
af redaktionen for Alef, Dansk tidskrift for jødisk
kultur. Hun var en af arrangørerne af Det huma-
nistiske Fakultets forelæsningsrække Det Danske og
Det Fremmede.
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Udvalg m.v.:
Helen Krag er medlem af bestyrelsen for Interna-
tional Minority Rights Group i London og i
Dansk Israelsk Studiefond til minde om Josef og
Regine Nachemsohn. Hun er beskikket medlem
af repræsentantskabet (Advisory Council) for
DUPI (Dansk Udenrigspolitisk Institut), for
Foundation for Inter-Ethnic Relations i Den Haag
og for ECMI (European Center for Minority Is-
sues) i Flensborg. Hun er desuden af Udenrigs-
ministeriet beskikket som dansk ekspert i forteg-
nelsen over deltagere i ekspert- og rapportørmis-
sioner i henhold til OSCE’s Moskva-dokument
1991. Hun fungerer som medlem af ansættelses-
bedømmelsesudvalg under D.I.S. Hun var for-
mand for bedømmelsesudvalg for ph.d.-afhand-
ling “Privatiseringens konsekvenser for den russi-
ske befolkning i Estland”.

Kirsten Thisted er næstformand i Det grønland-
ske Selskab og koordinator for de nordiske kurser
(Københavns Universitets årlige kurser for stude-
rende i nordisk sprog og litteratur).

Lise Galal er medlem af Mellemøstnetværket under
Statens humanistiske Forskningsråd. Hun er medlem
af Nordic Society for Middle Eastern Studies og
samarbejder med Carsten Niebuhr Instituttet.

Rejser:
I forbindelse med projekter, konferencer og lign.
har Helen Krag foretaget eksternt finansierede
rejser til London, Wien, Tallinn, München og
Flensborg.

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 vejleder eller ekspert inden for et bestemt
emne. Heri findes også en oversigt over den lange
række af informerende pjecer som instituttet til
stadighed ajourfører og udsender. Instituttet har
til stadighed ansat en informationsmedarbejder
(studentermedhjælp) som bl.a. redigerer institut-
tets interne månedsblad NORDLYS og løbende
ajourfører vores hjemmeside på Internettet.

Som medarbejdere bl.a. ved dagbladene Politi-
ken, Ekstra Bladet, Berlingske Tidende, Weekend-
avisen, som foredragsholdere, fagbogsforfattere
og som medvirkende i de elektroniske medier har
mange af instituttets medarbejdere gode mulighe-
der for at meddele resultater af deres forskning.

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 – ofte under
stor medieinteresse.

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
kontakten til Danmarks Journalisthøjskole, hvor
han samarbejder med lektor Erik Farmann, bl.a.
om efteruddannelse for kulturjournalister. I kul-
turformidling underviser endvidere de eksterne
lektorer Finn Klysner, Lise Bostrup, Anne Flindt
Christensen, Rikke Rottensten og Ove Kreisberg.
Lærerkorpset har som helhed en bred kontaktfla-
de til kultur- og medieinstitutioner i Danmark.
Lise Bostrup underviser på Danmarks Journalist-
højskole, og flere af de andre lærere er aktive 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 Lis Hedelund, Yngve Søndergaard og Kir-
sten Rask. Søndergaard er kommunikationschef
på Statens Information. Kirsten Rask er selvstæn-
dig konsulent og kursusudbyder med lang erfa-
ring fra en lang række organisationer. Uddannel-
sen omfatter kurserne Sprogbeskrivelse (BA-tilvalg),
Sprog og norm (BA-tilvalg), Formidling (Dansk OB)
og Kommunikationsanalyse og -vejledning (Dansk
OB), som bl.a. omfatter praktikophold i en infor-
mationsafdeling eller lignende på mindst 6 uger.
Formålet er at uddanne sprogkonsulenter og in-
formationsmedarbejdere til virksomheder og or-
ganisationer.

På dansk overbygning findes Praktikmodulet.
Kurset er udformet af lektor Poul Behrendt, der
også fungerer som koordinator for de mange for-
skellige eksterne lærere der medvirker. Her ud-
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sendes 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.

I 1997 var Anne Holmen sammen med Helen
Krag og Jørgen Bæk Simonsen, Carsten Niebuhr
Instituttet, arrangør af Fakultetets Forelæsnings-
række om Det danske og det fremmede. Der er jævnlig
kontakt med medier, med fagblade og med un-
dervisningsministeriets konsulenter vedrørende
dansk som andetsprog og tosprogethed.

Klaus Kjøller

Stab:
VIP: 51,8 årsværk.
TAP: 7,6 årsværk.

VIP:
Andersen, Jens K; lektor.
Andersen, John Edelsgaard; lektor.
Andersen, Nina Møller; adjunkt.
Arild, Lars; lektor.
Aschengreen, Erik; lektor.
Bach, Tine; ph.d.-studerende.
Behrendt, Poul Olaf; lektor.
Beslyng, Marianne, forskningsass.
Biering, Karsten Georg; lektor.
Bredsdorff, Hans Thomas; professor.
Brink, Lars; lektorvikar.
Brorholm, Lars; amanuensis.
Chouliaraki, Syragoula Milner; forskningsadj.
Christensen, Robert Zola; ph.d.-studerende.
Christiansen, Niels Finn; lektor.
Conrad, Flemming Sparre; lektor.
Dahlerup, Nanna Pil H; lektor.
Dalgaard, Niels; amanuensis.
Damsholt, Nanna; lektor.
Duncker, Dorthe; ph.d.-studerende.
Fausing, Bent; lektor.
Fryd, Annette; ph.d.-studerende.
Gregersen, Frans; professor.
Grove, Arnaq Julie; forskningsass.
Hansen, Anne Sofie Helle; ph.d.-studerende.
Hansen, Carsten; ph.d.-studerende.
Hansen, Erik; professor.
Harritz, Pia; ph.d.-studerende.
Hartnack, Annette; amanuensis.
Haugan, Jørgen; lektor.
Hedelund, Lis; amanuensis.
Hertel, Hans; professor.
Holm, Lilliane Højgaard; amanuensis.
Holmen, Anne; lektor.
Holst, Lisbet; forskningslektor.
Jensen, Eva Skafte; ph.d.-studerende.
Jensen, Jørgen Bonde; lektor.
Jonas, Uffe Kragh; ph.d.-studerende.

Jørgensen, Charlotte; ph.d.-studerende.
Jørgensen, Henrik; lektorvikar.
Jørgensen, Jens Normann; lektorvikar.
Jørgensen, John Christian; lektor.
Kjøller, Klaus; lektor.
Klysner, Finn; amanuensis.
Koskinen, Arja; lektor.
Krag, Helen Liesl; lektor.
Kreisberg, Ove; amanuensis.
Levy, Jette Lundbo; lektor.
Lund, Karen; lektorvikar.
Lundgreen-Nielsen, Flemming T; lektor.
Lützen, Peter; ph.d.-studerende.
Markussen, Kim Byvald; amanuensis.
Mortensen, John; forskningsadj.
Mortensen, Klaus P; lektor.
Nielsen, Erik Aksel; lektor.
Olsen, Thorkil Damsgaard; lektor.
Paulsen, Lise; amanuensis.
Pedersen, Vibeke A; forskningsadj.
Pedersen, Vibeke; lektorvikar.
Perregaard, Bettina; ph.d.-studerende.
Poulsen, Ib; lektor.
Rasmussen, Rene; amanuensis.
Rosenbeck, Bente; lektor.
Rosiek, Jan; adjunkt.
Ruus, Hanne; lektor.
Stidsen, Marianne Søgaard; adjunkt.
Syrehn, Gunnar; lektor.
Søndergaard, Henrik; lektor.
Thing, Morten; lektorvikar.
Thisted, Petersen Kirsten; forskningsstip.
Thomasen, Birgitte Brikmann; videnskabelig

medarb.
Thrane, Lotte; lektorvikar.
Thuesen, Karen; forskningsadj.
Wentzel, Knud Høgsberg; lektor.
Zeruneith, Keld; lektor.

TAP:
Andersen, Elise; akademisk arbejder.
Bendixen, Jan Torvald Jens; overassistent.
Hallas-Møller, Ilda; assistent.
Hind, Helle Højgaard; overassistent.
Johansson, Helle; overassistent.
Lachtane, Lis Jytte; overassistent.
Mathiesen, Kirsten Lizzi; kontorfuldmægtig.
Sparrevohn, Kirsti Løken; bibliotekar.
Strand, Helle; akademisk arbejder.
Østergaard-Larsen, Winnie; overassistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Blicher, Henrik: Adolph Wilhelm Schack von Staf-

feldt: Digte.
Hjelmervik, Inger Thorun: Great Books: Nordisk

Råds Litteraturpris mellem kapløb og kvalitet.
Jørgensen, Charlotte: “Victoria Benedictsson”.
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Specialer:
Andersen, Henrik Thomas Buhl: Orientering og

desorientering – i udvalgte billeder.
Barlby, Finn: Det hemmelige liv – om romantik-

ken og “det Interessante”. Analyser af tekster af
Christian Winther, St.St. Blicher, Nathaniel
Hawthorne og H.C. Andersen.

Brandt, Jens Christian: Skæbnestudier. Analyser af
skæbnesynet i Thorkild Hansens romaner fra
1960’erne.

Bruun, Camilla Lindholm Melgaard: En under-
søgelse af tematiseringerne over det sociale op-
rør i Tom Kristensens og Klaus Rifbjergs prosa-
forfatterskaber.

Christensen, Susie: Jan Kjærstad og de store for-
tællinger – om postmodernisme i Kjærstads ro-
maner med særligt henblik på “Forføreren” og
“Erobreren”.

Christoffersen, Mette: Fotografiets og det standse-
de billedes funktion i filmen; – eksemplificeret
ved Krzystzof Kieslowskis “Dekalog” og “Veroni-
kas to liv”.

Damkjær, Bodil Spliid: Akademikeren & journali-
sten. Tradition og fornyelse – en læsning af
Georg Brandes’ bog “Æstetiske Studier” og hans
H.C. Andersen-essay.

Danielsen, Allan: Scenen mellem ørerne. Dansk
radiodramatik 1990-97.

Deden, Helle Helene: Ej blot til lyst – August
Bournonville liv og digtning.

Egholm, Morten: Sjælegranskere i en materiali-
stisk tid – en sammenlignende analyse af Harald
Kidde og Jakob Knudsens romaner.

Esbensen, Mette: “Kommunikation, organisation
og kultur” – i en hurtigt voksende virksomhed.”

Gutierrez Munoz, Helle Delfs: Bøger i radioen. En
analyse af litteraturmagasinet “Skanderborg
Station”.

Hansen, Bergur: William Heinesen – en folkelig
og moderne fortæller. Tre analyser af det senere
prosaforfatterskab med særligt henblik på teori-
er om mundtlighed og skriftlighed.

Hansen, Pia Majbritt: Individuation og selvfortolk-
ning i Karen Blixens liv og forfatterskab. Med
analyser af: “Den afrikanske Farm”, “Alkmene”,
“Drømmene” samt 3 breve fra 1926.

Hasselbalch, Jan: Billedets virkelighed i “Deka-
log”. En analytisk og teoretisk beskrivelse af
hvad moderne billeder kan betyde og hvordan
betydningerne opstår.

Hauch, Helene: Den danske nybølge.
Himmelstrup, Kristian: Den udødelige soldat og

jeg. En indre komparativ læsning af Ib Micha-
els skønlitterære forfatterskab.

Holmberg, Henrik: Fremmedord i danske ord-
bøger.

Jacobsen, Peter Vejrum: Dobbeltportræt.

Jelstrup, Åse Lejbølle: Kan man arve af Barthes’
analysemetoder? – en følgen og overvejelse af
Barthes’ analyseperspektiver, en Barthesberiget
analyse af Blixenfortællingen “Aben” og en
deraf følgende vurdering af Barthes’ analytiske
brugbarhed.

Jensen, Anders Føge: Det manipulerede billede – et
speciale om billedmanipulation i dansk presse.

Jensen, Isabella Domanyi: Sammenstød mellem
en traditionel skoleopfattelse og en ny pæda-
gogik – beskrivelse af det sammenstød, der fin-
der sted mellem elevernes skoleopfattelse og
forsøget på at implementere den ny skrive-
pædagogik i gymnasiet.

Johansen, Charlotte Bruhn: “De måske egnede”
eller “Universets engle”. Tematisk og æstetisk
analyse af fire romaner om udsatte eksistenser.

Jønsson, Signe: Fiktion og virkelighed i Per Olov
Enquists forfatterskab.

Kjær, Pernille: Skriften på væggen. Bibelens kom-
munikationsformer og Bibelen som litteratur.

Klem, Flemming Christian: Hvor er alle drømme-
ne? I slagerens univers.

Koldtoft, Lone: Terræner. Ole Sarvigs og Henrik
Nordbrandts motivfællesskab.

Kristiansen, Rikke: Når information bliver et mål
i sig selv. Et speciale om Forbrugerstyrelsens
kultur- og informationsvirksomhed.

Larsen, Susanne Randahl: Vejen til bedre kom-
munikation – for Spies og for andre.

Larsen, Suzette: “Den 3. krop.” Cindy Shermans
og Orlans iscenesættelser af kroppen.

Leunbach, Carina Rilenter: Av min hofte! – en
rapport om hvad hoftepatienter ‘selv’ mener
de har brug for at vide om dét at få ny hofte.

Lindberg, Maiken: “Nu skal det jo nødigt ende
som ren tegneserie!”, sagde teknikeren – speci-
ale om et konkret formidlingsprojekt for Nivå
Varmeværk og den generelle kommunikations-
konflikt mellem teknikere og lægmænd.

Lottrup, Tine: Natur og idé i Schack Staffeldts
danske digtning.

Lundgaard, Hans Christian: Joel-Peter Witkins fo-
tografi – oplevelse og analyse af fotografier i en
modernistisk/romantisk praksis.

Madsen, Lars Holst: Forløsning og fortabelse.
Studier i den kunstneriske selvforståelse hos
Edvard Munch, Henrik Ibsen og Thomas
Mann.

Martinsen, Jette Sindbjerg: Terræner. Ole Sarvigs
og Henrik Nordbrandts motivfællesskab.

Meedom, Carsten: Sæt Madsen er til – studier i
Svend Åge Madsens fortællinger.

Mundbjerg, Torben: Jagten på det sande udtryk.
Nielsen, Henriette: Tour de France – sproglige og

kommunikative aspekter af en mediebegiven-
hed.
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Nielsen, Jette From: Rejsens bevægelser. Rids af en
følsom rejsetradition.

Nielsen, Kirsten Barslund: Det dobbeltes enhed –
i Terry Gilliams filmiske værk.

Nielsen, Lis Majlund: Om Johannes Anker Larsen
og hans forfatterskab.

Ott, Andreas: Internet som medie- og kulturfæno-
men.

Pedersen, Claus Holland: Billedmageren – en ana-
lyse af Ole Sarvigs kunsthistoriske essays.

Pedersen, Else Knudsen: Informationsmateriale
om dosispakning.

Pedersen, Erik Schmidt: Navnefælden. En psyko-
analytisk inspireret undersøgelse af forholdet
mellem narrativitet og egennavn i Henrik Bjel-
kes forfatterskab.

Petersen, Helle: Kampen om kosten – en kommu-
nikations- og organisationsteoretisk analyse af
ernæringsoplysende kampagner.

Petersen, Ingrid Engelbrekt: Biografismen var på
vej – en analytisk gennemgang af Georg Bran-
des’ “Æsthetiske Studier” med vægten lagt på
mødet mellem den gamle æstetik og den nye
biografisme i forfatterportrætterne.

Petersen, Kim Allan: Michael Riffaterre og Ludvig
Bødtcher – et bidrag til diskussionen af den lit-
terære tekstlæsnings problematik.

Rasmussen, Edel: Russiske scenografer i Diaghi-
levs “Ballets Russes”.

Rasmussen, Rikke Sanderhoff: Forestillinger om
kønnet. Kønnet som forestilling. En læsning af
Charlotte Dorothea Biehl.

Riege, Jesper Mølbæk: Kvalitet – det starter med
kommunikation.

Rostbøll, Benedikte Fogh: DYR OG ENGEL I ÉN
KROP – om forholdet mellem krop og sprog i
Pia Tafdrups digtning.

Schjerning, Henrik: Den farlige selvspejling –
nærlæsninger af Johannes V. Jensens “Pindsvi-
net”, “Menageriet”,”Myggene”, “Interferens”.

Schouw, Christina Levanius: Mennesker mødes –
og sød musik opstår. En kommunikationsanaly-
se af den interne virksomhedskommunikation
og -kultur i fusionen mellem Den Danske Bank,
Handelsbanken og Provinsbanken.

Simonsen, Catarina: Moderne skrivepædagogik.
Sjøholm, Henriette: Den anskueliggjorte uover-

skuelighed – et speciale om Det Postmoderne,
Internettet og de nye Store Fortællinger.

Tarp, Christina Rye: Skriften på væggen. Bibelens
kommunikationsformer og Bibelen som littera-
tur.

Temdrup, Conni: Nye “narrative strukturer” i Svend
Åge Madsens roman “At Fortælle Menneskene”.

Vesterdal, Lone: Koden der blev væk. Billedspro-
get i dansk salmedigtning fra Thomas Kingo til
Jørgen Gustava Brandt.

Vistesen, Sisse Odder: Alexander, Agnethe og de
andre – navngivningsskikke i Danmark i
1990’erne.

Wang, Camilla Ane: “...Da rundt en anden natur
der blev...” – læsninger af romantiske naturlyrik
i skæringsfeltet mellem dansk romantikrecepti-
on og Paul de Mans romantikbegreb.

Wedel-Jørgensen, Hans Christian: Det er betyd-
ningsfuldt! Kognitiv semantik på ti centrale
danske verber.

Witthoff, Kim: Form og diskurs – en studie i J.P. Ja-
cobsens lyrik.

Zafirakos, Sofia: Dans i musikvideoer.

Fondsstøtte:
Cold Stores Fond:
– Supplerende uddannelse i Dansens Æstetik og

Historie (Erik Aschengreen)   kr. 50.000.

Dagpressens Fond:
– C.E. Jensen. Liv og værk (P. Hansen & Chr. Jør-

gensen)   kr. 15.000.

Demokratifonden:
– Gæstestuderende fra østlande (løbende bevil-

ling) (John E. Andersen)   kr. 0.

E. Walthers Legat:
– C.E. Jensen. Liv og værk (P. Hansen & Chr. Jør-

gensen)   kr. 5.000.

EU:
– INTAS 93-2795 (Helen Krag)   kr. 30.000 XEU

EU, Sokrates, Bureau Lingua:
– Europa-dansk, IT-baseret fjernundervisning i

dansk (John E. Andersen)   kr. 739.076.

Forskerakademiet:
– Løn og annuum til DANVIS-gæsteforsker Lilie

Chouliaraki (John E. Andersen)   kr. 201.333.

Forskningsrådene:
– Fjerde konference om de nordiske sprog.

(Anne Holmen)   kr. 30.000.

Grethe Jacobsens bevilling:
– (Nanna Damsholt (1995))   kr. 20.000.

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s
Fond:
– C.E. Jensen. Liv og værk (P. Hansen & J. Chr.

Jørgensen)   kr. 20.000.

Landsdommer V. Gieses Legat:
– C.E. Jensen. Liv og værk (P. Hansen & Chr. Jør-

gensen)   kr. 14.000.
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MacGregor Hansens Legat:
– Projektarbejde (Karsten Biering (1993))  

kr. 49.865.

Nordplus/Nordlinks:
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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 Håndskrift-
samling. En vigtig opgave er således udarbejdel-
sen af tekstkritiske udgaver af den vestnordiske
middelalderlitteratur. Desuden forskes der i ældre
dansk og svensk, og i færøsk og moderne islandsk.

Til udgivelse i serien Editiones Arnamagnæanæ
har der været arbejdet på følgende projekter: Mír-
manns saga (Desmond Slay, redaktør JLJ, konsu-
lent PS; udkommet i 1997); Plácidus saga (John
Tucker, redaktør MO, konsulent JLJ, med en ud-
gave af Plácitus drápa med noter og engelsk over-
sættelse ved JLJ; udkommer 1998); Eyrbyggja saga.
The vellum tradition (Forrest Scott, redaktør JLJ,
konsulent MO; forventes at kunne udkomme
1998); Egils saga Skallagrímssonar (Bjarni Einars-
son, redaktør PS, konsulent JLJ); Jóns saga helga
(Peter Foote, redaktør JLJ, konsulent PS); Óláfs
saga Tryggvasonar en mesta (Ólafur Halldórsson,
redaktør BOF, konsulent JLJ).

I serien Bibliotheca Arnamagnæana ventes Bjar-
ne Fidjestøls bog The dating of Eddic poetry at
udkomme i 1998 (udg. posth. ved Odd Einar Hau-
gen, JLJ og MJD), mens et bind Opuscula (XI)
fortsat er under redigering (JLJ, BOF).

Andre udgivelsesprojekter: En oversættelse til
nydansk af Skånske Lov og Skånske Kirkelov i B 74
er under afpudsning og kommentering til udgivel-
se hos Det danske Sprog- og Litteraturselskab
(sammen med en transskription af teksten ved
Finn Delager, DSL) (BOF); en udgivelse af fire
værker tilskrevet præsten Jón Hjaltalín (1749-
1835) ventes at udkomme i 1998 (MJD); konkor-
dans til en edb-baseret udgave af islændingesaga-
erne på cd-rom (hovedredaktør Eiríkur Rögn-
valdsson), udkommet 1997; folkeudgave af en is-
lændingesaga med indledning og kommentar
(BK); 2.udg. af Frejas Psalter, festskrift til Jonna
Louis-Jensen 21.10.1996, udkommet 1997 (red.
BK, PS); i serien Early Icelandic Manuscripts in
Facsimile (redaktør PS) er et bind færdigudarbej-
det og to under forberedelse, men den hidtidige
forlægger har ikke ønsket at fortsætte udgivelsen.
Der arbejdes i stedet på cd-rom som udgivelses-
form.

Igangværende specialundersøgelser: En revide-
ret udgave af D. Phil. thesis om Jón Hjaltalín er
udkommet i 1997 under titlen The unwashed chil-
dren of Eve (MJD); en artikel om adelsmanden
Otte Friis’ håndskriftsamling og dens tilkomst er
under udarbejdelse (MO); fortsat undersøgelse
omkring brugen af kemikalier og vand ved
læsning af håndskrifter (PS); fortsat revision af en
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afhandling om den norrøne adverbialsætning,
herunder tilføjelse af nye afsnit (FH); der er udar-
bejdet 18 artikler til Den Store Danske Encyklo-
pædi, en artikel der diskuterer Snorri Sturlusons
forfatterskab til Heimskringla er udkommet (JLJ);
arbejdet på en lærebog om narrativ fiktion Frá πví
er a∂ segja er fortsat, et foredrag om Steinunn
Finnsdóttirs digt Kappakvæ∂i er omarbejdet til en
artikel, en artikel om en roman af Halldór Lax-
ness, Kristnihald undir jökli, er under forberedel-
se (BK); en bog om Gunnar Hoydal er udkommet
i 1997, bøger om Jørgen-Frantz Jacobsen, William
Heinesen og Jens Pauli Heinesen er under udar-
bejdelse, mens en større afhandling om He∂in
Brú ventes færdiggjort (JI); til 2. bind af værket
om AM 76 8vo, A Danish Teacher’s Manual of the
Mid-Fifteenth Century, er et større essay om den
klementinske tekst om de tolv gyldne fredage un-
der endelig udarbejdelse, til samme værk er kom-
mentarer til en række danske tekster under udar-
bejdelse, en artikel om dansk sproghistorie og edi-
tionspraksis før og nu, med et sideblik til det nor-
røne, til bogen Íslensk málsaga og textafræ∂i, er
under udgivelse, i forbindelse med studier i udga-
verne af de gammeldanske landskabslove er der
foretaget enkelte sonderinger i Hadorphs udgave
af Skånske Lov fra 1676, en artikel om interpunk-
tionen i det ældste danske håndskrift, B 74 af
Skånske Lov, er under forberedelse, en præsenta-
tion af det østnordiske håndskriftmateriale til
grundbogen Skandinavische Literatur im Mittelal-
ter er under forberedelse (BOF).

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 i Hi∂ íslenska fræ∂afélag í Kaupmannahöfn
og fagkonsulent ved Den Store Danske Encyklo-
pædi, PS redigerer en serie med faksimileudgaver
af islandske middelalderhåndskrifter. JI er leder af
de færøske forlag Mentunargrunnur Studentafe-
lagsins og Antonia, censor og ekstern vejleder ved
Fró∂skaparsetur Føroya og medlem af det færøske
udvalg for Nordisk råds litteraturpris. BOF er
medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
og redaktionskomiteen for Arkiv för nordisk filo-
logi. MJD er videnskabelig rådgiver for tidsskriftet
alvíssmál i Berlin.

Gæster og medarbejdere har i årets løb holdt fo-
redrag på instituttet om igangværende forskning.

I marts deltog MJD og JLJ i symposiet Den nor-
diske renæssance i højmiddelalderen, Oslo.

JLJ holdt i april foredrag i Münster om The Far-
oese ballad Óluvu kvæ∂i, sources and analogues,
ved et seminar til ære for Hans Schottmann.

Ved et dansk-islandsk håndskriftseminar 19. –

21. juni i anledning af afslutningen af håndskrift-
udleveringen holdt følgende fra Det arna-
magnæanske Institut foredrag: MJD om den virtu-
elle genforening af Den arnamagnæanske Sam-
ling, BOF om interpunktionen i det ældste danske
håndskrift (B 74 af Skånske Lov m.m.), Anne Met-
te Hansen om dokumentation og registrering,
MO om fire norrøne håndskrifters historie i Dan-
mark før Arne Magnusson, Kaj Larsen om færøske
håndskrifter i Den arnamagnæanske Samling, JLJ
om AM 241 a I fol. og PS om AM 227 fol.

I Den 10. internationale sagakongres i Trond-
hjem 3. – 9. august deltog JLJ, MO, PS, og BK med
et foredrag om ∏orvalds ∏áttr ví∂förla; i september
holdt MJD foredrag om The virtual reunification
of the Arnamagnæan Collection ved et seminar
Digital Resources for the Humanities 97, Oxford;
JLJ et indlæg om Stemma-problemer i Heims-
kringla-materialet ved et forskeruddannelseskur-
sus i Bergen; i november holdt BOF en fore-
læsning om Svenske og danske bøger i middelal-
deren ved Nordeuropa-Institut, Humboldt-Uni-
versität, Berlin; MJD et foredrag om Voltaire á
Íslandi ved Islandsk kollokvium for historie og
samfunds møde i København; BK har holdt fore-
drag i den islandske radio om digteren Steinunn
Finnsdóttir og om Halldór Laxness’ roman Gerp-
la, og desuden flere foredrag om moderne is-
landsk litteratur og sagaer ved biblioteker, oplys-
ningsforbund og kulturhuse i Danmark. BOF har
holdt foredrag om sproghistorie for lærere ved
voksenuddannelsen (VUC).

Edb og håndskrifter: MJD deltager for institut-
tet i et projekt, MASTER (Manuscript Access
through Standards for Electronic Records), der
med basis i England omfatter en række euro-
pæiske biblioteker og som opgave har at etablere
en standard for elektronisk katalogisering af mid-
delalderlige håndskrifter.

BOF, MJD og JLJ er medlemmer af Netværk til
elektronisk behandling af nordiske middelalder-
håndskrifter (under NorFA). Ved et møde i Ber-
gen i oktober deltog MJD og JLJ.

Bevaring af håndskrifter: I oktober afholdt insti-
tuttet det fjerde seminar om Care and conserva-
tion of manuscripts, i samarbejde med Den arna-
magnæanske Kommission, med deltagelse fra de
nordiske lande, England, Holland, Tyskland,
Rusland. MJD bidrog med et foredrag om Digitisa-
tion of manuscripts (sammen med Sigurgeir
Steingrímsson), og konserveringstekniker Niels
Borring med et foredrag om The ideal and the
practical in an African project.

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
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arnamagnæanske Institut blev i 1996 tildelt Bjarni
Einarsson, Gu∂rún Ingólfsdóttir, Hrefna Róberts-
dóttir, Kári Bjarnason og Ragnhei∂ur Mósesdóttir,
mens Halldór Bjarnason og Páll V. Bjarnason
modtog Det arnamagnæanske Stipendium. I 1997
blev Statsstipendiet tildelt Bergur ∏orsteinsson,
Hrefna Róbertsdóttir, Jóhannes Bjarni Sigtryggs-
son, Ólína ∏orvar∂ardóttir, Sigur∂ur Ragnarsson,
Svanhildur Óskarsdóttir og ∏orsteinn Helgason,
mens Adolf Fri∂riksson og Kristjana Kristinsdóttir
har fået Det arnamagnæanske Stipendium.

Instituttet huser Den arnamagnæanske Kom-
missions kontor med én medarbejder og kommis-
sionens Ordbog over det norrøne prosasprog med
en stab (fondslønnet) på fem redaktører, en se-
kretær og en række timelønnede assistenter.

Håndskriftudleveringen: I slutningen af 1996
og i løbet af foråret afgik fire meget store forsen-
delser af håndskrifter og diplomer til Reykjavik i
forbindelse med udleveringen. Det skete med bi-
stand fra Flyvevåbnet, det islandske dampskibssel-
skab Eimskip, og Søværnet. Den 18. april forlod
fiskeriinspektionsskibet Vædderen København
med den sidste håndskriftforsendelse til Island
om bord og afrundede dermed udleveringen som
den var begyndt 26 år før, da det gamle Vædderen
ankom til Reykjavik den 21. april 1971 med de to
første udleveringshåndskrifter, Flatøbogen og Co-
dex Regius. Som markering af den endelige afslut-
ning af håndskriftsagen og det mangeårige udle-
veringsarbejde afholdtes 19. – 21. juni et stort
dansk-islandsk håndskriftsymposium på Islands
Universitet under protektion af Islands præsident,
Ólafur Ragnar Grímsson. Ved en indledende høj-
tidelighed overrakte Den arnamagnæanske Kom-
missions formand, rektor Kjeld Møllgård, de aller-
sidste to håndskrifter, AM 227 fol. (bibeloversæt-
telse) og AM 237a 4to (prædikentekster), til rek-
tor for Islands Universitet, Sveinbjörn Björnsson,
som formand for Den arnamagnæanske Kommis-
sion på Island. Ved højtideligheden, der overvære-
des af det islandske præsidentpar, talte også un-
dervisningsminister Björn Bjarnason. Ved selve
symposiet var der 15 indlæg fra dansk side og 14
fra islandsk.

Efter udleveringen af 1666 islandske håndskrif-
ter og samlingen af diplomer og diplomafskrifter
består Den arnamagnæanske håndskriftsamling i
København af 1382 numre, nl. godt 700 islandske,
ca. 280 norske, 252 danske, 32 svenske og 102 af
anden proveniens, foruden 776 norske diplomer
og 2895 diplomafskrifter, og 1571 danske diplo-
mer og 1372 diplomafskrifter.

Takket være en finanslovsbevilling med virkning
fra 1997 arbejdes der nu på at affotografere og re-
staurere den tilbageværende samling på samme
måde som de håndskrifter der er udleveret. Kon-

serveringsværkstedet, der siden 1983 har været ad-
ministreret af Det kgl. Bibliotek, er fra 1997 en af-
deling af Det arnamagnæanske Institut. Instituttet
er i 1997 blevet medlem af Fédération Interna-
tionale des Instituts d’Études Médiévales
(F.I.D.E.M).

Den islandske undervisningsminister, Björn
Bjarnason, aflagde den 4. december et uofficielt
besøg på instituttet og ordbogen.

Peter Springborg

Stab
VIP: 9 årsværk.
TAP: 5,5 årsværk.

VIP:
Driscoll, Matthew James; adjunkt.
Frederiksen, Britta Olrik; lektor.
Hansen, Finn; lektor.
Isaksen, Jógvan; 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.
Jakobsen, Mette; bogbinder.
Johansen, Karin Bonde; konserveringstekniker.
Lyngbæk, Dorte; praktikant.
Pedersen, Elin Lindhardt; fotograf.
Reitz, Suzanne Liza; fotograf.

Fondsstøtte:
Carlsbergfondet:
– Arne Magnussons Biografi (Már Jónsson)  

kr. 223.438.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– 3. International seminar on the care and con-

servation of manuscripts (Peter Springborg)
kr. 57.240.

– Fourth international seminar on the care and
conservation of manuscripts (Peter Spring-
borg)   kr. 85.020.

Undervisningsministeriet:
– Bevaring af Islandske håndskrifter der skal for-

blive i Danmark (Peter Springborg)  
kr. 1.100.000.

Publikationer:
Driscoll M.J.: The unwashed children of Eve: The

production, dissemination and reception of
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popular literature in post-Reformation Iceland.
London 1997, 384 s. 

Driscoll M.J.: Words, words, words: Textual varia-
tion in Skikkjurímur. Skáldskaparmál 4, s. 227-
237, Reykjavík, Island 1997. 

Driscoll M.J.: Orm Storolfsson’s tale. i: The com-
plete sagas of Icelanders, s. 455-467, Reykjavík
Island 1997. 

Driscoll M.J.: Af stórum og litlum bókstöfum. i:
Bókahnútur, s. 23-25, Reykjavík Island 1997. 

Driscoll M.J.: In praise of strong women. i: Frejas
psalter, s. 29-33, København 1997. 

Frederiksen B.O.: Recensent M. – en historie fra
guldalderens verden. i: Frejas psalter – Til brug
for Jonna Louis-Jensen, s. 46-55, København
1997. 

Frederiksen B.O.: Nogle mundens synder i skrif-
tespejlet i AM 75,8º. i: Ord, Sprog oc artige Dict.
Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til
Poul Lindegård Hjorth, s. 83-100, København
1997. 

Frederiksen B.O.: Til teksten om de tolv gyldne
fredage i Jöns Buddes bok. Arkiv för Nordisk Fi-
lologi 112, s. 125-152, Lund 1997. 

Isaksen J.: Offur og bø∂il. Um skaldsøgur og søgur
eftir Jens Paula Heinesen. Sosialurin 25. Okto-
ber 1997, s. 12-14, Tórshavn 1997. 

Isaksen J.: Íblástur og andró∂ur. Hvussu skald-
søgan “Barbara” kom i ver∂ina. Sosialurin 18.
Oktober 1997, s. 14-16, Tórshavn 1997. 

Isaksen J.: Den historiske baggrund og romanen.
i: Omkring Barbara. En antologi, s. 174, Køben-
havn 1997. 

Isaksen J.: (red.) et al.: Omkring Barbara. En an-
tologi. København 1997, 174 s. 

Isaksen J.: Carl Jóhan Jensen: Tímar og rek. Yr-
kingar. Tórshavn 1997, 37 s. 

Isaksen J.: Homo Viator – ta∂ fer∂andi menni-
skja∂. Um søgurnar hjá Gunnari Hoydal. Sosial-
urin Juni, s. 14-16, Tórshavn 1997. 

Isaksen J.: Vom Einzelnen zur Gemeinschaft. Tjal-
dur 17, s. 18-31, Kiel 1996. 

Isaksen J.: Amariel Nor∂oy. Text: Jógvan Isaksen.
Tórshavn 1997, 72 s. 

Isaksen J.: Krimi og kærleiki. Spenningssøga á al-
tjó∂a palli. Anmeldelse af Mina Reinert: Duldar
lei∂ir. Sosialurin 4. jan., s. 17, Tórshavn 1997. 

Isaksen J.: Illa-Beinta og Barbara. Søga og ætlanir.
Sosialurin 6. sep., s. 14-16, Tórshavn 1997. 

Isaksen J.: Homo viator. Um skaldskapin hjá Gun-
na Hoydal. Tórshavn 1997, 124 s. 

Isaksen J.: EÌ nívandi tilveruumskifti. Um søgur-
nar hjá Hanusi Andreassen. Sosialurin 22. no-
vember 1997, s. 12-14, Tórshavn 1997. 

Isaksen J.: At fóta sær í tilveruni. Um søgurnar hjá
Hanusi Andreassen. Sosialurin 15. november
1997, s. 14-16, Tórshavn 1997. 

Isaksen J.: Mellem oplysningstid og pietisme. i:
Frejas psalter – en psalter i 40 afdelinger til
brug for Jonna Louis-Jensen, s. 217, København
1997. 

Isaksen J.: Udgiver af: Jóanes Nielsen: Páskaódnin.
Tórshavn 1997, 176 s. 

Louis-Jensen J.: 1) Frode Fredegod. 2) Gíslason,
Konrá∂. 3) Gizurr Teitsson enn hvíti. 4) Gju-
kunger. 5) Grágás. i: Den Store Danske Encyklo-
pædi, bind 7, København 1997. 

Louis-Jensen J.: 1) Gudrun Gjukesdatter. 2) Had-
ding. 3) Hagbard og Signe. 4) Harald Hilde-
tand. 5) Heimskringla. 6) Helgason, Jón 7) Hel-
gason, Oddi. 8) Herjólfsson, Bjarni. i: Den Store
Danske Encyklopædi, bind 8, København 1997. 

Louis-Jensen J.: 1) Ingjaldskvadet. 2) [Island,]
Sprog. 3) islandsk. 4) islandske håndskrifter. 5)
Jakobsen, Jakob. i: Den Store Danske Encyklo-
pædi, bind 9, København 1997. 

Louis-Jensen J. red.: Heimskringla – Et værk af
Snorri Sturluson? Nordica Bergensia 14, s. 230-
245, Bergen 1997. 

Louis-Jensen J., Slay D.: Mírmanns saga. Køben-
havn 1997, CLXXI+ s 216. 

Overgaard M.: The organisation of the photogra-
phy and restoration of manuscripts prior to
their transfer to Iceland 1971-1996. i: Care and
conservation of manuscripts 3, s. 7-27, Køben-
havn 1997. 

Springborg P.: Prøv med syre. i: Frejas Psalter – til
brug for Jonna Louis-Jensen, s. 171-182, Køben-
havn 1997. 

Springborg P., Fellows-Jensen G.: Care and conser-
vation of manuscripts 3. Proceedings of the
third international seminar held at the Univer-
sity of Copenhagen 14th-15th October 1996.
Edited by Gillian Fellows-Jensen and P. Spring-
borg. København 1997, 150 s. 

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.
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Leksikografi
Ømålsordbogen: Bogstav G er afsluttet, og der er
redigeret ord med ha-, herunder fagord som ham-
mel og handel (del af plejl), folkloristiske ord som
hassel og hasling (fabeldyr i slangeskikkelse) og
funktionsord som han (og hun) (Inger Bévort,
Finn Køster, Karen Margrethe Pedersen og i min-
dre udstrækning Asgerd Gudiksen). Anette Jensen
har påbegyndt ordliste over emnesamlingen “Væ-
sen” med angivelse af opslagsordenes betydninger,
geografiske forekomst og frekvens (bogstav h-k),
og aflyttet bånd med henblik på sagregistrering og
efterhøring af ord og fraser til ØMO. Karen Mar-
grethe Pedersen har anmeldt Norsk Ordbok.

Orddannelse, ordforråd og betydning
Asgerd Gudiksen har færdiggjort sin ph.d.-afhand-
ling om -et-afledninger i dansk. Karen Margrethe
Pedersen har skrevet artikel om “Metaforer som
identitetsmarkører” baseret på materiale fra fis-
kerlejet Bagenkop, og foretaget studier i brugen
af han og hun henvisende til inanimater i histori-
ske og dialektale kilder.

Bøjning og syntaks
Lise Horneman Hansen har udarbejdet en skema-
tisk oversigt over bøjningen af de ca. 400 verber
der udgør materialet til hendes ph.d.-projekt om
de-bøjningen i jysk, og undersøgt den lydlige
struktur i verberne med langt i og y. Finn Køster
har skrevet artikel om den nye regionale præteri-
tum på -et i fynsk på grundlag af båndoptagelser
fra Øst- og Vestfyn. Inge Lise Pedersen har under-
søgt opkomsten af -et i præt. og præt.part. af svage
verber i nordiske dialekter, med fokus på hvordan
denne udvikling forklares og forbindelsen mellem
forklaring og sprogideologi.

Sociolingvistiske undersøgelser
Tore Kristiansen har færdiggjort artikel om sprog-
lig standardisering, og om sprogbrug og sprog-
holdninger. Som deltager i det nordiske ung-
domssprogsprojekt, UNO, har han gennemført en
pilotundersøgelse om slang og påbegyndt materi-
aleindsamling. Inge Lise Pedersen har skrevet arti-
kel om udforskningen af sprog og køn, og om
kvindelige præsters prædikener. Jann Scheuer har
på baggrund af sit ph.d.-projekt skrevet en bog
Den umulige samtale – sprog, køn og magt i jobsamtaler,
artiklen “På catwalk med 3x3 matrix”, samt artikel
om diskursanalyser af interview.

Forskningsrejser:
Lise Horneman Hansen har gennemgået neder-
tysk materiale i samlingerne til Hamburgisches
Wörterbuch, Hamburg Universitet. Der er foreta-
get båndoptagelser på øerne.

Deltagelse i symposier, konferencer m.v.:
Lise Horneman Hansen og Inge Lise Pedersen
har holdt foredrag ved 2nd International Con-
gress of Dialectologists & Geolinguists i Amster-
dam. Tore Kristiansen har talt ved konference i
Trondheim om hovedmål og sidemål i norsk sko-
le. Inge Lise Pedersen har været plenarforelæser
ved Svenska Språkets Historia 5 i Umeå, været ind-
budt forelæser ved seminar i Trondheim og i
Hamburg, og som medlem af koordinationsgrup-
pe for ESF-netværk deltaget i workshops i Heidel-
berg og (med foredrag) i Gent. Hun og Jann
Scheuer har talt ved 3. Nordiske konference om
køn og sprog i København, Jann Scheuer har
holdt 2 gæsteforelæsninger ved NTNU i Trond-
heim. Peter Juel Henrichsen har deltaget med fo-
redrag i datalingvistisk kongres i Italien.

Forskeruddannelse og efteruddannelse:
Tore Kristiansen har undervist i dansk sprog og
sprogsamfund i Næstved, på Høgskolen i Agder
og på ph.d.-kursus i København, og i sociolingvi-
stik ved speciallæreruddannelsen. Inge Lise Pe-
dersen har deltaget i danske sprogdage i Sct. Pe-
tersborg med to foredrag om udviklingen i mo-
derne dansk talesprog. Jann Scheuer har under-
vist på ph.d.-kursus om diskursanalyse.

Konsulenttjeneste og formidling:
Karen Margrethe Pedersen har skrevet artikel om
Ømålsordbogen. 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 enkeltpersoner og institutioner. Fle-
re medarbejdere har holdt folkeuniversitetsfore-
drag o.lig. Jann Scheuer har i virksomhedssam-
menhænge formidlet sit projekt om Magt, køn og
sprog i jobsamtaler, bl.a. på Københavns Rådhus
og ved kundeseminar i London.

Anden videnskabelig og administrativ 
virksomhed:
Tore Kristiansen, Finn Køster og Karen Margrethe
Pedersen redigerer Danske Folkemål. Jann Scheuer
er med i redaktionen af NyS.

Inge Lise Pedersen er medlem af arbejdsudval-
get i Dansk Sprognævn og næstformand for næv-
net, samt efor for Kvinderegensen og medlem af
koordinationskomiteen for ESF netværket “The
convergence and divergence of dialects in a chan-
ging Europe”. Hun er professor II i dansk sprog
ved Universitetet i Tromsø. Tore Kristiansen er
medlem af studienævnet for dansk. Inger Ejskjær
har deltaget i ALE-redaktionsmøde i Amsterdam
som repræsentant for IDD. Jann Scheuer og Inge
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Lise Pedersen har arrangeret 3. Nordiske konfe-
rence om køn og sprog 11. – 13. oktober.

Samlinger:
Samlingerne er forøget med 4238 ordsedler, 4 ma-
nuskripter og 62 båndoptagelser. Indlæsningen af
bornholmske manuskripter på edb er afsluttet.
Karen Margrethe Pedersen har forestået den fort-
satte aflæsning af bånd og indlægning i Word-
cruncher tekstbase. Teksterne omfatter nu godt
en halv million ord, fordelt med ca. 1/3 jyske, ca.
2/3 fra øerne og en mindre del bornholmske.
Anette Jensen har indscannet maskinskrevne fyn-
ske tekster og afkodet Wordcruncher tekster så
begge nu foreligger som WP-læselige dokumenter.
Peter Juel Henrichsen har indlagt Projekt Bysocio-
lingvistiks tekstkorpus på Internet. Den SHF-fi-
nansierede digitalisering og kopiering af bånd-
samlingen på CD-er er fortsat.

Hæderspriser:
Inge Lise Pedersen er tildelt en hæderspris fra
Kungliga Gustav Adolfs Akademien i Uppsala.

Informationsvirksomhed:
Finn Køster har for projektet “Dansk Lydhistorie”
under Kulturministeriets “Kulturnet Danmark”, 2.
fase: “Lyt til historien”, tilrettelagt lydskrift og
skrevet tekstkommentarer til 12 tekster.

Gæsteforskere:
Professorerne Michael Halliday og Ruquaiya Ha-
san, samt doktorandstuderende Endre Brunstad,
Bergen og Anders Nordebring, Uppsala.

Inge Lise Pedersen

Stab:
VIP: 7 årsværk.
TAP: 1,9 årsværk.

VIP:
Bévort, Inger; lektor.
Gudiksen, Asgerd; ph.d.-studerende.
Halliday, Michael A.K.; gæsteprofessor.
Hansen, Lise Horneman; ph.d.-studerende.
Hasan, Rugaiya; gæsteprofessor.
Henrichsen, Peter Juel; forskningsass.
Jensen, Anette; akademisk medarbejder.
Kristiansen, Tore; lektor.
Køster, Finn Pol; lektor.
Pedersen, Inge Lise; lektor.
Pedersen, Karen Margrethe; lektor.
Scheuer, Jann; adjunkt.

TAP:
Hagendal, Susanne; overassistent.
Theilgaard, Lise; overassistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Scheuer, Jann: Sprog, køn og magt i jobsamtaler.

Fondsstøtte:
Carlsbergfondet:
– Udgivelse af bind 4 af “Ømålsordbogen. En

sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjæl-
land, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer”
(Institut for Dansk Dialektforskning) kr. 88.900.

Forskerakademiet:
– Rejse og løn til gæsteprofessor R. Hasan (Frans

Gregersen)   kr. 134.300.

Rektorkollegiet:
– Opholdsudgifter udenlandske studerende (In-

stitutlederen)   kr. 43.650.

Publikationer:
Gudiksen A.: Hvorfor er nogle suffikser mere pro-

duktive end andre? i: Nordiska dialektstudier.
Föredrag vid Femte nordiska dialektologkonfe-
rensen Sigtuna 17-21 augusti 1994, s. 129-135,
Uppsala 1997. 

Gudiksen A.: Overvejelser i forbindelse med min
anmeldelse. Hermes, Journal of Linguistics 19,
s. 185-187, Århus 1997. 

Hansen L.H.: Har -ede-bøjningen været den ene-
ste produktive bøjning? i: 6. Møde om Udforsk-
ningen af Dansk Sprog til minde om Peter
Skautrup 1896-1996, Institut for Nordisk Sprog
og Litteratur, Aarhus Universitet 10.-11. oktober
1996, s. 109-116, Århus 1997. 

Kristiansen T.: Language Attitudes in a Danish Ci-
nema. i: Sociolinguistics. A Reader and Course-
book ,s. 291-305, London 1997. 

Kristiansen T.: Anmeldelse af William F. Hanks:
Language and communicative practices. Jour-
nal of Sociolinguistics Vol.1, no. 2, s. 287-290,
Oxford 1997. 

Kristiansen T.: Sprogændringer og sprognormer i
Danmark og Norge. i: Nordiska dialektstudier.
Föredrag vid Femte nordiska dialektologkonfe-
rensen Sigtuna 17-21 augusti 1994, s. 179-187,
Uppsala 1997. 

Kristiansen T.: Opfattelser og holdninger: en un-
dersøgelse af hvilken betydning de unges opfat-
telser af den sproglige normsituation har for de-
res egne sprogholdninger. i: Ungdomsspråk i
Norden. Föredrag från ett forskarsymposium.
MINS 43, s. 177-187, Stockholm 1997. 

Kristiansen T.: The extreme case of Denmark: far-
reaching standardisation and disapperance of
all traditional dialects. Why does it happen? i:
European Science Foundation Network on ‘So-
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cial dialectology. The convergence and diver-
gence of dialects in a changing Europe’. upagi-
neret 18 s., 1997. 

Kristiansen T.: Språk og språkholdninger. i: Ut
med språket? Hovedmål og sidemål i norsk sko-
le: Er vi ved et veiskille? Konferanserapport, s. 1-
15, Trondheim 1997. 

Kristiansen T.: Sprogbrug og sprogholdninger.
Kommentarer og sammenligninger i anledning
af Moderne sjællandsk. Danske Folkemål 39, s.
3-30, København 1997. 

Køster F.: Om andetledsstød i sjællandsk. i: Nor-
diska dialektstudier. Föredrag vid Femte nordis-
ka dialektologkonferensen Sigtuna 17-21 augus-
ti 1994, s. 189-193, Uppsala 1994. 

Pedersen I.L.: Livsformer og sprogformer i foran-
dringens tegn. i: Nordiska dialektstudier. Före-
drag vid Femte nordiska dialektologkonferen-
sen Sigtuna 17-21 augusti 1994, s. 223-32, Upp-
sala 1997. 

Pedersen I.L.: Sprogarter og sprogforandring i
1800-tallet. i: 6. Møde om Udforskningen af
Dansk Sprog til minde om Peter Skautrup 1896-
1996. Institut for Nordisk Sprog og Litteratur,
Aarhus Universitet, s. 237-45, Århus 1997. 

Pedersen I.L., Gregersen F.: Hovedsætningsord-
stilling i underordnede sætninger. Danske Fol-
kemål 39, s. 55-112, København 1997. 

Pedersen I.L.: Urban and rural dialects of Slesvig:
Political boundaries in the millenial retreat of
Danish in Slesvig. i: Proceedings of the second
workshop: Divergence and Convergence of dia-
lects across political borders, held in Ghent 13-
15 March 1997, s. 165-177, Strasbourg 1997. 

Pedersen K.M.: Ømålsordbogen. Mål & Mæle 20
årg. nr. 1, s. 12-18, 125997. 

Pedersen K.M.: Verbet gå – i forbindelser som gå i
skole, gå til doktor, gå på mosen. i: 6. Møde om
Udforskningen af Dansk Sprog til minde om Pe-
ter Skautrup 1896-1996. Institut for Nordisk
Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet 10.-11.
oktober 1996, s. 226-236, Århus 1997. 

Pedersen K.M.: Resistens og bevidsthedsgrad . i:
Nordiska dialektstudier. Föredrag vid Femte
nordiska dialektologkonferensen Sigtuna 17-21
augusti 1994, s. 233-238, Uppsala 1997. 

Scheuer J.: Succesfulde ansøgere taler selv! i: Kar-
riere Vejviser Ung ‘97, s. 234-35, København
1997. 

Scheuer J.: Køn og magt i jobsamtaler. i: Mere end
ord,s. 47-55, København 1997. 

Scheuer J.: Studiehåndbog for ph.d.-studiet.
Grønspættebog for ph.d.- studerende ved Det
humanistiske Fakultet. København 1997, 110 s. 

Scheuer J., et al.: NyS. Nydanske studier og almen
kommunikationsteori. Nummer 22: Semiotik.
København 1997, 129 s. 

Institut for Navneforskning

Forskningsvirksomhed:
Instituttets forskningsopgaver omfatter analyse,
beskrivelse og udnyttelse af dansk navnestof i og
uden for Danmark.

Danske stednavne
I serien Danmarks Stednavne er anden del af Vest-
sjællands Amt under udarbejdelse (Jørgensen).
En undersøgelse af stednavne i området omkring
Køge og Roskilde er led i et projekt under Roskil-
de Museum (Jørgensen). Der er foretaget studier i
stednavne fra det gamle Århus amt (Holmberg)
og i navnes stabilitet i gamle danske skelforretnin-
ger (Jørgensen).

Under initiativet “Byens navne” har Bent Jør-
gensen beskæftiget sig med navne på byens dele,
herunder københavnske haveforeninger, og nyere
tendenser i stednavnegivning i urbaniserede om-
råder i Danmark. Han bearbejder også Køben-
havns stednavne til udgivelse i et alfabetisk ordnet
leksikon.

Bente Holmberg fortsætter sine studier i danske
stednavne, der vidner om maritime aktiviteter.
Materiale fra det øvrige Norden tænkes inddraget.

Stednavne i vikingebygderne
En udgave af danske bebyggelsesnavne i East Ang-
lia er under forberedelse (Fellows-Jensen). En
sammenlignende undersøgelse af middelalderlige
gadenavne i York og andre engelske byer både in-
den og uden for Danelagen er i arbejde, og Yorks
gadenavne vurderes som kilde til viden om be-
handlingen af skind og udnyttelse af læder i frem-
stillingen af tøj, bælter, sko, seletøj, skjolde osv. i
byen (Fellows-Jensen). Forsvundne og forandrede
stednavne i Danelagen analyseres (Fellows-
Jensen). Peder Gammeltoft er i gang med en ana-
lyse af stednavne på -bólsta∂r, især i Skotland, for
at kaste lys på udviklingen af, hvorfor dette sted-
navneled bliver det mest udbredte efterled i det
nordatlantiske område.

Personnavne
Michael Lerche Nielsen udnytter både runeind-
skrifter og stednavne på -torp som kilde til oplys-
ning om vikingetidens personnavne i Danmark.
En afhandling om danskernes navne i senmiddel-
alder og renæssance er under udarbejdelse af
Susanne Vogt. Bente Holmberg har oprettet en
database over kvindenavne i Odense bys tingbog
1625 – 26 og 1631 – 32, og arbejdet tænkes fortsat
ved inddragelse af mændenes navne og ved en ud-
videlse af tidsrammen. Eva Villarsen Meldgaard
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har forberedt en omredigeret udgave af et værk
om nutidens personnavne og er i gang med et stu-
dium af danske efternavne.

Teoretiske studier
Vibeke Dalberg undersøger analogisk navnedan-
nelse og navngivning, falsk subtraktion og ellipse i
stednavne. Hun fortsætter med en redegørelse for
udviklingstendenser i nyere dansk navneforskning
og har påbegyndt en undersøgelse af onomastisk
terminologi. Stednavnes retskrivning undersøges i
forhold til dansk retskrivning i perioden 1948 – 98
(Jørgensen).

Andre projekter:
I samarbejde med Landbohistorisk Selskab fort-
sætter Susanne Vogt og Bent Jørgensen deres
sproglige og onomastiske undersøgelser af ad-
komstdokumenter til dansk landgods 1513 – 50.
Michael Lerche Nielsen assisterer museumsinspek-
tør Marie Stoklund med undersøgelsen og beskri-
velsen af nyfundne runeindskrifter. I samarbejde
med antikvar Allan Tønnesen har Susanne Vogt
undersøgt heraldikkens udnyttelse fra korstog til
nutid. Bente Holmberg studerer det moderne ord-
forråd med særligt henblik på fremmedordene.

Redaktionsvirksomhed:
Vibeke Dalberg og Bent Jørgensen har redigeret
publikationen Byens navne, der er beretningen fra
et symposium, de arrangerede i april 1996. Eva
Villarsen Meldgaard er dansk medredaktør af
Studia anthroponymica Scandinavica. Sammen med
lektor Peter Springborg har Gillian Fellows-Jensen
redigeret Care and Conservation of Manuscripts 3.
Sammen med førstearkivar Tom Schmidt, Oslo,
redigerer Gillian Fellows-Jensen en bog om vikin-
getidens sted- og personnavne, der skal indeholde
udvalgte artikler af nordiske forfattere i engelsk
oversættelse.

Internationalt samarbejde:
Vibeke Dalberg er medlem af Executive Commit-
tee og Membership Committee i International
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 et projekt
under Universität Mannheim og University of Li-
verpool om stednavne på øen Man, er medlem af
Advisory group for Centre for English Name Stu-
dies ved University of Nottingham, og konsulent
for Dictionary of Old English ved University of
Toronto.

Bente Holmberg var medarrangør af et nordisk
symposium om den nordiske renæssance i
højmiddelalderen, som holdtes i Oslo.

Michael Lerche Nielsen var medarrangør af det
10. runologmøde, som holdtes på Hald Hoved-
gård.

Sammen med lektor Peter Springborg arrange-
rede Gillian Fellows-Jensen det 4. internationale
seminar om Care and Conservation of Manu-
scripts, som holdtes på KUA.

Konsultativ virksomhed:
Kirkeministeriet og Justitsministeriet har modta-
get rådgivning vedrørende personnavne (Meld-
gaard), Kulturministeriet og Kort- og Matrikelsty-
relsen vedrørende stednavne (Jørgensen). Insti-
tuttet er sekretariat for Stednavneudvalget. Bente
Holmberg er medlem af tilsynsrådet for Den dan-
ske Ordbog og for Supplement til Ordbog over
det danske Sprog. Gillian Fellows-Jensen er en-
gelsk-sproglig konsulent for Ordbog over det nor-
røne prosasprog.

Formidling:
Eva Villarsen Meldgaard forbereder en folder om
efternavnets historie i Danmark i serien Det drejer
sig om. Den handler bl.a. om, hvad man må og
ikke må hedde og hvorfor? Instituttets medarbej-
dere har rådgivet offentlige myndigheder, museer,
biblioteker, radio, tv, dagblade, tidsskrifter m.m. i
sted- og personnavnespørgsmål samt besvaret fo-
respørgsler fra private i ind- og udland.

Forelæsnings- og kongresrejser:
Instituttets medarbejdere har holdt gæstefore-
læsninger eller faglige indlæg ved kongresser o.l.
følgende steder: Odense (Nielsen), Århus (Holm-
berg), Uppsala (Dalberg, Holmberg, Jørgensen),
Oslo (Jørgensen), Reykjavík og Manchester (Fel-
lows-Jensen), Nottingham (Fellows-Jensen, Gam-
meltoft, Holmberg, Nielsen), Edinburgh (Gam-
meltoft), Leipzig (Jørgensen), Amsterdam, Basel
og Brno (Dalberg).

Gillian Fellows-Jensen

Stab

VIP:
Dalberg, Vibeke Margrethe; lektor.
Fellows-Jensen, Gillian Myra; lektor.
Holmberg, Bente Legarth; lektor.
Jørgensen, Bent; lektor.
Meldgaard, Eva Villarsen; lektor.
Nielsen, Michael Bjørn Lerche; videnskabelig

medarb.
Vogt, Susanne Margrethe Rossen; forskningsass.
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TAP:
Hansen, Lena; akademisk arbejder.
Thomsen, Karin M.; overassistent.
Warnez, Annette Riege; korrespondent.

Fondsstøtte:
Kulturministeriet:
– Trykning af Danmarks Stednavne bd. 23. Sted-

navneudvalget – sekretariat, løn og drift (Bent
Jørgensen, fmd. for Stednavneudvalget)  
kr. 75.000.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Trykning af Byens navne. Stednavne i urbanise-

rede områder. Symposierapport (Bent Jørgen-
sen)   kr. 42.018.

Publikationer:
Dalberg V.: Anmeldelse af Ward van Osta: Topony-

mie van Brasschaat I-II, Gent 1995. Namn och
bygd 85, s. 196-197, 1997. 

Dalberg V.: Nogle danske stednavne dannet med
abstraktum som hovedled – og deres udenland-
ske paralleller. i: Den ellevte nordiske navnefor-
skerkongressen. Sundvollen 19.-23. juni 1994.
(NORNA-rapporter 60), s. 151-160, Uppsala
1996. 

Dalberg V.: Some remarks on analogical resha-
ping of place-names. i: You name it. Perspec-
tives on onomastic research. Studia Fennica
Linguistica 7., s. 80-85, Helsinki 1997. 

Dalberg V.: Zum fragwürdigen proprialen Status
der Ethnonyme. i: Wort und Name im deutsch-
slavischen Sprachkontakt. Ernst Eichler von sei-
nen Schülern und Freunden, s. 33-47, Köln –
Weimar – Wien 1997. 

Dalberg V.: Falsk subtraktion i stednavne. i: Ord
och några visor tillägnade Kurt Zilliacus
21.7.1997, s. 39-42, Helsingfors 1997. 

Dalberg V.: Anmeldelse af Reader zur Namenkun-
de 4. Namenkunde in der Schule. Studia An-
throponymica Scandinavica 15, s. 39-41, Upp-
sala 1997. 

Dalberg V., Jørgensen B.: (Red.) Byens navne.
Stednavne i urbaniserede områder (NORNA-
rapporter 64). Uppsala, 1997, 208 s. 

Fellows-Jensen G., Springborg P.: Care and conser-
vation of manuscripts 3. Proceedings of the
third international seminar at the University of
Copenhagen 14th-15th October 1996. Copen-
hagen 1997, 150 s. 

Fellows-Jensen G.: Litteraturkrönika. Danmark.
Namn och bygd 85, s. 99-102, Uppsala 1997. 

Fellows-Jensen G.: Scandinavians in Cheshire: a
Reassessment of the Onomastic Evidence. i: Na-
mes, Places and People. An Onomastic Miscella-

ny for John McNeal Dodgson, s. 77-92, Stam-
ford 1997. 

Fellows-Jensen G.: Names and their usage: a sub-
urban sidelight. i: Ord och några visor tillägna-
de Kurt Zilliacus 21.7.1997, s. 61-67, Helsingfors
1997. 

Fellows-Jensen G.: From Durobrivae to the Hun-
dred Acre Wood. Analogical naming in Great
Britain. i: You name it. Perspectives on onoma-
stic research. Studia Fennica Linguistica 7, s. 63-
71, Helsinki 1997. 

Fellows-Jensen G.: Mønstre i stednavne på -by i
England. i: Den ellevte nordiske navneforsker-
kongressen. Sundvollen 19.-23. juni 1994
(NORNA-rapporter 60), s. 383-93, Uppsala
1996. 

Fellows-Jensen G.: Ferrensby: Vitnisbur∂ur um, at
føroyingur hevur hildi∂ til í Yorkshire í vikin-
gaøld. Málting 21, s. 20-22, Tórshavn 1997. 

Fellows-Jensen G.: Anglo-Saxon attitudes. i: Frejas
Psalter til brug for Jonna Louis-Jensen, s. 38-42,
København 1997. 

Fellows-Jensen G.: Byer i vikingetidens England.
Dansk indflydelse på deres udformning. i: By-
ens navne. Stednavne i urbaniserede områder.
(NORNA- rapporter 64), s. 77-89, Uppsala
1997. 

Fellows-Jensen G.: Place-names in context. Arch-
aeological Dialogues 4, 2, s. 215-19, Assen 1997. 

Holmberg B.: Odense – en by uden søfolk? i: Ord
och några visor tillägnade Kurt Zilliacus
21.7.1997, s. 97-100, Helsingfors 1997. 

Holmberg B.: (sammen med Henrik Holmberg)
Politiken Pocket Fremmedordbog. København
1997, 350 s. 

Holmberg B.: Termer og afgrænsninger i dansk
stednavnelitteratur. i: Den ellevte nordiske nav-
neforskerkongressen. Sundvollen 19.-23. juni
1994. (NORNA-rapporter 60), s. 161-69, Upp-
sala 1996. 

Jørgensen B.: Det levende Danmarkskort. Køben-
havn 1997, 4 (CD-Rom) s. 

Jørgensen B.: Augustdage på Hvaler. i: Norsk Stad-
namnarkiv 75 år 1921-1996, s. 85-94, Oslo 1996. 

Jørgensen B.: Byens navne. Det drejer sig om 9, s.
1-12, København 1996. 

Jørgensen B.: Langagers Stumper og Åges Tæer.
Om kategori- og revirinterne formalsekundærer
inden for danske marknavne. Studier i Nordisk
Filologi 75, s. 263-71, Helsingfors 1996. 

Jørgensen B.: Danmarks Stednavne nr. 23. Sted-
navne i Vestsjællands Amt. Sorø, Ringsted, Al-
sted Herred, Ringsted Herred. København
1997, 150 s. 

Jørgensen B.: Dansk økultur eller ø-kuller. i: Ord
och några visor tillägnade Kurt Zilliacus
21.7.1997, s. 115-120, Helsingfors 1997. 
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Jørgensen B.: Anmeldelse af John Kousgård
Sørensen: Danske sø- og ånavne VIII. Danske
Studier 92, s. 209-214, København 1997. 

Jørgensen B.: Et lovforslag om navngivning af fast
ejendom. Træk af det offentliges indgriben i
stednavnebrug og stednavnedannelse i Dan-
mark. i: Den ellevte nordiske navneforskerkon-
gressen. Sundvollen 19.-23. juni 1994 (NORNA-
rapporter 60), s. 111-120, Uppsala 1996. 

Jørgensen B.: Normality and frequency. i: You
name it. Perspectives on onomastic research.
Studia Fennica Linguistica 7, s. 86-93, Helsinki
1997. 

Jørgensen B., Dalberg V.: Storbyens dele. i: Byens
navne. Stednavne i urbaniserede områder.
(NORNA- rapporter 64), s. 113-122, København
1997. 

Meldgaard E.V.: Fornavnemoder i Danmark 1820-
2020. Studia anthroponymica Scandinavica 15,
s. 101-12, Uppsala 1997. 

Meldgaard E.V.: 90ernes navnebog. København
1997, 127 s. 

Meldgaard E.V.: Tungen lige i munden. Dan-
marksposten, s. 12-13, København 1997. 

Meldgaard E.V.: Barnets fornavn. Det drejer sig
om 10, s. 1-16, København 1997. 

Meldgaard E.V.: Kirkeministeriets cirkulære nr.
146 af 1.11.1997. Cirkulære om godkendte for-
navne. Fornavne godkendt af Kirkeministeriet i
samråd med Institut for Navneforskning fra 1.
maj 1990 til 1. januar 1997. København 1997, 1-
11 s. Publikationsart diverse. 

Nielsen M.L.: Omkring Harby-stenens personnav-
ne, tolkning og datering. i: Blandade runstudier
2. (Runrön 11), s. 59-82, Uppsala 1997. 

Nielsen M.L.: På sporet af Borups vikinger – tan-
ker omkring en by og dens runesten. Kulturhi-
storisk Museum Randers. Årbog 1996, s. 22-35,
Randers 1997. 

Nielsen M.L.: Runologien mellem sprogvidenska-
ben og arkæologien. i: Sekstende tværfaglige vi-
kingesymposium, s. 37-51, Højbjerg 1997. 

Nielsen M.L.: To utolkede danske runefølger og
navneelementet -gisl. Studia anthroponymica
Scandinavica 15, s. 49-57, Uppsala 1997 1997.
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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 fortsætter i samarbejde med Han-
ne Lauridsen et leksikografisk projekt med “on-
line” ordbøger baseret på Cobuild-serien, og har
holdt foredrag om arbejde med tosprogede ord-
bøger ved ESSE-kongressen (= “European Society
for the Study of English”) i Ungarn; der er i denne
sammenhæng kontakt med universiteterne i Bir-
mingham, Osaka og Helsinki. Samarbejdet med
Osaka omfatter desuden et projekt om computer-
støttet studium af tidligt moderne engelsk. Arne
Zettersten arbejder desuden videre med engelsk
sprog og litteratur i middelalderen, herunder
med udgivelsen af “Ancrene Riwle” for “The Early
English Text Society” og har holdt foredrag her-
om i Japan.

Steen Schousboe har afsluttet arbejdet med et
projekt om historisk lingvistik i undervisningsper-
spektiv og har holdt foredrag herom ved ESSE-
kongressen i Ungarn.

Peter Harder arbejder videre med projektet om
struktur og funktion i sprogbeskrivelsen og har i
den forbindelse været arrangør af et diskussi-
onsmøde med international deltagelse om samle-
bindet “Content, Expression and Structure: Studi-
es in Danish Functional Grammar”, udgivet af den

tværfaglige forskningsgruppe, som han indgår i.
Han har desuden påbegyndt et projekt om ret-
ningsadverbier i dansk og engelsk, holdt gæstefo-
relæsning i Stockholm samt holdt foredrag som
inviteret taler ved den femte internationale konfe-
rence om kognitiv lingvistik.

Birgit Henriksen viderefører (i samarbejde med
Kirsten Haastrup, Danmarks Lærerhøjskole) ar-
bejdet med en længdeundersøgelse af ordfor-
rådstilegnelse hos danske folkeskoleelever og har
her gennemført den 3. og sidste dataindsamling.
Resultaterne er under bearbejdning, og publikati-
oner i både dansk og international sammenhæng
er under udarbejdelse.

Litteraturforskning og kulturstudier

Dansk-engelsk
Inge Kabell og Hanne Lauridsen fortsætter samar-
bejdet om engelsk i Danmark. Heri er der blandt
andet fokuseret på perioden 1678-1800, og begge
har været inviterede foredragsholdere ved årsmø-
det i “The Henry Sweet Society” ved universitetet i
Luton. Desuden har de fortsat arbejdet om Geor-
ge Borrow, herunder et studium af hans oversæt-
telser af “Kong Kristian” (sammenlignet med an-
dre oversættelser); de har endvidere afsluttet en
samlet fremstilling af hans virke. Inge Kabell har
desuden holdt foredrag herom ved en konference
om George Borrow.

Jørgen Erik Nielsen forelæste om “English Stu-
dies in Denmark” ved ESSE-konferencen i Debre-
cen og beskæftiger sig fortsat med emnet.

Britisk litteratur og kultur
Grå Borup-Nielsen har offentliggjort en artikel
om Graham Greenes novelle “The Basement
Room”, forelæst over Winston Churchills overta-
lelses-strategi ved en konference i Lund, og udar-
bejder engelsk oversættelse af en række af sine ar-
tikler med henblik på udgivelse i USA. Dorrit Ei-
nersen har færdiggjort en artikel om Richard
Adams: “The Girl in the Swing”, fortsætter studiet
af kvinden som uhyre og har i den forbindelse
sammen med Ingeborg Nixon offentliggjort en ar-
tikel om kvinden som dyr; hun har påbegyndt et
komparativt studium af Chaucers og Shakespeares
behandling af Troilus og Criseyde-stoffet.

Niels Bugge Hansen fortsætter sine studier af
Shakespeare i Danmark og har i den forbindelse
forelæst om Hamletspillene på Kronborg på en
konference i Cambridge.

Charles Lock har offentliggjort artikler om
John Cowper Powys og Thomas Hardy og har fore-
læst om dem på konferencer i Aalborg, Lund og
Dorchester.
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Jørgen Erik Nielsen arbejder på sin bog om
Dickens i Danmark.

Henrik Rosenmeier, der har afsluttet sin over-
sættelse af “Antikken” i “Den europæiske filosofis
historie” har påbegyndt et arbejde med den fore-
løbige arbejdstitel “Sex in the Earlier Poetry of
T.S. Eliot”.

Niels Jørgen Skydsgaard fortsætter sit studium
af tekstkomplekset “The Whole Duty of Man”,
anglikansk opbyggelseslitteratur 1658-1980.

Amerikansk litteratur og kultur
Inden for amerikansk litteratur har Paul Levine af-
sluttet en artikel om Vietnamkrigen i amerikansk
litterær bevidsthed og arbejder på et projekt om
de intellektuelle og kulturelle sider af amerikansk
urbanisering.

Charles Lock har afsluttet en artikel om William
Carlos Williams.

Thomas Petruso, der har færdiggjort en revide-
ret udgave af sin lærebog “Put It in Writing”, arbej-
der nu på et studium af asiatisk filosofis og naturs
indflydelse på amerikansk litteratur siden 1950.

Post-kolonial litteratur
Merete Borch har afsluttet sin ph.d.-afhandling
om imperiepolitikken og koloniernes oprindelige
befolkning.

Eva Rask Knudsen har indledt et nyt projekt
med arbejdstitlen “Mongrel Voices in Non-Stan-
dard Print”, en udvidelse af den teoretiske del af
hendes ph.d.-afhandling. Hun har deltaget i flere
internationale konferencer om australsk litteratur
samt i Kulturministeriets projekt “Denmark Meets
Australia” og var endvidere medarrangør af konfe-
rencen om det moderne musikteater i Sydney
Opera House i oktober.

Martin Leer har deltaget i flere internationale
konferencer om “Landscape and Technology” og
om australsk litteratur og har forelæst om “The
Empire of Maps” og om “Queer Space”. Han har
afsluttet nogle arbejder, deriblandt en oversættel-
se af digte af Les Murray, der skal udkomme hos
Gyldendal.

Bruce Clunies Ross deltog i tre symposier ved
the Sydney Spring Festival i september og fore-
læste om “Music, poetry and the natural environ-
ment”. Han har afsluttet to arbejder, og under sit
ophold i Australien afsluttede han forskningsar-
bejdet på sin del af bogen “Grainger on Music”,
som han arbejder på sammen med professor Mal-
colm Gillies.

Historieforskning og samfundsvidenskab
Nina Roth er ved at lægge sidste hånd på manu-
skriptet til et arbejde om familiepolitik i USA i pe-
rioden 1965-96 og har i den forbindelse ved en

konference i Göteborg forelæst over emnet “The
Politics of Race and Welfare”.

Jørgen Sevaldsen studerer “New Labour” i Stor-
britannien med hensyn til ideologi og politisk
praksis og var i tre måneder beskæftiget med disse
studier under et ophold ved Churchill College, fi-
nansieret af Carlsbergfondet. Endvidere arbejder
han fortsat på et projekt om de dansk-britiske for-
bindelser i perioden 1945 – 95.

Niels Thorsen arbejder på en lærebog om ame-
rikansk politik efter 2. Verdenskrig såvel som på
en artikel om den amerikanske forfatningsdiskus-
sion i perioden 1970 – 95.

Andre studier:
En del af instituttets forskning er af generel eller
teoretisk art. Det gælder en væsentlig del af Char-
les Locks arbejde. Han har offentliggjort en arti-
kel om Paul de Man og anmeldt sprogteoretiske,
ikonografiske, litteraturteoretiske og historiske ar-
bejder. Endvidere har han forelæst om semiologi-
ske, æstetiske og ikonografiske emner ved univer-
siteterne i Aalborg, Odense og København, hvor
han bidrog til seminarerne om urbanitet og æste-
tik og om Henri Lefebvre.

Cay Dollerup arbejder med læseoplevelsen i det
internationale projekt “Folktale”; i den forbindel-
se har han besøgt forskergrupper i Giessen og Tel
Aviv og holdt forelæsninger ved udenlandske uni-
versiteter. Desuden bidrog han til et særnummer
af et tysk tidskrift om temaet “Litteraturens rolle i
det næste årtusinde”.

Niels Jørgen Skydsgaard arbejder med forhol-
det mellem oplevelse, tolkning og analyse af litte-
rære tekster.

Instituttets litteratur- og kulturstudier kan også
på anden måde bevæge sig ud over den engelsk-
sprogede verden.

Jørgen Erik Nielsens bog om den russiske litte-
ratur i Danmark 1800 – 1856 offentliggøres i 1998.

Gorm Schou-Rode fortsætter sit arbejde med
P.O. Brøndsteds rejsedagbøger.

Grå Borup-Nielsen planlægger at fortsætte sine
studier af dansk skolehistorie og vil i den forbin-
delse samle de elevinterviews, hun foretog til sin
ph.d.-afhandling.

Under medvirken af Peter Harder, Inge Kabell,
Hanne Lauridsen og Jens Rahbek Rasmussen har
Niels Jørgen Skydsgaard gennemført et studium af
en studenterårgang. Der vil i forårssemestret 1998
foreligge en rapport over undersøgelsen, der re-
degør for de studerendes baggrund, deres for-
ventninger ved studiets begyndelse og deres vide-
re studieadfærd.

Hjemlige og internationale forbindelser:
Adskillige af instituttets forskere har under deres
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arbejde kontakt eller samarbejde med andre in-
denlandske institutter og institutioner ved Køben-
havns Universitet eller de øvrige danske universi-
teter samt ved Danmarks Lærerhøjskole og Han-
delshøjskolerne i København og Århus.

Instituttet har i 1997 fortsat sine studenterud-
vekslinger under ERASMUS, og en del studeren-
de har derved fået mulighed for et længere studi-
eophold i udlandet. Steen Schousboe er institut-
tets ERASMUS-koordinator.

Gorm Gunnarsen arrangerede i maj et symposi-
um om “South-African Resistance Culture 1976-
94”.

Flere af instituttets medarbejdere har deltaget i
konferencer og kongresser, holdt gæstefore-
læsninger ved udenlandske universiteter, været på
studieophold eller på efteruddannelseskursus.
Det gælder Merete Borch, Grå Borup-Nielsen, Cay
Dollerup, Henrik Gottlieb, Niels Bugge Hansen,
Peter Harder, Inge Kabell, Eva Rask Knudsen,
Hanne Lauridsen, Martin Leer, Paul Levine, Char-
les Lock, Jørgen Erik Nielsen, Viggo Hjørnager
Pedersen, Bruce Clunies Ross, Nina Roth, Steen
Schousboe, Jørgen Sevaldsen, Niels Thorsen, Jen-
ny Weatherford, Arne Zettersten og Lene Øster-
mark-Johansen.

Arne Zettersten er repræsentant for Danmark i
ledelsen af ESSE og af NAES.

Jørgen Erik Nielsen har igen i 1997 formuleret
et prisopgavespørgsmål for Det filologisk-histori-
ske Samfund.

Formidlende virksomhed:
Niels Jørgen Skydsgaard sidder i Folkeuniversite-
tets programråd og har dér afholdt to fore-
læsningsrækker.

Gorm Gunnarsen, Peter Harder, Viggo Hjørn-
ager Pedersen, Bruce Clunies Ross, Jørgen Sevald-
sen, Niels Jørgen Skydsgaard og Jenny Weather-
ford er medarbejdere på Danmarks Nationalleksi-
kon.

Paul Levine og Niels Thorsen har til Weekenda-
visen skrevet anmeldelser og artikler om ameri-
kanske emner.

Grå Borup-Nielsen har til Kristeligt Dagblad
skrevet en kronik om forårstegn i 1844.

Instituttet udgav som sædvanligt i 1997 sin egen
årsberetning for det foregående år; ud over rede-
gørelser for årets gang indeholder den tre artik-
ler: “Stenens søvn – dichotomier i Victoriatidens
syn på Michelangelo” af Lene Østermark-Johan-
sen, “Engelsk, oversættelse og Usbekistan” af Cay
Dollerup og “Billedmedieoversættelse på Engelsk
Institut” af Henrik Gottlieb.

Instituttets medarbejdere har i det forløbne år
besvaret et stort antal forespørgsler om forhold i
den engelsksprogede verden og ydet bistand til

oversættelse eller revision af oversættelser og lig-
nende.

Instituttet har fortsat sin virksomhed ved Åbent
Universitet, ved sprogundervisningen på DTU og
ved Fakultetets sprogundervisning for studerende
fra andre fakulteter og højere læreanstalter.

Niels Bugge Hansen har i Det danske Shake-
speareselskab holdt foredrag om Hamlet på Kron-
borg og har medvirket i radioprogrammer om
Shakespeare i Stratford. Peter Harder har på RUC
forelæst om gymnasieforskning og bidraget med
et oplæg om engelskfagets fremtid ved et møde i
København. Birgit Irene Henriksen har afholdt
kursus for sproglærere fra Danmark og Usbeki-
stan og er konsulent ved flere pædagogiske pro-
jekter.

Eva Rask Knudsen har holdt foredrag ved efter-
uddannelseskursus for gymnasiets engelsklærere.

Viggo Hjørnager Pedersen har forelæst ved Sla-
visk Institut, Aarhus Universitet, samt for Forfat-
terforeningen og Forfatterskolen.

Steen Schousboe har holdt foredrag om låne-
ord for Dansk Blindesamfund.

Jørgen Sevaldsen har holdt foredrag om britisk
socialpolitik på Socialpædagogisk Seminarium og
medvirkede i Danmarks Radios “Orientering” om
det britiske valg.

Cay Dollerup er NATO Scientific Affairs refe-
ree.

Arne Zettersten er formand for the English-
Speaking Union of Denmark.

Gæsteforelæsninger:
Dr. Adolfo Gentile: “A Reform of the Defini-

tions of Interpreter and Translator”.
Professor Richard King: “Gunnar Myrdal and

the American Dilemma” og “Robert Penn Warren
and the New South”.

Dr. Annemari Beukes: “Developing Translation
and Interpreting in a New Democracy”.

Professor Robert Bartlett: “The Cult of the
Saints”.

Den australske digter John Kinsella læste op af
egne værker.

Dr. Victoria de Rijke: “The Dream of Reason
Produces Monsters”.

Digteren, Professor David Dabydeen læste op af
egne værker.

Digteren Les Murray læste op af egne værker.
Professor Claude Rawson: “From Achilles to

Mack the Knife: Heroes, Thugs and Satire”.
Dr. Hans Hönig: “Positions, Power and Practice”.
Professor Terence Hawkes: “Bryn Glas”.
Professor Simon Horobin: “Fifteenth-century

readings of Chaucer’s Wife of Bath’s Prologue”.
Dr. Dinda Gorlée: “Bridging the Gap: A semioti-

cian’s view on translating the Greek classics”.
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Professor Peter Vale: “South African National
Identity”.

Forfatteren Ruth Rendell: “Crime fiction and
the Imagination” (i samarbejde med Gyldendal &
Forum).

Med økonomisk støtte fra Kommunelærer
Th.E. Giese og hustrus mindelegat havde institut-
tet i dagene 27. – 30. oktober besøg af professor
Frank Kermode, der holdt to forelæsninger (“Sha-
kespeare’s Language” og “Where Does Shakespea-
re Stand”), afholdt et seminar om Shakespeares
sonetter og deltog i et seminar ledet af Charles
Lock med “Othello” som emne.

Redaktionsvirksomhed:
Instituttet udgiver tidsskriftet “Angles on the Eng-
lish Speaking World” (red. Peter Harder, Henrik
Rosenmeier og Jørgen Sevaldsen) samt monogra-
fiserierne “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). Udgivervirksomhedens sekre-
tær er Mia Commerou Nielsen.

Herudover er Peter Harder advisory editor ved
“Journal of Pragmatics” og medredaktør af “Acta
Linguistica Hafniensa”, Birgit Irene Henriksen er
medredaktør af tidsskriftet “Sprogforum”, Charles
Lock er contributing editor ved “The Powys Jour-
nal”, Nina Roth er redaktør for “RAMBAM – Tids-
skrift for jødisk kultur og forskning”, Niels Jørgen
Skydsgaard er engelsk redaktør for “Orbis Littera-
rum”, og Arne Zettersten er medredaktør af
“Studia Anglica Posnaniensia” og af “REAL, the
Yearbook of Research in English and American Li-
terature”.

Medlemmer af de styrende organer:
Institutleder: Niels Bugge Hansen; øvrige med-
lemmer af institutbestyrelsen: Jørgen Erik Nielsen,
Gorm Schou Rode og Lizzi Würtz; studenterobser-
vatør: Lasse Steensgård Petersen.

Studieleder: Viggo Hjørnager Pedersen; øvrige
lærerrepræsentanter i studienævnet: Dorrit Einer-
sen og Inge Kabell; studenterrepræsentanter: Ju-
lie Boisen (i september afløst af Stine Svensson),
Kasper Munk og Nina Quistgaard. 

Arne Zettersten er medlem af Fakultetsrådet.
Niels Bugge Hansen

Center for Oversættelsesvidenskab og 
Leksikografi
Centrets arbejdsområde er oversættelsesvidenskab
og leksikografi i bred forstand. Centret hører ad-
ministrativt under Engelsk Institut og har ingen
selvstændig bemanding.

Bemanding:
“Center for Oversættelsesvidenskab og Leksiko-
grafi” er et forsknings-fællesskab for en række fast-
ansatte medarbejdere ved Engelsk Institut: Cay
Dollerup, Henrik Gottlieb, Viggo Hjørnager Pe-
dersen og Peter Florentsen. Centret har samarbej-
det med andre forskere ved Engelsk Institut, nem-
lig Arne Zettersten og Jørgen Erik Nielsen samt
med medarbejdere ved andre institutter såsom
Jørgen Harrit (Slavisk) og Jens Erik Mogensen
(Germansk). Annette Lindegaard og Malene Bie
Olsen leder centrets oversættelsesbureau, en ind-
tægtsdækket virksomhed, der finansierer flest mu-
ligt af Centrets forskningsaktiviter. Der er godt
tyve free-lance oversættere som arbejder for bu-
reauet.

En række udenlandske gæsteforskere har været
tilknyttet Center for Oversættelsesvidenskab og
Leksikografi i 1997: Ding Xinshan (Yantai Univer-
sity, Kina; hele året); Xu Yanhong (Peking Univer-
sity, Kina: 8 mdr.); Loreta Vaicekauskiene (Vilnius
Universitet, Litauen; 4 mdr.), Elvira Sarkisyants,
Elena Ramazanova og Irina Beerle (alle 4 måne-
der, Tashkent State University, Usbekistan); Kseni-
ja Leban og Marjana Rupnik (3 mdr.; Ljubljana,
Slovenien); Andrzej Pawelec, Ania Sosnowska og
Marta Dabrowska (Jagiellonian University, Kra-
ków, Polen; alle 6 uger). Der har været kortere be-
søg fra bl. a. Australien, Holland, Nigeria, Spani-
en, Sydafrika, Tyskland, og USA. Der har også
været kulturudvekslingsstuderende som har op-
holdt sig her i 4 mdr.: Komil Akmetov og Makh-
mud Saidaknatov (Usbekistan) og Magdalena So-
cha (Polen).

Forskningsvirksomhed:
Centrets medarbejdere har individuelle projekter,
men samarbejder også med andre forskere og in-
stitutioner. Nedenstående er et supplement til op-
lysningerne i Engelsk Instituts beretning:

Revisionen af 4. udgave af “Vinterberg & Bodel-
sen: Dansk-engelsk ordbog” ledes af Viggo Hjørn-
ager Pedersen; arbejdet blev afsluttet i 1997 og
ordbogen forventes at udkomme i foråret 1998.
Viggo Hjørnager Pedersen har fortsat samarbej-
det med H.C. Andersen Centret, Odense Universi-
tet. Han har udgivet artikler om H.C. Andersen og
fortsættter sine studier af oversættelser til engelsk
af H.C. Andersen. Han har skrevet fire artikler om
oversættelse og om leksikografiske emner. Endvi-
dere arbejder han som medredaktør af Procee-
dings fra to konferencer, nemlig Leksikografisym-
posiet i København i 1996 og Den anden interna-
tionale H.C. Andersen-konference i august 1996
(Odense).

I samarbejde med The School of Translation
and Interpreting ved the Jagiellonian University,
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har Cay Dollerup iværksat transskriptionen af et
stort korpus af simultantolkning (dansk, engelsk,
fransk samt kildesprog fra fem dages forhandlin-
ger i ekspertgrupper), som blev indsamlet ved EU-
kommissionen i Bruxelles i 1991, og som, når det
er transskriberet, vil udgøre det største legalt til-
gængelige korpus af denne art i verden. Han har
færdiggjort og publiceret artikler om engelsks
ændrede stilling internationalt og den betydning
dette har for oversættelsesvidenskab, samt anmeldt
nogle værker om oversættelse i fagtidsskrifter.

Henrik Gottlieb har færdiggjort og forsvarede i
slutningen af året sit ph.d.-projekt “Subtitles,
Translation & Idioms”. Han har påbegyndt en
større samlet undersøgelse af anglicismer på
dansk og har også anmeldt nogle værker til over-
sættelsesvidenskabelige tidsskrifter.

Peter Florentsens igangværende forskningspro-
jekt behandler oversættelsesproblemer i lyset af
sprogfilosofi og er blevet udmøntet i foredrag
samt i dele af hans ph.d.-afhandling.

Kontakter til udenlandske forskningsmiljøer:
Centret samarbejder med forskere og institutio-
ner i Odense, Århus, Cambridge, Surrey, Turku,
Düsseldorf, Bruxelles, New York, Monterey, Bing-
hamton (USA), Montevideo, Peking, Hong Kong
m.v. Centret har afsluttet Tempus-programmet
med universitetet i Ljubljana, Slovenien, mens
programmet med the Jagiellonian University
(Kraków, Polen) fortsætter endnu et år. Det 18
måneder lange intensive TACIS-program med Us-
bekistan kom – efter langvarig planlægning – i
gang i sensommeren. Modtagerinstitutionerne er
Tashkent State University, Usbekistan og en skole
for videreuddannelse af embedsmænd i Usbekis-
tan (the Academy for State and Social Constructi-
on under the President of the Republic of Usbe-
kistan). Samarbejdet omkring dette projekt har
inddraget Université Jean Monnet i St. Etienne,
Frankrig, University of Surrey (Guildford, UK),
British Council (London og Tashkent), ligesom
Udenrigsministeriets Sprogskole og Handelshøj-
skolen i København har været deltagere. Centret
er med i et europæisk projekt om udarbejdelse af
edb-baserede undervisningsprogrammer i inter-
kulturelle forhandlinger, og leder forsøg på at
etablere LSP-leksikografisk arbejde ved University
of Dnepropetrovsk, Ukraine.

Peter Florentsen har forelæst ved Instituttet.
Viggo Hjørnager Pedersen har gæsteforelæst ved
Aarhus Universitet, Slavisk Institut. Henrik Gott-
lieb har gæsteforelæst en uge ved universitetet i
Vilnius i Litauen og en uge ved universitetet i
Ljubljana (Slovenien), samt forelæst ved Kouvola
School of Translation og Helsinki Universitet, Fin-
land. Cay Dollerup har forelæst ved universiteter i

Salford (UK), Ljubljana (Slovenien), Tashkent
(Usbekistan), og Tianjin, Peking, Shanghai, og
Guangzhou (Kina).

Konferencedeltagelse:
Centrets medarbejdere har deltaget i konferencer
om oversættelse til “B- og C-sprog” i Ljublana (Slo-
venien), og om multimedier og oversættelse i Mi-
sano d’Adriatico (Italien).

Andre aktiviteter:
Centrets medarbejdere har besvaret henvendelser
om oversættelsesproblemer og oversætter- samt
tekstningsuddannelsen. Som nævnt driver Centret
også et bureau der tilbyder oversættelse og sproglig
revision med særligt henblik på tekster der kræver
kulturel kompetence. Viggo Hjørnager Pedersen
deltog som foredragsholder i et seminar om litte-
rær oversættelse på Handelshøjskolen. Viggo
Hjørnager Pedersen er redaktør af ‘DAO’-serien.

“Oversættelseskredsens” forelæsninger arrange-
res af Cay Dollerup. I årets løb har der været over
femten foredrag spændende fra “Oversættelse af
Peter Høeg” (Barbara Haveland) til “Indføring i
maskinoversættelse” (Hanne Fersøe, Center for
Sprogteknologi). Af størst international interesse
var en minikonference en eftermiddag i foråret,
hvor oversættere fra Sydafrika, Australien, Nige-
ria, og Kina holdt forelæsninger om oversættel-
sens problematik ud fra deres faglige synsvinkler.
“Perspectives: Studies in Translatology” redigeres
af centrets medarbejdere (Cay Dollerup, Henrik
Gottlieb, Viggo Hjørnager Pedersen). Cay Doller-
up er også redaktør af “Language International”
og “Interpreting”; han har gæsteredigeret en arti-
kelsamling, der er under udgivelse i Jordan; samt
været inddraget i forberedelserne til tre konferen-
cer om oversættelse (i Spanien og i Kina).

Undervisning:
Centrets modulopbyggede 1-årige suppleringsud-
dannelse er fortsat, fortrinsvis i Åbent Universitets
regi. Der er blevet suppleret med kurser i “billed-
medieoversættelse” og “oversættelsens rolle i sam-
fundet” inden for overbygningen på engelsk, og
med “litterær oversættelse” på Åbent Universitet.
De besøgende forskere og gæstestuderende har
deltaget i undervisning udbudt af Centrets lærere.

Cay Dollerup

Stab:
VIP: 13,8 årsværk.
TAP: 2,8 årsværk.

VIP:
Andersen, Kirsten Nauja; videnskabelig medarb.
Borch, Merete Falck; ph.d.-studerende.
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Borup-Nielsen, Graa; lektor.
Dollerup, Erik Cay Krebs; lektor.
Einersen, Dorrit; lektor.
Florentsen, Peter Christian; ph.d.-studerende.
Gottlieb, Henrik; adjunkt.
Gunnarsen, Gorm Anker; amanuensis.
Hansen, Niels Christian Bugge; lektor.
Harder, Anders Peter; lektor.
Hayhurst, Stephen Paul; amanuensis.
Henriksen, Birgit Irene; lektor.
Henriksen, Line; ph.d.-studerende.
Jelved, Karen; amanuensis.
Kabell, Inge; lektor.
Khair, Tabish; ph.d.-studerende.
Klitgård, Ida; ph.d.-studerende.
Knudsen, Eva Rask; adjunkt.
Lauridsen, Hanne; lektor.
Leer, Martin Hugo; lektor.
Levine, Paul Robert; professor.
Lindegaard, Annette; videnskabelig medarb.
Lock, Charles; professor.
Meinertz-Nielsen, Catherine; amanuensis.
Mentz, Søren; amanuensis.
Nielsen, Jørgen Erik; lektor.
Pedersen, Viggo Hjørnager; 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-Kristensen, Lene; ph.d.-studerende.
Sevaldsen, Jørgen; lektor.
Skydsgaard, Niels Jørgen; lektor.
Staun, Jørgen; lektorvikar.
Strandgaard, Henrik; lektor.
Thorsen, Niels Aage; lektor.
Weatherford, Jenny; adjunkt.
Zettersen, Sven Arne Paul; professor.
Østermark-Johansen, Lene; adjunkt.

TAP:
Ambrose, Vivie; overassistent.
Bie-Olsen, Malene; videnskabelig medarb.
Johnson, Dorthe; overassistent.
Langhorn, Linda; korrespondent.
Moltke, Mona; akademisk arbejder.
Nielsen, Mia Commerou; overassistent.
Omø, Dennis; assistent.
Piccini, Karin; overassistent.
Rasmussen, Annette; overassistent.
Sørensen, Bitten Ingeborg; praktikant.
Wyrtz, Lizzi; kontorfuldmægtig.

Ph.d.-afhandlinger:
Gottlieb, Henrik: Subtitles, Translation and Idi-

oms.
Klimenko, Svetlana Olegovna: The Stuff that Plays

are made of.

Specialer:
Albiniussen, Camilla Follin: John Fowles og eksi-

stentialismen.
Belanger, Arnold Kenneth: The Areal and Linear

in Selected Works of Rudy Wiebe.
Bom, Mette: In Quest of a Feminine Expression –

on women’s experimental fiction.
Bulman-May, James: Patrick White and Alchemy –

an analysis of “Riders in the Chariot”.
Christensen, Irene Westergaard: Subversive inte-

grationsprocesser – i udvalgte værker af Aritha
van Herk.

Follin, Lotte: Peter Høegs’s Smilla – Sense or Fee-
ling. A Comparative Study of the Two English
Versions of “Frøken Smillas fornemmelse for
sne”.

Hansen, Lene Bønnerup: Elicitationsinstrumen-
ter til testning af ordforrådsviden.

Henriksen, Line: Reversing the lines of the surf –
paternal patterns and other polarities in Derek
Walcott’s Omeros

Hogg, Peter Brian: Perspectives on Robertson
Davies’s Deptford Trilogy.

Holm, Henriette: Mobility in the Quest Theme in
Canadian Women’s Literature 1970 to 1990.

Houe, Elisabeth: En komparativ analyse af E.M.
Forsters roman og Merchant Ivorys film
“Howards End”.

Jensen, Helle Samsøe: An Analysis of the Ideal of
Femininity and Womanhood as it is Depicted in
Fay Weldon – “Puffball” and “The Cloning of Jo-
anna May”.

Knopper, Ingrid Birgitte: Trekantdramaerne i
Graham Greenes forfatterskab. Variationer over
et tema.

Kongsdal, Louise: Westernfilmens renæssance i
1990’erne – analyse af Westernelementerne i
fire moderne Westernfilm.

Lambek, Stine: Thou cunning’st pattern of excel-
ling nature. Patterns of constancy and change
in Shakespeare’s nature imagery, as seen in “A
Midsummer Night’s Dream”, “Othello”, “King
Lear”, and “A Winter’s Tale”.

Langer, Christine Maria: The Frames of Expecta-
bility: How the Organisation of Background
Knowlegde Guides Understanding.

Langhede, Bitten Posselt: Dissolution of Self: A
Tour of the Mind in Stephen King’s “The Shi-
ning”, “The Dark Half”, and “Gerald’s Game”.

Linde, Jens Christian: Certain Tendencies of the
Hollywood Western.
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Mortensen, Mette: The Mother-Daughter Relati-
onship in Doris Lessing, “Children of Violence”
– The Search for a Separate Identity.

Møller, Mette Neisig: Four Manifestations of the
New Woman in American Fiction 1881-1905.

Pedersen, Rie: The Transformation Theme in Fay
Weldon’s Novel “The Life and Loves of a She
Devil”. Literary and Mythical Types of Female
Monstrosity and Transformation.

Petersen, Helle Skov: Transformationsmotivet og
eventyrlige elementer i “The Life and Loves of a
She Devil”.

Rasmussen, Anne Mette Wohl: Misfits, Mythfits,
and Centre Hunters – a critical examination of
the outcast character in the work of Thea Astley.

Scheuer, Anette: The Role of Wilderness in Cana-
dian Literature. – A Theoretical and Practical
Exploration of the Role of Wilderness in Cana-
dian Literature.

Schlunssen, Ewa Anna: Learning through writing
in a foreign language classroom.

Schulz, Dorthe: The True Art of Letter-Writing:
Jane Austens breve. En analyse.

Stavis, Henriette B.: Eternity in an Hour. A Com-
parative Study of Time Symbolism in the Works
of William Blake and William Butler Yeats.

Storm, Anne Charlotte Kjær: From Radclyffe Hall
to Jeanette Winterson. The Changing Face in
the Lesbian Image.

Thomsen, Peter Brink: Rabbit’s Scene. A study of
John Updike’s integration of contemporary
American history in the Rabbit tetralogy.

Fondsstøtte:
TEMPUS:
– Language Training Project in Uzbekistan (Cay

Dollerup)   kr. 40.000.

Undervisningsministeriet:
– Opholdsudgifter til udenlandske studerende

(Cay Dollerup)   kr. 75.950.
– Stipendier til slovenere (Cay Dollerup)   

kr. 60.000.

Publikationer:
Borup-Nielsen G.: “The basement room”, A lang-

lit course. Anglo Files Nr. 100, s. 26-31, 1997. 
Borup-Nielsen G.: Grøn er vårens hæk. Kronik,

Kristelig Dagblad 16. maj 1997. 
Dollerup C.: Translation: Teaching, profession

and theory. i: An Introduction to Translation
Studies, s. 83-91, København 1997. 

Dollerup C.: Introduction to Translation Studies.
i: An Introduction to Translation Studies, s. 3-
23, København 1997. 

Dollerup C.: Den bedste af slagsen. Sprog og Er-
hverv nr. 2 1997, s. 12 -1-2, 1997. 

Dollerup C.: Engelsk, oversættelse og Usbekistan.
Årsberetning 1996, s. 31-40, Engelsk Insitut
1997. 

Dollerup C.: Language Professionals Fight on in
Slovenia. Language International 9, nr. 4, s. 38
c1 – 43 c2, Amsterdam 1997. 

Dollerup C.: Translation as imposition vs translati-
on as requisition. i: Translation as Intercultural
Communication, s. 45-56, Amsterdam 1997. 

Dollerup C.: Issues today, challenges for tomorrow:
Translation and English as the international lin-
gua franca. The Changing Scene in World Langu-
ages, s. 83-106, Binghamton, USA 1997. 

Dollerup C.: af Sofer, Morry. The Translator;
Handbook 1997, s., 277-278.

Dollerup C.: af Gentile, Adolfo et al. Perspectives:
Studies in Translatology 15:2 s., 269-270. Publi-
kationsart diverse. 

Dollerup C.: Translation Teaching: Profession and
Theory. i: Transferre necesse est, s. 291-295,
Budapest 1997. 

Dollerup C.: Poetry: theory, practice and feedback
to theory. TRADTERM vol. 4 no. 2, s. 129-147,
São Paolo, Brasilien 1997. 

Einersen D.: Richard Adams “The Girl in a Swing”
and the Construction of Femininity. i: Procee-
dings From the Sixth Nordic Conference for
English Studies, s. 43-49, Department of Eng-
lish, University of Tromsø 1997. 

Einersen D., Nixon I.: Kvinden som dyr. Forum
for køn og kultur og Press nr. 138 april 1997 1.
maj 1997, s. 64-68, København 1997. 

Gottlieb H.: An introduction to translation studi-
es. Københavns Universitet 1997, s. 94.

Gottlieb H.: Typologies of translation. i: An intro-
duction to translation studies, s. 25-41, Køben-
havn 1997. 

Gottlieb H.: “You got the picture?”. On the Polyse-
miotics of subtitling wordplay. i: Traductio. Es-
says on punning and translation, Manchester &
Namur 1997. 

Gottlieb H.: Subtitles, Translation & idioms. En-
gelsk Institut 1997. 

Gottlieb H.: Tekstningslitteraturen gennem 65 år -
International bibl.: Tv-, biograf- og videotekst-
ning. Københavns Universitet 1997. 

Gottlieb H.: Theory into Practice: Designing a
symbiotic course in Subtitling. i: Traduzione
Multimediale per il cinema, la televisione e la
scena, s. 281-295, Bologna, Italien 1997. 

Gottlieb H.: Til og fra Dansk – en anmeldelse af to
letsværvægtere: Gyldendals “lille” røde Da.-Eng.
ordbog og Munksgaards Eng.- Da. ordbog
(grøn). LEDA Nyhedsbrev (leksikografer i Dan-
mark) 22. december 1996, s. 17-25, 1996. 

Harder P.: Avalens (funktionelle fodnoter, marts
1997). København 1997. 
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Harder P.: Sprog, tanke og valens. i: Avalens (funk-
tionelle fodnoter marts 1997), s. 50-58, 1997. 

Harder P.: Futurity in English: A Case for Messy
Structure. i: Sounds, Structures and Senses,
Odense 1997. 

Harder P.: Anm. of Jodst Schilperoord: “It’s about
time-temporal aspects of Cognitive Processes in
Text Production”. Studies in Language 21, 3, s.
667-674, 1997. 

Harder P.: On Content and Expression in Syntax.
i: Papers from the Thirteenth Scandinavian
Conference on linguistics, RUC, s. 83-92, Roskil-
de Universitetscenter 1996. 

Harder P.: Funktionel semantik og tekstlæsning.
Angolofiles 100, s. 19-24, 1997. 

Henriksen B.: Ordforrådsøvelser – vejen til et
større ordforråd og en bedre teksttolkning.
Anglofiles 101, s. 63-67, 1997. 

Kabell I.: English in Denmark in the 19th Century
– with Special Reference to the First Two Profes-
sors of English at the University of Copenhagen.
Bulletin No. 29 November 1997, s. 17-18,
Oxford 1997. 

Kabell I., Lauridsen H.: Here is Elocution, Style
and Wit. AUMLA 87 May 1997, New Zealand
1997. 

Kabell I., Lauridsen H.: George Borrow and Den-
mark. Poet vol. 25. København 1997. 

Kabell I.: George Borrow’s Friend John Hasfeld.
George Borrow Bulletin 14 autumn 1997, s. 96-
99, Oxford 1997. 

Khair T.: The Cry of the Tashaywallah. London
Magazine, 1997. 

Khair T.: Umenneskelige Rettigheder. Kronik, Po-
litiken. Danmark 1997.

Khair T.: Review of Vantage’s Book of Indian Wri-
ting. Danmark 1997. Publikationsart diverse. 

Klitgård I.: Metafor og metonymi i Virginia Woolfs
“The Waves”. i: Metaforer i kultur og samfund:
Proceedings fra Metafornetværkets seminar i
Kbh. d. 24.-26. Okt. 96, Red. v. Carsten Hansen,
s. 155-167, Københavns Universitet 1997. 

Knudsen E.R.: Clocktime and Dreamtime; A Rea-
ding of Mudrooroo’s Master of the ghost Drea-
ming. i: ARATJARA – Aboriginal Culture and
Literature in Australia, s. 111-121, Amsterdam
1997. 

Lauridsen H.: English in Denmark in the Period
1678-1800 – with special reference to Frideric
Bolling, Henrik Gerner, C. L. Nyborg, Charles
Bertram and John C. Tode. Bulletin. The Henry
Sweet Society for the History of Linguistic Ideas
no. 29: November 1997, s. 2, Oxford 1997. 

Nielsen J.E.: Anmeldelse af Knud Sørensen: En-
gelsk i dansk, er det et must? Angles on the Eng-
lish speaking world 10, s. 97-100, København
1997. 

Pedersen V.H.: Description and Criticism: Some
Approaches to the Translation of Hans Christi-
an Andersen. i: Text Typology and Translation,
Anna Trosborg (ed.), s. 99-116, Amsterdam
1997. 

Pedersen V.H.: An Introduction to Translation
Studies. i: An Introduction to Translation Studi-
es, udg. af Cay Dollerup, Henrik Gottlieb, An-
nette Lindegaard, Viggo Hjørnager Pedersen,
Københavns universitet 1997. 

Ross B.C.: Silent Heroes. i: War: Australia’s creati-
ve response, s. 169-181, Hebden Bridge (Yorks.)
1997. 

Sevaldsen J., Vadmand O.: Contemporary British
Society. København 1997. 

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 komparative og kontrastive emner op
som særligt satsningsområde og har knyttet en
tysk historiker til instituttet for en 3-årig periode.
Der forventes ansættelse af en indfødt tysk lektor i
sprog i løbet af 1998, ligeledes for en 3-årig perio-
de. Nedenfor følger en kortfattet oversigt over in-
stituttets virksomhed. En mere detaljeret rede-
gørelse for medarbejdernes aktiviteter gives i de
internt publicerede “Institutmeddelelser”.

Historisk sprogforskning
Vibeke Winge oversætter middelnedertyske breve
til Danmarks Riges Breve (bd. 5 & 6 udkommer
1998) og fortsætter i øvrigt sine sproghistoriske
studier.

Fhv. lektor Arne Dittmer har udgivet sine sam-
men m. Ernst Dittmer udførte studier i den old-
højtyske Tatian-oversættelse.

Moderne sprog
Lisbeth Falster Jakobsen er leder af det SHF-støt-
tede projekt Tysk Grammatik for Universitetsni-
veau og har her især arbejdet med emnerne va-
lens, realisationsmønstre og sætningsled. Derud-
over er hun økonomisk leder og arrangør af mø-
der i Dansk Funktionel Grammatik-kredsen og re-
daktør af “Germanistik in Skandinavien”.
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Jens Erik Mogensen udarbejder artikler om den
nye tyske retskrivning, om fonologi og om proble-
mer i moderne kontrastiv grammatik.

Ole Frimann Olesen har påbegyndt en kontra-
stiv undersøgelse af objekter på tysk og dansk.

Leksikografi
Jens Erik Mogensen skriver om leksikografiens hi-
storie i det 18. og 19. årh. Han har desuden afslut-
tet arbejdet med “Gyldendals Dansk-Tysk Ordbog”
(11. udgave).

Vibeke Winge udarbejder bind i/j-k af “Früh-
neuhochdeutsches Wörterbuch”: Hefte i/j er ud-
kommet, hefte k forventes færdiggjort i 1998.

Fremmedsprogsdidaktik
Bjørn Ekmann har fortsat det internationale sam-
arbejde Socrates med en række tyske og vest- og
østeuropæiske universiteter om fremmedsprogsdi-
daktik med særlig vægt på interkulturalitet og pri-
oritering af læremål.

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.

Sven-Aage Jørgensen arbejder på en historisk ba-
seret indføring i hermeneutikkens grundbegreber.

Litteratur før 20. århundrede
Bjørn Ekmann publicerer fortsat om Clemens
Brentano.

Birthe Hoffmann har påbegyndt projektet Det
åbenbares metafysik; om forholdet mellem natur-
videnskab, etik og æstetik hos Goethe og Stifter.

Sven-Aage Jørgensen udarbejder en kommente-
ret udgave af Wieland: Don Sylvio von Rosalva og
publicerer artikler om Lessing (Der junge Gelehr-
te), Hamann (Ovidlæsning) og Gotthelf (Käserei
in der Vehfreude) samt om nationale stereotyper.

Børge Kristiansen fortsætter tidligere annonce-
rede projekter.

Per Øhrgaard har afsluttet en artikel om Goe-
the (Wilhelm Meisters Wanderjahre) og fortsætter
sine Goethe-studier.

Litteratur i det 20. århundrede
Børge Kristiansen har afsluttet en artikel om
Thomas Manns Das Gesetz.

Birgit S. Nielsen arbejder editorisk og biografisk
med Karin Michaëlis’ forfatterskab.

Karin Wolgast arbejder på en større videnskabe-
lig afhandling om Hugo von Hofmannsthals sam-

arbejde med Max Reinhardt og planlægger sam-
men med udenlandske kolleger en registrant over
Reinhardts regibøger.

Per Øhrgaard arbejder på foredrag/artikel om
politiseringen af vesttysk litteratur o. 1960 som led
i tidligere annonceret projekt.

Kultur og samfundsforhold
Bjørn Ekmann fortsætter sine studier i nationale
og kulturelle traditioner i de tysksprogede lande.

Detlef Siegfried arbejder på en større fremstil-
ling af forandringer i vesttysk ungdomskultur i
1960erne og på en artikel om utopi og teknik mel-
lem kejserriget og Weimarrepublikken; han har
afsluttet artikler om den første efterkrigstid og om
“den subjektive faktor” i tysk historievidenskab.

Nederlandsk
Niels-Erik Larsen har afsluttet sin større grafemati-
ske undersøgelse af en middelnederlandsk tekst;
undersøgelsen revideres fortsat i forbindelse med
oversættelse til nederlandsk.

Anden virksomhed:
Instituttet har i 1997 afholdt undervisning i tysk
sprog, litteratur og tyske samfundsforhold på
Åbent Universitet. Ud over den normerede under-
visning har der været afholdt forelæsninger ved in-
stituttets medarbejdere eller gæster stort set hver
fredag i semestrene, desuden en forelæsningsræk-
ke om tyskfagets teoretiske fundament og en anden
særlig henvendt til lærere fra gymnasieskolen.

Birgit Nielsen har været vejleder ved adjunkt-
pædagogikum. Flere af instituttets medarbejdere
bidrager til Den store danske Encyklopædi, enkel-
te til et tysk opslagsværk om germanister før 1950.

Redaktionsvirksomhed:
Bjørn Ekmann og Børge Kristiansen er medlem-
mer af redaktionen af “Text und Kontext” og der-
til knyttede publikationsserier.

Bjørn Ekmann redigerer “Humor und Lachkul-
tur” i “Jahrbuch für internationale Germanistik”.

Sven-Aage Jørgensen er medlem af Herausge-
berbeirat for “Germanistik”.

Vibeke Winge og Per Øhrgaard er konsulenter
på Den store danske Encyklopædi.

Vibeke Winge er redaktør af “Korrespondenz-
blatt des Vereins für niederdeutsche Sprachfor-
schung”.

Per Øhrgaard er medlem af redaktionskomi-
teen for “udenrigs”.

Medlemskab af kommissioner, udvalg m.v.:
Flere af instituttets faste lærere har i årets løb
været medlem af et eller flere bedømmelsesud-
valg, både vedr. stillinger og afhandlinger, både in-
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terne og eksterne (danske såvel som udenland-
ske).

Bjørn Ekmann er koordinator af Socrates-pro-
jekter.

Lisbeth Falster Jakobsen er Dansk Magisterfore-
nings tillidsrepræsentant på instituttet og fakulte-
tets repræsentant i Studieskolens bestyrelse.

Sven-Aage Jørgensen er medlem af Deutsche
Forschungsgemeinschafts Senatskommission für
Germanistik.

Niels-Erik Larsen er fakultetets medlem af ar-
bejdsgruppen vedr. multimedier og formand for
den skandinaviske gruppe i Internationale Vereni-
ging voor Neerlandistiek (IVN).

Vibeke Winge er medlem af bestyrelsen i Verein
für niederdeutsche Sprachforschung.

Per Øhrgaard er medlem af Carlsbergfondets
direktion og af Dansk Udenrigspolitisk Instituts
repræsentantskab samt næstformand for Folkeu-
niversitetets programråd.

Kongresdeltagelse, gæsteforelæsninger m.v.:
De fleste af instituttets medarbejdere har arrange-
ret 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. “Institutmeddelelser” indeholder
nærmere specifikation heraf.

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). Jens Erik Mogensen har
været studieleder. Lisbeth Falster Jakobsen har
været medlem af ph.d.-studienævnet. Bjørn Ek-
mann har været suppleant til Fakultetsrådet.

Per Øhrgaard

Stab

VIP:
Edelmann, Heike; lektorvikar.
Ekmann, Bjørn; lektor.
Elsawah, Karin Wolgast; adjunkt.
Hansen, Agnete Bruun; amanuensis.
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.

Olesen, Ole Frimann; amanuensis.
Siegfried, Detlef; lektor.
Winge, Vibeke; lektor.
Øhrgaard, Per Christian; professor.

TAP:
Jensen, Susanne Willaing; bibliotekar.
Olsen, Gurli Egelund; kontorfuldmægtig.
Troeltzsch, Iris H.; overassistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Hoffmann, Birthe: Poetisk restauration som epo-

kal diagnose og kritik.

Specialer:
Birk, Helle: Den tyske Forfatningsdomstol. Aspek-

ter af domstolens kompetence i teori og praksis.
Bøthner, Christina: Lokativalternation deverbaler

be-Verben im Rahmen der lexikalistischen Hy-
pothese der Transformationsgrammatik.

Hansen, Lars Kjeld: En undersøgelse af Günter
Grass’ “Die Blechtrommel” som Bildungsroman
– “Wilhelm Meister auf Blech getrommelt”?

Jensen, Annette Holm: “Zart Gedicht, wie Regen-
bogen, Wird nur auf dunklen Grund gezogen;
Darum behagt dem Dichtergenie Das Element
der Melancholie”. Menneskeopfattelsen i den ty-
ske sentimentale litt. omk. 1750 med særlig hen-
blik på beg.“Melancholie” & “Missvergnügen”

Laustsen, Lars: Rejsen til sjælens indre – den sub-
jektive ekspansion i Franz Kafkas roman “Das
Schloss”.

Lund, Berit Lehmann: “...want ik houd niet van
strekkingen.” Een onderzoek naar de aspecten
van de literatuuropvatting van Willem Elsschot
op grond van zijn brieven.

Olsen, Morten Aronsson: Die logischen Grundla-
gen der wissenschaftlichen Erkenntnis. Zur Be-
stimmung der philosophischen Position in den
frühen philosophischen Schriften Hermann
Brochs.

Penzien, Lise: DDR 17. juni 1953 – en undersøgel-
se af målforestillingerne bag 17.juni-opstanden
i DDR 1953 med særligt henblik på opstanden i
Jena.

Petersen, Edith: En analyse af Sigrid Damms bog
‘Cornelia Goethe’ sammenholdt med andre
fremstillinger af Cornelia.

Prassé, Katrine: “Geh in die Irre...”. Forslag til en
eksistentialfilosofisk udlægning af Botho
Strauss: “Der junge Mann”.

Rasmussen, Flemming Peter: En analyse og for-
tolkning af Günter Grass’ “Örtlich betäubt”
med en redegørelse for begreberne “Das Drit-
te” og “Stillstand im Fortschritt”.

Smidth, Lise Vinberg: Litteratur und Film “Berlin
Alexanderplatz”.
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Fondsstøtte:
Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Grammatik over det tyske sprog (Lisbeth Falster

Jakobsen)   kr. 390.000.

Publikationer:
Dittmer A.P., Dittmer E.: Studien zur wortstellung-

satzgliedstellung in der althochdeutschen ta-
tianübersetzung. Göttingen 1997, 264 s. 

Ekmann B.: “O Mutter halte dein Kindlein warm”.
Zu Clemens Brentanos Erlösungstraum. Text &
Kontext Jahrgang 20 (1997), Heft 1, s. 7-34, Kø-
benhavn & München 1997. 

Ekmann B.: “Was reif in diesen Zeilen steht”. Zur
dichterischen Phantasie Clemens Brentanos
und zur Frage nach der Deutung seiner Lyrik.
Text & Kontext Jahrgang 20, Heft 2, s. 141-180,
København & München 1997. 

Jørgensen Sv.-Aa., Ringleben J.: Der “Eckelname”
des Narziss“ Interpretation einer rätselhaften
Stelle in Hamannsy, AESTHETICA In Nuce. Ja-
hrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1997,
s. 28-63, Tübingen 1997. 

Jørgensen Sv.-Aa.: Baggesen Zwischen Holger
Danske und Hermann dem Cherusker. Thor-
valdsens Museum Bulletin 1997, s. 18-28, 1997. 

Jørgensen Sv.-Aa.: Hamanns Streitkultur. i: Sturm
und Dran. Geistiger Aufbruch 1770-1790 im
Spiegel der Literatur, Bodo Plaichta, Winfried
Woesler, s. 66-67, Tübingen 1997. 

Jørgensen Sv.-Aa.: Litteraturbyen København i
Holstensk-Tysk perspektiv. i: København læst og
påskrevet, Flemming Lundgreen-Nielsen, s. 93-
107, København 1997. 

Mogensen J.E., Thieroff R., Fabricius-Hansen C.,
Haberland H.: Tempus im Deutschen und an-
deren Sprachen. 546-53, 76, Roskilde 1997. 

Mogensen J.E.: Ein Vorschlag zur Differenzierung
des Aktzeitbegriffs im Lichte frühnehochdeut-
scher Belege. i: Tempus im Deutschen und an-
deren Sprachen, s. 76, Roskilde 1997. 

Siegfried D.: Rezension: Matthias Schartl, Sozial-
demokratie und Sammlungspolitik im Raum
Flensburg 1870-1914. Die Reichtagswahlen und
die Politisierung der Region im nördlichen
Schleswig-Holstein, Kiel 1996. Grenzfriedens-
hefte 1, s. 69-72, Flensburg 1997. 

Siegfried D.: Spurensucher. Ein Praxisbuch für hi-
storische Projektarbeit. Weinheim 1997, 260 s. 

Siegfried D.: Das Bild vom “Fremden” in histori-
schen Forschungsprojekten Jugendlicher. i: Re-
gionalgeschichte Heute. Das Flüchtlingspro-
blem in Schleswig-Helstein, s. 99-114, Bielefeld
1997. 

Siegfried D.: Zeitzeugeninterview. Zwischen Nähe
und Distanz. i: Spurensucher. Ein Praxisbuch

für historische Projektarbeit, s. 50-66, Wein-
heim 1997. 

Siegfried D.: Bismarckturm oder KZ-Gedenkstät-
te. Ost-West- Identitätskonstruktionen im Schü-
lerwettbewerb 1992/93. SOWI- Sozialwissen-
schaftliche Informationen 1, s. 69-73, Göttingen
1997. 

Winge V.: R. Steinar Nybøle: Reynke de Vos. Ein
Beitrag zur frühen Lübecker Druckersprache
(Forschungen zum Niederdeutschen Bd. 1) –
anmeldelse. Jahrbuch des Vereins für nieder-
deutsche Sprachforschung 120, s. 201-202, Neu-
münster 1997. 

Winge V.: Jahrestagung in Wismar. Korresponden-
blatt des Vereins für niederdeutsche Sprachfor-
schung 104, s. 29-33, Kiel/Neumünster 1997. 

Wolgast K.: “Scaramuccia non parla, e dice gran
cose” zu Hofmannsthals Pantomime der Schü-
ler. Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwis-
senschaft und Geistesgeschichte Årg. 71, 1997,
hf. 2, s. 245-263, Stuttgart-Weimar 1997. 

Wolgast K.: Hugo von Hofmannsthal (leksikonar-
tikel). i: Den Store Danske Encyklopædi bind 8,
København 1997. 

Øhrgaard P.: “Jeder Tag hat seine Plage, und die
Nacht hat ihre Lust”. En replik til Nora Simon-
hjells artikel om Goethes Wilhelm Meister. i:
Skriftserie for Litteraturvidenskab ved Universi-
tetet i Oslo Nr. 19, s. 95-99, Oslo 1997. 

Øhrgaard P.: Selvskabte plager? Uddannelse 6,
1997, s. 9-13, København 1997. 

Øhrgaard P.: Das Bild des Deutschen in der däni-
schen Literatur – einige Beispiele. i: Deutsch-
landbilder in Dänemark und England, in Frank-
reich und den Niederlanden, s. 194-211, Baden-
Baden 1997. 

Øhrgaard P.: Das Deutschlandbild als Selbstbild
im heutigen Dänemark. i: Studia medievalia
septentrional ia Bd. 2 (Arbeiten zur Skandinavi-
stik), s. 109-121, Wien 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). I det følgende anføres de
forskningsprojekter, som instituttets medarbejde-
re har arbejdet med i 1997, for det meste under
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udnyttelse af internationale kontakter. Derefter
nævnes forskningsrelaterede opgaver og aktivite-
ter.

1. Fransk

1.1 Sprog og sproghistorie
Ordbog over “le français familier” i samarbejde
med Claude Duneton, Paris, afsluttet (Isabelle
Durousseau).

Projekt om mediesprog udviklet til kommunika-
tion (iscenesættelse, billede, lyd, semantik) af TV-
nyheder, specielt TV5 (Isabelle Durousseau).

Lydforandringsmekanismer i de franske nasal-
vokalers udvikling: Leksikalsk diffusion eller re-
gelmæssig forandring? (Anita Berit Hansen).

Variation i fransk talesprogssyntaks (Anita Berit
Hansen).

Modalpartikler i fransk og dansk: Distribution,
funktion og diakron udvikling (Maj-Britt Mose-
gaard Hansen).

The semantic status of discourse markers (Maj-
Britt Mosegaard Hansen).

Brugen af citater i samtale (Maj-Britt Mose-
gaard Hansen).

Brugen af registerbetingede liaisons i franske tv-
aviser hos nyhedsoplæsere og andre medvirkende
(Ole Kongsdal Jensen).

Reglerne for liaison på fransk i undervisningen
(Ole Kongsdal Jensen).

EDB-program til indlæring af franske determi-
nativer, i samarbejde med Lilian Stage, Handels-
højskolen i København (Karen Landschultz).

Fransk-dansk ordbog m. gloser inden for EDB i
undervisningen (Karen Landschultz).

Valensforskning: Deltagelse i projektet Udforsk-
ning af Dansk Ordforråd og Grammatik (SHF). –
En monolingval og kontrastiv verbalklassifikation,
i samarbejde med Sabine Kirchmeier-Andersen,
Handelshøjskolen i København, og Karel van den
Eynde, Leuven. – Valensbeskrivelse af verber fra
latin til moderne fransk, i samarbejde med Mauri-
ce Gross, Paris (Lene Schøsler).

Filologiske undersøgelser af middelaldermanu-
skripter (Le Charroi de Nîmes) (Lene Schøsler).

Infinitivmærkernes udvikling i fransk, i samar-
bejde med France Martineau, Ottawa (Lene
Schøsler).

Nominalsyntagmer, deres formelle semantik;
delresultat om relativsætninger (Henrik Preben-
sen).

1.2 Litteratur og litteraturhistorie
Ph.d.-projekt om den realistiske roman i det fransk-
talende Belgien med udgangspunkt i “Le Groupe
du Roman” (1964-1994) (Lisbeth Hansen).

Ph.d.-projekt: En narratologisk analyse af mani-
pulationerne med tidsforløbet i “A la recherche
du temps perdu” (Connie Selmann).

Louis-Ferdinand Céline, litterært og politisk be-
tragtet (Hans Boll-Johansen).

Det 18. århundredes rejselitteratur i Frankrig
som dokument og fiktion (Merete Grevlund).

L’Abbé Prévost, romanen og dens publikum i
det 18. århundrede (Merete Grevlund).

Receptionsanalyse af “Saga af Tristram ok Is-
odd” (Jonna Kjær).

Fransk folkebogslitteratur, specielt “La Biblio-
thèque universelle des romans” (Jonne Kjær).

George Sands “Indiana” (Jonna Kjær).
Æstetik, illusion og forførelse ud fra Marivaux’

“Les fausses confidences” (Maryse Laffitte).
Chateaubriand og kunstnerne (Hans Peter

Lund).
Analyse af Perec: “Un homme qui dort”, med

særlig henblik på begrebet “histoire” (John Peder-
sen).

Narratologisk læsning af Marcel Prousts “A la
recherche du temps perdu”, under færdiggørelse
(Nils Soelberg).

1.3 Kulturhistorie
Religion og kulturel stil: Katolicismens kulturelle
betydning i Frankrig og protestantismens i Dan-
mark (Maryse Laffitte).

Den romanske reception af de franske oplys-
ningstanker, under forberedelse (John Pedersen).

1.4 Historie og samfundsforhold
Ph.d.-projekt om den franske opfattelse af natio-
nalstatens rolle i det 20. århundrede (Trine Mi-
chelsen Kjeldahl).

Politi og gendarmeri; del af et referenceværk
om det franske samfund (Harald Gettrup).

Algeriets historie; under udvikling med afsnit
om den ældste del, den franske erobring og rets-
traditioner (Henrik Prebensen).

Den franske opinion under Vichy 1940-42; kil-
destudier og fortsat bearbejdelse (Henrik Pre-
bensen).

2. Italiensk

2.1 Sprog og sproghistorie
Ph.d.-projekt om informationstæthed i intralingvi-
stisk og interlingvistisk perspektiv (Hanne Jansen).

Verbalperifraser i skrift og tale på italiensk og
dansk (Hanne Jansen).

Italiensk sprogbrug, under SHF’s forsknings-
program Lingvistik og fremmedsprog, i samarbej-
de med Bente Lihn Jensen og Iørn Korzen, Han-
delshøjskolen i København (Gunver Skytte).
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Parallel mundtlig og skriftlig tekstproduktion
på dansk og italiensk (Mr. Bean), i samarbejde
med Hanne Jansen, Paola Polito, Erling Struds-
holm og Eva Skafte Jensen, samt Bente Lihn
Jensen og Iørn Korzen (Handelshøjskolen i Kø-
benhavn) (Gunver Skytte).

Artikler om Kristoffer Nyrop og Kristian Sand-
feld til Biographical Dictionary of Western Lingui-
stics (Gunver Skytte).

2.2 Litteratur og litteraturhistorie
Ph.d.-projekt om subjektets status i 1980-90’ernes
italienske litteratur (Pia Schwarz Lausten).

Kohærens og kohesion i en lyrisk tekst. Tekst-
lingvistik og litterær tekstanalyse (Steen Jansen).

Italiensk litterær semiotik: Silvio D’Arco Avalle
(Steen Jansen).

Italiensk litteratur 1980-1997, under afslutning i
samarbejde med Birgitte Grundtvig og Pia Schwa-
rz Lausten (Lene Waage Petersen).

Italo Calvinos forfatterskab, delresultat om Cal-
vino og videnskaben (Lene Waage Petersen).

Ariosto og Renæssancen: Roland/Orlandofigu-
rens udvikling (Lene Waage Petersen).

2.3 Kulturhistorie, historie og samfundsforhold
Den dobbelte stat, efterkrigstidens Italien (Gert
Sørensen).

Antimetafysik og virkelighedsprincip i nyere ita-
liensk tænkning (Gert Sørensen).

Machiavelli og det moderne politikbegreb
(Gert Sørensen). 

3. Portugisisk
Ph.d.-projekt om fædrelandsfortolkningen i den
portugisiske litteratur 1910-1930 (Inge Merete
Larsen).

4. Rumænsk
Fortsat udgivelse af Munteanus værker samt af
egne essays inden for rumænsk og latinsk filologi
(Eugène Lozovan).

5. Spansk

5.1 Sprog og sproghistorie
Ph.d.-projekt om sætningskonneksionens semanti-
ske analyse (Johan Pedersen).

Spansk talesprog, analyse og formidling, SHF-
projekt; sidste analyser og beregninger, slutrap-
port (Eva Dam Jensen og Thora Vinther).

Udgivelse af 600 sider dagbog fra forsøgsperso-
ner i forbindelse med inputundersøgelse (SHF-
projekt Spansk talesprog), under forberedelse
(Eva Dam Jensen).

CD-ROM-produktion af interaktivt video-pro-
gram (“ENREDOS”) i samarbejde med DR Multi-
media, finansieret af CTU (Eva Dam Jensen).

Artikel om kognition og videodidaktik (Eva
Dam Jensen).

Konflikten mellem fokus på form i input og i
output og problemet med autenticitet, under ud-
arbejdelse (Eva Dam Jensen).

Artikel om Elicited Imitation (Thora Vinther).
Undersøgelse af learneres reaktioner på Elici-

ted Imitation testning (Thora Vinther).

5.2 Litteratur og litteraturhistorie
Ph.d.-projekt: En semiotisk analyse af spanske teg-
neserier 1975-95 (Anne Magnussen).

Ph.d.-projekt om kontinuiteten i Juan Ramón Ji-
ménez’ digtning (J. Hans C. Jensen).

Den aktuelle spanske roman: Konstruktivistisk
realisme hos Mendoza; tematik i kriminalroma-
nen hos Muñoz Molina (Vibeke Grubbe).

Kritisk udgave af Rafael Albertis digtsamling
“Cal y canto” (Hans Lauge Hansen).

Litteratur og maleri med udgangspunkt i Peir-
ces semiotik: Metaforbegrebet og modalitetspro-
blematikken (Hans Lauge Hansen).

Kritiske udgaver af Tirso de Molina, “Desde To-
ledo a Madrid” og tre “Autos Sacramentales”
(Berta Pallares).

Udgivelse med oversættelse til spansk af den
danske “Dødedans” (Berta Pallares).

5.3 Kulturhistorie, historie og samfundsforhold
Sex/gender systems i Castros Cuba, under udar-
bejdelse (Julius Lund).

6. Romanistik
“Traités du XIIe siècle sur la symbolique des nom-
bres et des choses” (tings- og talsymbolik i trakta-
ter fra middelalderen), bd. 6 færdiggjort til udgi-
velse (Hanne Lange).

Redaktionsvirksomhed:
Instituttet har udgivet 32. årgang af det internatio-
nale tidsskrift Revue Romane (i alt 336 s.) med ar-
tikler, noter og anmeldelser om romanske sprog
og litteraturer. Redaktion: Hans Peter Lund
(ansv.), Maj-Britt Mosegaard Hansen, Michael
Herslund (Handelshøjskolen i København), Berta
Pallares, John Pedersen, Lene Waage Petersen,
Gunver Skytte, Nils Soelberg og Annick Wewer.

Instituttet har endvidere udgivet tre numre i se-
rien Etudes Romanes (red. Hans Peter Lund): Povl
Skårup, Morphologie élémentaire de l’ancien oc-
citan; M.J. Canellada & B. Pallares, Refranes. 700
refranes españoles con sus correspondientes da-
neses; Jens N. Faaborg, Les Enfants dans la littéra-
ture française du Moyen Age.
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Instituttet udgiver endelig internt skriftrækken
RIDS med publikationer om romanske sproglige,
litterære, historisk-samfundsfaglige og kulturelle
emner.

John Pedersen og Gert Sørensen er konsulenter
for Den Store Danske Encyclopædi. Maj-Britt Mose-
gaard Hansen er medlem af editorial board v. Acta
lingvistica hafniensia. Jonna Kjær er nordisk redak-
tør for Bibliography of the International Courtly
Literature Society, for Bulletin Bibliographique de
la Société Internationale Arthurienne, og for Bul-
letin Bibliographique de la Société RENCESVALS.
Lene Waage Petersen er redaktør for Danmark
ved den italienske bibliografi over sprog og littera-
tur, BIGGLI, og har været medredaktør v. udg. af
akterne fra kollokvium om Avignon og Napoli i
1300-tallet. Lene Schøsler har været medredaktør
ved udg. af Parameters in Older Languages (Benja-
mins). Gunver Skytte er korresponderende redak-
tør v. Revue de Sémantique et Pragmatique (Orléans).
Gert Sørensen er medredaktør af Piranesi. Italien-
ske studier, og sammen med John Kuhlmann
Madsen og John Pedersen redaktør af serien Ro-
manske skrifter, Museum Tusculanums Forlag.

Kongresdeltagelse:
Fransk: UK Language Variation Workshop, Rea-
ding; 16e Congrès International des Linguistes,
Paris; NWAVE-kongres, Québec (Anita B. Han-
sen). Kollokvium om La Chanson de Roland, Ami-
ens; Helge Nordahl Symposium, København; kol-
lokvium om Detaljen, tekstanalysen og dens
grænser, RUC (Jonna Kjær). Kollokviet L’Inventi-
on du XIXe siècle, Paris (Hans Peter Lund). Arr.
og ledelse af Helge Nordahl Symposium, Køben-
havn, samt deltagelse i seminarer i Spanien og Ita-
lien om studier i Oplysningstiden (John Peder-
sen). Kongres om Langages et peuples d’Europe,
Toulouse; 13th International Conference on Hi-
storical Linguistics, Düsseldorf; Valence Dictiona-
ry Workshop, København (Lene Schøsler). Kollo-
kviet Nouvelles directions de la recherche prousti-
enne, Cerisy-la-Salle (Connie Selmann og Nils
Soelberg).

Italiensk: Under ph.d.-udlandsophold deltagelse
i seminarer og kollokvier i Italien (Hanne Jan-
sen). Videnskabeligt seminar om tidsskriftet Stru-
menti critici, Torino (Steen Jansen og Lene Waage
Petersen). Romance Linguistics Seminar, Cam-
bridge; Helge Nordahl Symposium, København;
kongres om Fonologia e morfologia dell’italiano e
dei dialetti italiani, Padova (Gunver Skytte). Kon-
gres om Continuità e discontinuità nella storia
d’Italia; Antonio Gramsci. Da un secolo all’altra,
Napoli (Gert Sørensen).

Portugisisk: Årskongres i Association for Con-

temporary Iberian Studies, Coimbra (Inge Merete
Larsen).

Spansk: Simposio Internacional Luis Goytisolo
sobre Narrativa Hispánica Contemporánea, El Pu-
erto de Santa María (Vibeke Grubbe). VII Simpo-
sio Internacional de la Asociación Andaluza de Se-
miótica, Baeza; First International Conference of
Literary Criticism at the Turn of the Century, Cai-
ro; kollokvium om Detaljen, tekstanalysen og dens
grænser, RUC (Hans Lauge Hansen). Seminar
om, Listening Skills, Cambridge; CALICO-kon-
gres om computerstøttet sprogundervisning, New
York (Eva Dam Jensen og Thora Vinther). Work-
shop om Cuba, Oslo (Julius Lund). Symposium i
Sociedad Española de Linguistíca, Palma de Mal-
lorca (Johan Pedersen).

Gæsteforelæsninger og foredrag:
Fransk: Anita Berit Hansen har holdt foredrag i
Lingvistkredsen om lydforandringer; Maj-Britt
Mosegaard Hansen smst. om diskursmarkørernes
semantiske status, samt gæsteforelæst om sproglig
høflighed på Aarhus Universitet. Jonna Kjær har
forelæst om den europæiske middelalderkultur
på kurset Humaniora og Europæisk Kultur, KU.
Hanne Lange har gæsteforelæst v. universitetet i
Louvain. Henrik Prebensen har holdt foredrag
om semantisk ontologi og om relativsætninger i
Funktionel Grammatik-kredsen. Lene Schøsler
har gæsteforelæst på Aarhus Universitet om La
déclinaison bicasuelle, samt været gæstelærer ved
universitetet i Debrecen.

Italiensk: Lene Waage Petersen har holdt fore-
drag v. universitetet i Urbino om italienske læsnin-
ger af danske kultur. Gunver Skytte har gæstefore-
læst om interlingvistiske emner v. universiteterne i
Siena, Firenze og Pavia. Gert Sørensen har holdt
foredrag i Filosofisk Forum, København, om nye-
re tendenser i italiensk filosofi.

Spansk: Hans Lauge Hansen har gæsteforelæst v.
University of London (Modern Hispanic Research
Seminar) om Peirces semiotik.

Forskningsophold i udlandet:
Isabelle Durousseau har henlagt sin forskning in-
den for TV-mediet til Paris, november – december.
Maj-Britt Mosegaard Hansen har fulgt postdoc-
kurser juni – juli på Cornell University. Hanne
Jansen har gennemført det længerevarende ud-
landsophold for ph.d.-studerende i Rom, februar
– juli. Hanne Lange har besøgt håndskriftsbiblio-
teker og forskningsinstitutioner i Frankrig og Na-
tionalbiblioteket i Wien, august og oktober. Gun-
ver Skytte har arbejdet på SHF-projekt, se ovenfor,
i Italien i marts. Gert Sørensen har lavet afslutten-
de kilde- og referenceundersøgelser til projekt om
efterkrigstidens Italien i Rom i juni.
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Forskningssamarbejde og -kontakter:
Der har været løbende samarbejde med andre
forsknings- og undervisningsmiljøer i Danmark på
og uden for KU, bl.a. Funktionel Grammatik-kred-
sen (bl.a. Maj-Britt Mosegaard Hansen, Henrik
Prebensen, Lene Schøsler), det årlige arrange-
ment Grammatikundervisning på grunduddan-
nelsen (Anita Berit Hansen, Eva Dam Jensen,
Thora Vinther). Lene Waage Petersen leder Fo-
rum for Renæssancestudier, KU, og indgår i et
SHF-støttet netværk om projektet Renæssancen –
modernitetens oprindelse.

Internationale kontakter og samarbejde: Isabel-
le Durousseau med Michael Palmer og Thierry
Lancien, Paris, og Robert Chaudenson, Aix. Mere-
te Grevlund med Société d’études du dix-hui-
tième siècle. Anita Berit Hansen med Isabelle Mal-
derez, Paris, og Nigel Armstrong, Newcastle. Han-
ne Lange med Ecole Pratique des Hautes Etudes,
Paris, Centre de civilisation médiévale, Poitiers og
Center for middelalderforskning, Münster. Hans
Peter Lund er korrespondent for Société d’Histoi-
re Littéraire de la France og medlem af Société
des Etudes romantiques, Paris. John Pedersen er
medlem af styregruppen for projektet Concepts
and Symbols in the European 18th Century under
European Science Foundation, Strasbourg. Lene
Schøsler har haft samarbejde med Dominique
Willems og gruppen CONTRAGRAM, Gent, med
Susan Herring, Texas, og Pieter van Reenen, Am-
sterdam, om forskning i ældre sprog, med Evert
Wattel og Pieter van Reenen, Amsterdam, om
middelaldermanuskripter. Lene Waage Petersen
samarbejder med forskere i Siena om moderne lit-
teratur. Gunver Skytte er vicepræsident for Società
di Linguistica Italiana og medlem af The Philolo-
gical Society. Hans Lauge Hansen er medlem af
Asociación Andaluza de Semiótica og Asociación
Internacional de Hispanistas. Berta Pallares sam-
arbejder med kolleger i Madrid om Tirso-udgivel-
ser. Johan Pedersen samarbejder med forskere
Spanien, Holland og USA gennem Sociedad
Española de Linguística.

Bedømmelsesudvalg:
Bedømmelsesudvalg vedr. adjunktur og lektorstil-
ling, Handelshøjskolen i København (Harald Get-
trup). Adjunktur i fransk, Romansk Institut (Ma-
ryse Laffitte og Hans Peter Lund). Førsteamanu-
ensis, Trondheim (Hans Peter Lund). Forskeraka-
demiets udvalg vedr. udenlandske ph.d.-stipendi-
er (John Pedersen). Ph.d.-afhandling i lingvistik,
KU (Henrik Prebensen). Adjunktur i italiensk,
Romansk Institut, og ph.d.-udvalg, Det humanisti-
ske Fakultet (Lene Schøsler). Bedømmelse af tre
ph.d.-afhandlinger i italiensk og i fransk, af ph.d.-
afhandling (Lund), udvalg vedr. adjunktur i itali-

ensk, Romansk Institut, indstilling vedr. ph.d.-af-
handling i italiensk (Sevilla), evaluering af itali-
ensektionen (Bergen), professorat i italiensk filo-
logi (Helsinki), ph.d.-afhandling i rumænsk
(Lund) (Gunver Skytte). Adjunktur ved Center
for Europa-studier (AU) og ph.d.-udvalg, Det hu-
manistiske Fakultet (Gert Sørensen). Ph.d.-ud-
valg, Det humanistiske Fakultet, og bedømmelse
af ph.d.-afhandling (Julius Lund). Adjunktur i
spansk, Romansk Institut (Berta Pallares). Ad-
junktur i spansk (AU), lektorat i spansk (Romansk
Institut) (Thora Vinther).

Vejledning:
Gunver Skytte har været ph.d.-koordinator ved in-
stituttet. John Pedersen har arrangeret et litterært
ph.d.-seminar. Hans Boll-Johansen har været
ph.d.-vejleder for Trine Michelsen Kjeldahl; Hans
Peter Lund for Lisbeth Hansen; John Pedersen for
Inge Merete Larsen; Henrik Prebensen for Peter
Juel Henriksen (IAAS); Nils Soelberg for Connie
Selmann; Lene Waage Petersen for Pia Schwarz
Lausten, samt Lise Grosen Rasmussen (Græsk og
latin); Gunver Skytte for Hanne Jansen og Johan
Pedersen; Vibeke Grubbe for Hans Lauge Hansen
og medvejleder for Anne Magnussen; Berta Palla-
res medvejleder for J. Hans C. Jensen. Steen Jansen
har været adjunktvejleder for Hans Lauge Hansen;
Karen Landschultz for Anita B. Hansen; John Pe-
dersen for Maj-Britt Mosegaard Hansen.

Andre aktiviteter:
Studieledere i 1997: John Pedersen, fransk. Steen
Jansen, italiensk og rumænsk. Julius Lund, spansk
og portugisisk. Maryse Laffitte og Hans Boll-Jo-
hansen har haft forskningssemester i forårssemes-
tret og Isabelle Durousseau i efterårssemestret.
Alle fastansatte forskere, samt amanuenser i tids-
begrænsede stillinger (Lilian Reinholt Andersen,
Jeannet Ulrikkeholm, Erling Strudsholm, Angel
Alzaga, Silvia Becerra Bascuñan og Merete Baudo-
in) har undervist, vejledt og eksamineret ved BA-
og kandidatuddannelsen.

Instituttet driver tre dokumentationscentre
(fransk, italiensk og spansk), specialiseret i mo-
derne samfundsforhold. Centrene stiller materia-
le fra aviser, 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, elek-
troniske hjælpemidler. Bibliotekets katalog er
overført i digitaliseret form til REX.

Instituttet har arrangeret enkelte mindre mø-
der for lærere og studerende med diskussion af
forsknings- og undervisningsmæssige emner.

Udvekslinger inden for EU’s Sokrates-program-
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mer administreres af Maryse Laffitte (fransk),
Lene Waage Petersen (italiensk) og Thora Vin-
ther (spansk). Udenlandske gæsteforelæsere og -
lærere: I fransk Nina Catach, Claude Muller, Hel-
ge Nordahl, Patrick Hamelin og Geneviève Hen-
rot Sostero. I italiensk gæsteforelæserne Vittorio
Vidotto, Luigi Malerba, Neria De Giovanni og
Carla Marello, samt gæstelærerne Nigel Vincent,
Rita Guerrichio, Piotr Salwa og Paola Polito. I por-
tugisisk Alfredo Mashalo Ibraim og Inocência L.S.
Mata. I spansk Lluis Altisent, Richard Cardwell,
Carlos Viteri, Ricardo Banegas, Pedro Barros og
Kirsten Appendini.

Maj-Britt Mosegaard Hansen har arrangeret
gæsteforelæsninger under Fakultetets Forsknings-
fredage ved Catherine Kerbrat-Orecchioni (Lyon)
og Elizabeth Closs Traugott (Stanford), samt et
ph.d.-seminar på Fakultetet v. Traugott, Nigel Vin-
cent (Manchester) og Michael Herslund (Han-
delshøjskolen i København).

Lene Schøsler er sekretær for Lingvistkredsen.
Merete Grevlund, Jonna Kjær, Hans Peter Lund,
John Pedersen, Henrik Prebensen, Nils Soelberg,
Lene Waage Petersen, Gunver Skytte, Gert Søren-
sen, Berta Pallares og Thora Vinther har skrevet
bidrag til Den Store Danske Encyclopædi. Lene Waage
Petersen er medlem af Udenrigsministeriets lekto-
ratsudvalg og af Folkeuniversitetets programråd.
Hans Peter Lund er medlem af Oversætterkomi-
teen under Kulturministeriet.

Steen Jansen og Ole Kongsdal Jensen er hen-
holdsvis formand og medlem af bestyrelsen for
Birthe og Knud Togebys Fond. John Pedersen er
formand for Knud Henders Fond og Landsdom-
mer V. Gieses Legat. Hans Peter Lund er medlem
af bestyrelsen for Knud Henders Fond.

Hanne Lange og Lene Waage Petersen har fore-
læst på Folkeuniversitetet i København og Aal-
borg. John Pedersen har medvirket i DR, Henrik
Prebensen i DR og TV3. Lene Waage Petersen har
deltaget i efteruddannelse af gymnasielærere.
Gert Sørensen har præsenteret film om den nyere
italienske historie på Det italienske Kulturinstitut.

Hans Peter Lund

Stab
VIP: 31,9 årsværk.
TAP: 7,1 årsværk.

VIP:
Alzaga, Angel; amanuensis.
Andersen, Lilian Reinholt; amanuensis.
Bascunan, Silvia Becerra; amanuensis.
Baudoin, Merete; amanuensis.
Boll-Johansen, Hans; lektor.
Durousseau, Isabelle Odette; lektor.

Gettrup, Harald; lektor.
Grevlund, Merete; lektor.
Grubbe, Vibeke; lektor.
Guerrichio, Rita; gæstelektor.
Hansen, Anita Berit; adjunkt.
Hansen, Hans Lauge; adjunkt.
Hansen, Lisbeth; ph.d.-studerende.
Hansen, Maj-Britt Mosegaard; adjunkt.
Jansen, Hanne; ph.d.-studerende.
Jansen, Steen; lektor.
Jensen, Eva Dam; lektor.
Jensen, Hans Julio Casado; ph.d.-studerende.
Kjær, Jonna; lektor.
Kongsdal, Ole; lektor.
Laffitte, Maryse Louise; lektor.
Landschultz, Karen; lektor.
Lange, Hanne Birgitte; lektor.
Larsen, Inge Merete; ph.d.-studerende.
Lausten, Pia Schwarz; ph.d.-studerende.
Lohse, Birger John; ekstern lektor.
Lund, Hans Peter; lektor.
Lund, Jules Henrik; lektor.
Madsen, John Kuhlmann; lektor.
Magnussen, Anne Skovgaard; ph.d.-studerende.
Pallares, Maria Berta; lektor.
Pedersen, Johan; ph.d.-studerende.
Pedersen, John; professor.
Petersen, Lene Waage; lektor.
Polito, Paola; gæstelektor.
Prebensen, Henrik Debois; lektor.
Salva, Piotr; gæsteprofessor.
Schmidt, Gunver; lektor.
Schøsler, Lene; professor.
Solberg, Niels; lektor.
Strudsholm, Erling Bo; amanuensis.
Sørensen, Gert; lektor.
Ulrikkeholm, Jeannet; amanuensis.
Vincent, Nigel Bruce; gæsteprofessor.
Vinther, Victoria; lektor.

TAP:
Bolwig, Elsebeth Bjørklund; overassistent.
Laulund, Hanna; kontorfuldmægtig.
Matz, Birgit; overassistent.
Nyberg, Anne; overassistent.
Petersen, Ina; assistent.
Regner, Filip Einar; bibliotekar.
Wewer, Annick O. Suzanne; overassistent.
Willadsen, Jørgen K; overassistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Hansen, Hans Krause: Constructing Corruption.

The Mexican Experience.
Hansen, Hans Lauge: Modus og retorik i Rafael

Albertis “Cal y Canto”.
Jorn, Ole: Idiomatiske udtryks betydning og brug.
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Studier i leksikografisk beskrivelse af idiomati-
ske udtryk italiensk-dansk.

Strudsholm, Erling Bo: Anaforiske relativsætnin-
ger på moderne italiensk. 

Specialer:
Balslev, Clausen Helene: Identitet og kultur i

Mexíco. En analyse af lokal identitet i mestiz-
landsbyen San Francisco Aculco.

Carmona Zambrano, Angel: Don Juan III el rey
imposible.

Christiansen, Anne Højgaard: Gutiérrez Aragóns
magiske filmunivers – et eksempel på spansk
filmkunst.

Hald, Jørgen Manero: Kønssynet i den spanske
bøssebevægelse 1976-1996.

Hansen, Britt Lundgreen: Tid og historie i Alejo
Carpentiers værker med udgangspunkt i “Los
Pasos Perdidos”.

Heiberg, Morten Rievers: Det fascistiske Italiens
intervention i Den spanske Borgerkrig – politik,
ideologi, militær intervention og klientelisme i
perioden fra juli 1936 til april 1937.

Humlebæk, Carsten Jacob: MELLEM REGIONER-
NE OG EUROPA – en analyse af udviklingen af
Spaniens nationale identitet 1898-1997.

Kildemoes, Helle Wallach: O Punho – et unikt
drama i Bernardo Santarenos forfatterskab.

Kristiansen, Mette Louise: Den gendigtede erin-
dring – struktur og tema i Antonio Muñoz Moli-
nas roman “Beatus ille”.

Leifer, Niels: José María Merinos’ forfatterskab be-
lyst gennem en analyse af romanerne “El calde-
ro de oro” og “La orilla oscura”.

Lerski, Agnes Springmuller: Encontrando una
identidad – Cuatro novelas de escritoras chile-
nas. Comienzos de siglo hasta aprox. 1970.

Lopez, Rosalba Cazon: El papel del lector en la
novela Tres tristes tigres.

Mauritzen, Birgitte: Cambio 16 i den spanske valg-
kamp 1993. Påvirkning i ugemagasinet.

Nielsen, Jørgen W.: El Hombre Sentimental og
narratologien. Er Javier Marías’ roman meta-
narrativ?

Olsen, Sussi Anni: Salido el gato, bailan los rato-
nes; *bailado el gato, salen los ratones. En un-
dersøgelse af den syntaktiske manifestation af
inakkussativitet på spansk.

Olsson, Christina Elisabeth: Fascisme og litteratur
i Spanien – en analyse af mandsidealet i roma-
nen “Cristo en los infiernos.”

Quiding, Klavs Hans: Socialisme og udviklingsstra-
tegi i Mozambique 1962-85.

Rasslan, Pernille Seeberg: Den følelsesmæssige
fremmedgørelse – en analyse af den menneske-
lige interaktion i “São Bernardo” af Graciliano
Ramos.

Ravnemose, Pia: Identitet og kultur i Mexíco. En
analyse af lokal identitet i mestiz-landsbyen San
Francisco Aculco.

Fondsstøtte:
CTU:
– Spansk CD-ROM Interaktiv (Hans Peter Lund)

kr. 300.000.

ERASMUS:
– Studentermobilitetsprogram (Lene Waage Pe-

tersen)   kr. 36.670.
– Studentermobilitetsprogram (Maryse Laffitte)

kr. 54.895.

Kirsten Schottlænders Fond:
– Forskningsformål (Hans Peter Lund)   

kr. 61.000.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Den franske opfattelse af nationalstatens rolle i

det 20. århundrede med særlig vægt på forhol-
det u (Trine Michelsen Kjeldahl)   kr. 342.155.

– Italiensk sprogbrug (Gunver Skytte Schmidt)
kr. 325.112.

– Jens Faaborg: Les enfants dans la littérature
francaise du moyen âge (Romansk Institut)   
kr. 45.000.

Publikationer:
Boisen J.: Myteanalyse – analysemyte. RIDS 138, s.

28, København 1997. 
Durousseau I.: Billeder og tale. i: Levende og stille

billeder, s. 10-26, København 1997. 
Gettrup H.: Justice est faite... Et anderledes retssy-

stem. Bd. 2. København 1997, 189 s. 
Grevlund M.: Violaine Géraud: La Lettre et l’es-

prit de Crébillon fils. – Paris: SEDES, 1995. –
250 p. ISBN: 2718193247. Eighteenth-Century
Fiction (ISSN: 0840-6286) Vol. 9, No. 4, July, s.
511-512, Donsview, Ont./Toronto 1997. 

Hansen A.B.: Le nouveau [e] prépausal dans le
français parlé à Paris. i: Polyphonie pour Iván
Fónagy, s. 173-198, Paris 1997. 

Hansen H.L.: Modalidad en la semiótica de Peirce
y estética de vanguardia. Discurso. Revista in-
ternacional de semiótica y teoria literaria ISSN:
0214-2295 11, s. 5-19, Sevilla (Spanien) 1997. 

Hansen H.L.: Poetisk metafor som ikonicitet hos
Charles Sanders Peirce. i: Metaforer i kultur og
samfund. Proceedings fra metafornetværkets se-
minar oktober 1996, s. 121-138, København
1997. 

Hansen H.L., Jensen H.J.C.: La metáfora en la po-
esía hispánica (1885-1936): actes del simposio
celebrado en la Univ. de Copenhague 25 y 26
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sept. 1996 / (eds.) Hans Lauge Hansen, Julio
Jensen. Sevilla 1997, 272 s. 

Hansen H.L.: La superposición metafórica entre
ensalzamiento eufórico y degradación crítica en
Rafael Aberti y Maruja Mallo. i: La Metáfora en
la poesía hispánica (1885-1936), s. 175-197, Se-
villa 1997. 

Hansen M.M.: “Alors” and “donc” in spoken
French: A reanalysis. Journal of Pragmatics
(ISSN: 0378-2166) 28, s. 153-187, Amsterdam
1997. 

Hansen M.M.: Catherine Fuchs: Paraphrase et
énonciation. – Paris: Ophrys, 1994, 185 p. (Coll.
L’Homme dans la langue). Revue Romane
(ISSN 0035-3906) 32.1, s. 159-162, København
1997. 

Jensen H.J.C.: Naturaleza y metáfora en Juan Ra-
mon Jiménez. i: La Metáfora en la poesía his-
pánica (1885-1936), s. 87-108, Sevilla 1997. 

Kjær J.: Marie Ascarza-Wégimont: “La Porte étroi-
te” d’André Gide: regard et parole. – <s.l.>: Cen-
tre d’Etudes Gidiennes, 1994, 158 p. Revue Ro-
mane (ISSN: 0035-3906) 32.2, s. 315-318, Kø-
benhavn 1997. 

Kjær J.: La réception scandinave de la Chanson de
Roland. i: “Chanson de Roland” und “Rolands-
lied”. Greifswalder Beiträge zum Mittelalter 57,
Serie WODAN Band 70, s. 73-76, Greifswald
1997. 

Landschultz K.: EDB i undervisningen. Køben-
havn 1997, 51 s. 

Lange H.B.: Nombres. i: Dictionnaire encyclo-
pédique du Moyen Age, s. 1080-1081, Paris 1997. 

Lange H.B.: Numeri. i: Enciclopedia dell’arte me-
dievale, s. 1046-1061, Rom 1997. 

Lozovan E.: Scoli paralele. Aalborg 1997, 198 s. 
Lozovan E.: Basil Munteanu: panorama literaturii

române / Eugène Lozovan (ed.). Bukarest
1996, ix, 256 p. s. 

Lund H.P.: F. R. de Chateaubriand: Memorie d’ol-
tretomba, I-II. Progetto editoriale e introduzio-
ne di Cesare Garboli. A cura di Ivanna Rosi. To-
rino: Einaudi-Gallimard, 1995. – 1193 + 1457 p.
ISBN: 88-446-007-2. Revue Romane (ISSN:
0035-3906) 32.2, s. 324-325, København 1997. 

Lund H.P.: Fabienne Bercegol: La poétique de
Chateaubriand: Le portrait dans les Mémoires
d’Outre-Tombe. – Paris: Honoré Champion,
1997.- 576 p. Revue Romane (ISSN 0035-3906)
32.2, s. 321-324, København 1997. 

Lund H.P.: Françoise Trageser-Rebetez: Die Sym-
bolik von Licht und Schatten bei Albert Cam-
us... Droz: Kölner Romantische Arbeiten, Neue
F., Hft. 74, 1995. – 319 p. Revue Romane (ISSN
0035-3906) 32.2, s. 332-333, København 1997. 

Lund H.P., Hendrup S.: Oversættelse fransk-
dansk. København 1997, 76 s. 

Lund J.H.: Ian Lumsden: Machos, Maricones, and
Gays. Cuba and Homosexuality. – Philadelphia,
Pa: Temple Univ. Press, 245 p. NETLA: Nyheds-
brev for Latinamerikaforskning 1/1997, s. 5-8,
København 1997. 

Lund J.H.: Den nye cubanske seksualøkonomi.
Kontakt (ISSN: 0105-0982) Arg. 49, nr. 5,
1996/97, s. 20-21, København 1997. 

Pallares M.B.: Refranes: 700 refranes españoles
con sus correspondientes daneses / Maria Jose-
fa Canellada, Berta Pallares. København 1997,
448 s. 

Pallares M.B.: Desde Copenhague ... Revista de Fi-
lología Románica 14, vol. II, s. 505-515, Madrid
1997. 

Pedersen J.: A. Corbellari og Chr. Lucken (dir.):
“Lire le Moyen Age?”. Numéro spécial de la re-
vue Equinoxe, no 16. – Lausanne: Association
Arches, 1996. Revue Romane (ISSN: 0035-3906)
32.2, s. 310-311, København 1997. 

Pedersen J.: Den katolske kontekst. RIDS 140, s.
26, København 1997. 

Pedersen J.: Corneille et le jeu theâtral du baro-
que. i: Représentations et figurations baroques,
s. 211-221, Oslo 1997. 

Pedersen J.: Point de Rencontre: Le Roman I-II.
Actes du colloque internat. d’Oslo, sept. 1994. –
Oslo: 1995. – 359 + 331 p. Revue Romane (ISSN
0035-3906) 32.1, s. 174-175, København 1997. 

Pedersen J.: Denis Diderot: Salons III + IV, “Rui-
nes et paysages”, et “Héros et Martyrs”. Textes
établ. ... par E. M. Bukdahl ... – Paris: Hermann,
1995. – 563 + 457 p. Revue Romane (ISSN 0035-
3906) 32.1, s. 173-174, København 1997. 

Pedersen J.: Horst Geckeler & Wolf Dietrich: Ein-
führung in die französische Sprachwissenschaft
– Berlin: E. Schmidt Verl., 1995. – 246 p. Revue
Romane (ISSN 0035-3906) 32.1, s. 169-170, Kø-
benhavn 1997. 

Pedersen J.: Sobre las oraciones adverbiales y la
implicación semántica. Revue Romane (ISSN
0035-3906) 32.2, s. 217-245, København 1997. 

Pedersen J.: Ángel López García: Gramática del
Español. II. La oración simple. – Madrid: Arco Li-
bros, S.L., 1996. – 615 p. Revue Romane (ISSN
0035-3906) 32.2, s. 304-306, København 1997. 

Pedersen J., Vinther T.: Poul Bøggild Rasmussen
1942-1996. Revue Romane (ISSN 0035-3906)
32.1, s. 3, København 1997. 

Petersen L.W.: Ariosto, Ludovico: Den rasende
Roland: 1. sang / Indl. af Leene Waage Peter-
sen, overs. af Ida Høeg Jacobsen. København
1997, 36 s. 

Petersen L.W.: Italiensk litteratur, i: Den Store
Danske Encyklopædi Bind 9, s. 565-568. Køben-
havn 1997.

Petersen L.W.: Avignon & Naples / ed. by Marian-
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ne Pade, Hannemarie Ragn Jensen and Lene
Waage Petersen. Rome 1997, 190 s. 

Schøsler L.: Studies in Valency II: the Pronominal
Approach applied to Danish / i samarb. med
Sabine Kirchmeier-Andersen. Odense 1997, ca.
220 s. 

Schøsler L.: La déclinaison en ancien et en moyen
français, deux tendances contraires, i samarbej-
de med Piet van Reenen. i: Le moyen français:
philologie et linguistique. Approches du texte
et du discours. Actes du VIIIe Coll. Intern. sur
le moyen français, s. 595-612, Paris 1997. 

Schøsler L.: Valency and Inalienable Possession / i
samarb. m. Sabine Kirchmeier-Andersen. i:
KLIMT, Faglig-rapport nr. 3, s. 45-77, Frederiks-
berg 1997. 

Skytte G.: Italiensk. i: Den Store Danske Encyklo-
pædi Bind 9, s. 586-588, København 1997. 

Skytte G.: Italien. Sprog. i: Den Store Danske En-
cyklopædi Bind 9, s. 556, København 1997. 

Skytte G., Jensen B.L., Korzen I.: Spørgsmål og
svar – komparativt dansk-italiensk. Hermes:
Journal of linguistics: Tidsskrift for sprogforsk-
ning (ISSN: 0904-1699) 19, s. 29-53, Århus 1997. 

Skytte G., Jansen H., Jensen B.L., Polito P., Struds-
holm E.B.: Testi paralleli scritti e orali, in itali-
ano e in danese. Strategie narrative. Cuadernos
de Filología Italiana (ISSN: 1133-9527) 4, s. 41-
63, Madrid 1997. 

Skytte G.: “Beiträge zur Methodengeschichte der
neueren Philologien. Zum 125-jährigen Beste-
hen des Max Niemeyer Verlages”. Hrsg. von Ro-
bert Harsch-Niemeyer. – Tübingen: Max Nie-
meyer Verlag, 1995. – XII, 266 p. Revue Romane
(ISSN: 0035-3906) 32.1, s. 162-163, København
1997. 

Skytte G.: Konnexion og diskursmarkering i kom-
parativt perspektiv. Teoretiske og metodiske
overvejelser. i: Ny forskning i grammatik. Fæl-
lespublikation 4. Skjoldenæsholmkollokviet
1996, s. 159-170, Odense 1997. 

Skytte G.: L’immagine dell’italiano attraverso gli
esempi della grammaticografia danese. i: Itali-
ano: Lingua di cultura europea: atti ... in me-
moria di Gianfranco Folena, Weimar 11-13 apri-
le 1996, s. 299-305, Tübingen 1997. 

Skytte G.: La dimensione socioculturale in una ri-
cerca linguistica comparativa. Settentrione. Nu-
ova Serie (ISSN: 0785-8698) 1996, 8, s. 85-91,
Turku 1997. 

Skytte G.: L’infinito italiano in prospettiva inter-
frasale e interlinguistica. i: Hommage à Jacque-
line Brunet. Annales Littéraire de l’Université
de Franche-Comté, s. 75-84, Paris 1997. 

Soelberg N.: Pierre Bayard: Le hors-sujet. Proust et
la digression. Revue Romane (ISSN: 0035-3906)
32.2, s. 318-321, Munksgaard, København 1997. 

Sørensen G.: Dommeren, historikeren og den
dømte randbemærkninger til sagen mod Adri-
ano Sofri. Arbejderhistorie. Tidsskrift for histo-
rie, kultur og politik 2, 1997, s. 31-39, Køben-
havn 1997. 

Sørensen G.: Dukkeføreren. SALT (ISSN: 0907-
0974) 1, 1997, s. 19-20, Århus 1997. 

Sørensen G.: Den encyklopædiske fornuft. “Enci-
clopedia Einaudi” og begrebshistorien. i: Be-
greb og historie, s. 87-114, Århus 1997. 

Sørensen G.: Neorealismen. En studie i historie,
politik og kultur. Piranesi. Italienske Studier
(ISSN: 0108-9935) 9, s. 75-104, København
1997. 

Sørensen G.: Regimen politicum. Machiavelli og
det moderne politiske styres oprindelse. i: Hi-
storiens kultur: Fortælling, kritik, metode: tileg-
net Niels Finn Christiansen, s. 27-43, Køben-
havn 1997. 

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 på 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.
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Forskningsvirksomhed:
Østeuropainstituttets forskning dækker geografisk
Rusland/SNG, 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.

I 1997 har medarbejdernes forskning omfattet
følgende emner:

Juni Søderberg Arnfast har afsluttet sin ph.d.-af-
handling om det politiske sprogs udvikling i Polen
i 1980’erne. Vejleder: Kristine Heltberg.

Hans Bagger har beskæftiget sig med russisk
udenrigspolitik i Østersøområdet og med Peter
den Stores reformer i Rusland. Sammen med Pe-
ter Ulf Møller er han desuden ved at udarbejde en
større fremstilling om Østeuropas historie og kul-
tur. Sidstnævnte projekt gennemføres under SHF-
forskernetværket “Forandring og Kontinuitet i
Rusland, Baltikum og Østeuropa”.

Rolf Christensen har med støtte fra Carls-
bergfondet færdiggjort sit projekt vedrørende ud-
arbejdelsen af et EDB-baseret oldkirkeslavisk tekst-
korpus med ordbog.

Mette Dalsgaard arbejder på den endelige re-
daktion af ph.d.-afhandlingen “Litteraturens af-
sovjetisering i Rusland og Baltikum”. Projektet
gennemføres under SHF-forskernetværket “For-
andring og Kontinuitet i Rusland, Baltikum og
Østeuropa”. Vejleder: Peter Ulf Møller.

Sysse Gudrun Engberg har videreført sin forsk-
ning inden for området byzantinsk kirkemusik
(specielt med hensyn til Det gamle Testamentes li-
turgihistorie) og har desuden fortsat sit arbejde
med en monografi om det gammeltestamentlige
lektionar, et projekt der har modtaget støtte fra
bl.a. Carsbergfondet og Dronning Ingrids romer-
ske fond. Herudover har hun beskæftiget sig med
moderne græsk syntaks i forbindelse med forbere-
delsen af en ny, revideret udgave af hendes græske
grammatik.

Jørgen Harrit har afsluttet sin del af manuskrip-
tet til Dansk-Russisk Ordbog, og har desuden ar-
bejdet med at afklare den teoretiske baggrund for
et nyt samlende koncept for en Russisk-Dansk Ord-
bog og med at udforme en række opstillingsmo-
deller, der nærmere skal verificeres. Endvidere har
han udviklet et koncept til en multimedieordbog
på CD-ROM over det basale russiske ordforråd.

Per Jacobsen har afsluttet og publiceret sin ser-
bokroatisk-danske ordbog og har desuden i flere
bidrag til instituttets årbog “Øststatus” analyseret
den aktuelle politisk-økonomiske situation i Un-
garn og Eks-Jugoslavien. Han er medlem af SHF-
forskernetværket “Forandring og kontinuitet i
Rusland, Baltikum og Østeuropa”.

Natasha Okhotina Lind har gennemført arkiv-
studier i Rusland i forbindelse med projektet “Be-
ring, Spangberg og de russiske Kamtjatka-ekspedi-
tioner i det 18. århundrede”. Som et resultat af
dette projekt har hun s.m. Peter Ulf Møller udgi-
vet bogen “Kommandøren og Konen”.

Peter Ulf Møller har fortsat sine arkivstudier i
Rusland i forbindelse med projektet “Bering,
Spangberg og de russiske Kamtjatka-ekspeditioner
i det 18. århundrede”. Som et led i dette projekt har
han s.m. Natasha Okhotina Lind udgivet bogen
“Kommandøren og Konen”. Projektet støttes af
Carsbergfondet og løber til 1. februar 1999. Peter
Ulf Møller er desuden medlem af SHF-forskernet-
værket “Forandring og Kontinuitet i Rusland, Balti-
kum og Østeuropa”; han har redigeret netværkets
publikation “Reciprocal Images: Russian Culture in
the Mirror of Travellers’ Accounts”, og han er s. m.
Hans Bagger i færd med at udarbejde en større
fremstilling om Østeuropas historie og kultur.

Lars Nørgaard har under et studieophold i
Athen videreført sit arbejde med Pio-Vikelas-
Hahn-arkivet på Nationalbiblioteket og med den
græske folkemindeforsker M. Krispis på Gennade-
ios-biblioteket. Han har ligeledes fortsat studiet af
den græske romantiker A. Paraschos’ bearbejdelse
af danske folkeviser 1865 – 75 og af folkevisernes
eventuelle indflydelse på Paraschos’ egne værker i
samme periode. Herudover har han deltaget i bil-
ledredigeringsarbejde til forlaget Melissas kunst-
nerleksikon i Athen og leveret bidrag om den ak-
tuelle situation i Grækenland til Østeuropainsti-
tuttets årbog “Øststatus”.

Jens Nørgård-Sørensen har fungeret som leder
af projektet “Russisk grammatik” under Statens
Humanistiske Forskningsråd. I forbindelse med
dette projekt har han udarbejdet størsteparten af
det bind af den planlagte engelsksprogede gram-
matik, som omhandler de nominale ordklasser
(substantiver, adjektiver, pronominer og numera-
ler), idet han samtidig har videreført sin forskning
i disse ordklassers morfologi. Desuden har han
påbegyndt forarbejdet til bindet om den komplek-
se sætning, bl.a. med en klassifikation af de ekspli-
citte ledsætninger.

Jørn I. Qvonje har videreført sine historisk-typo-
logiske studier vedrørende udtryksmåderne for
personalpronominal possessor i balkansprogene
og i det europæiske sprogareal. Et kapitel, der re-
præsenterer en supplerende undersøgelse om
samme udtryksmåder i østersøsprogene, er under
afslutning. Jørn Qvonje har desuden påbegyndt
arbejdet med en bulgarsk grammatik for bulgari-
ster, slavister og balkanister, med hovedvægten på
det post-kommunistiske bulgarske sprog. Det mor-
fologiske afsnits paradigmer med tilhørende for-
klaringer er ved at være afsluttet.
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Tine Roesen har videreført sit ph.d.-projekt
“Dostojevskijs ungdomsværker (1846 – 49): En
narratologisk analyse”. Vejleder: Peter Ulf Møller.

Niels Erik Rosenfeldt har på basis af materialer
fra de nyåbnede arkiver i Moskva udarbejdet en
analyse af adfærdsnormer og procedurer i Komin-
terns hemmelige kommunikationsapparat, der
skal indgå i hans mere overordnede undersøgelse
af det stalinistiske system. Projektet gennemføres
under SHF-forskernetværket “Forandring og Kon-
tinuitet i Rusland, Baltikum og Østeuropa”. Her-
udover har Niels Erik Rosenfeldt især beskæftiget
sig med den aktuelle inden- og udenrigspolitiske
udvikling i Rusland, bl.a. i forbindelse med bidrag
til instituttets årbog “Øststatus”.

Sophia Scopetea har fortsat sit arbejde med
Georg Sarandaris-arkivet på Vikelaia-biblioteket
(Heraklion, Kreta) med henblik på en ny udgave
af hans værk og har desuden beskæftiget sig med
Søren Kierkegaard, med Dionysios Romas’ hoved-
værk Periplous og med Zakynthos på tærsklen til
romantikken.

Jens Skov-Larsen har fortsat sine kontrastive un-
dersøgelser af problemerne omkring oversættelse
af futurum fra tjekkisk til dansk.

Krzysztof Stala arbejder videre med projektet
“Inventing the Modern Pole. The Idea of Moder-
nity in the Polish Culture – 20th Century” og har
desuden skrevet om Witold Gombrowicz og Stani-
slaw Brzozowski.

Erik Thau-Knudsen har videreført sit ph.d.-pro-
jekt om udtryksmåderne for futurum i balkan-
sprogene. Han har desuden beskæftiget sig med
sproglige låneprocesser og har også indsamlet ma-
teriale til det internationale forskningsprojekt
“Balkansprogatlasset”. Vejleder: Jørn I. Qvonje.

I 1997 har to tidligere ph.d.-studerende ved insti-
tuttet fået bedømt deres ph.d.-afhandlinger: 
• Niels Kristian B. Jørgensen (vejleder: Peter Ulf

Møller): “Den romantiske bevidsthed og veje til
alternativer”, og 

• Erik André Andersen (vejleder: Niels Erik Ro-
senfeldt): “Privatiseringens konsekvenser for
den russiske befolkning i Estland”. Erik A. An-
dersens ph.d.-projekt er gennemført under
SHF-forskernetværket “Forandring og Kontinu-
itet i Rusland, Baltikum og Østeuropa”.

Udgivervirksomhed og andre faglige hverv:
Instituttet udgiver tre skriftrækker: “Studier”, “Ma-
terialer” og “Rapporter”. Medlemmer af skriftræk-
keudvalget er Peter Ulf Møller, Lars Nørgaard,
Jens Nørgård-Sørensen, Niels Erik Rosenfeldt 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 1996” (udk. 1997) er Per Jacobsen.

Hans Bagger er medlem af den internationale
komité til udgivelse af Katharina 2.s breve og af
ekspertpanelet under projektet “Dansk udenrigs-
politiks historie”.

Jens Nørgård-Sørensen er formand for Dansk
Slavistforbund, medlem af bestyrelsen for Nordisk
Slavistforbund og medlem af Den internationale
Slavistkomité.

Niels Erik Rosenfeldt er medlem af bestyrelsen
for Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI).

Danmarks Nationalleksikon:
Følgende medarbejdere virker som konsulenter
ved Danmarks Nationalleksikon: Hans Bagger:
Øst- og Centraleuropas historie. Rolf H. Christen-
sen: De slaviske, baltiske, tyrkiske, finsk-ugriske og
mongolske sprog samt translitterationsspørgsmål
inden for de slaviske fagområder. Sysse Gudrun
Engberg: Byzantinsk og nygræsk litteratur. Per Ja-
cobsen: Litteratur i de østeuropæiske lande bort-
set fra Eks-USSR. Jørn I. Qvonje: Balkans sprog og
kultur.

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
Nørgård-Sørensen: Slavisk og almen sprogviden-
skab. Jørn I. Qvonje: Albansk og bulgarsk sprog og
litteratur samt diverse lingvistiske emner inden for
arealtypologi og den balkanske latinitet. Niels Erik
Rosenfeldt: Sovjetunionens historie 1917 – 45.
Jens Skov-Larsen: Tjekkisk og slovakisk litteratur.

Kongresser og rejser:
Mette Dalsgaard har deltaget i den 14. slavistkon-
gres i Helsinki.

Sysse Gudrun Engberg har i Athen holdt fore-
drag om ekfonetisk notation i græske håndskrifter
og om problemet med litteratur på “små” sprog.
Desuden har hun talt om byzantisk og klassisk filo-
logi i Danmark på Filologkongres i Stockholm

Peter Ulf Møller har holdt to forelæsninger ved
“De danske Sprogdage” i marts 1997 i Skt. Peters-
borg

Lars Nørgaard har været på studierejse til Athen
med henblik på en udgivelse af M. Krispis korre-
spondance med Jean Pio. Han organiserede des-
uden det skandinaviske nygræsksymposium i Kø-
benhavn.

Jens Nørgård-Sørensen har deltaget med fore-
drag i 14. Nordiske Slavistmøde i Helsinki, i Fæl-
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lesseminar under SHF-projektet “Lingvistik og
Fremmedsprog” i Rungsted og i Second European
Conference on Formal Description of Slavic Lan-
guages i Berlin.

Jørn I. Qvonje deltog med foredrag i det skan-
dinaviske nygræsksymposium i København.

Niels Erik Rosenfeldt har været på studierejse til
Moskva med henblik på at lokalisere nye materia-
ler om det stalinistiske system i russiske arkiver.

Sophia Scopetea har deltaget med indlæg i et
symposium om Dionysios Romas og i den 6. pan-
joniske kongres på Zakynthos.

Jens Skov-Larsen har været på studieophold ved
Karlsuniversitetet med henblik på kontrastive un-
dersøgelser af problemerne omkring oversættelse
af futurumformer i tjekkisk til dansk.

Krzysztof Stala har medvirket ved et Bauman-se-
minar i Stockholm.

Erik Thau-Knudsen har deltaget med indlæg i
en konference i Marburg om aktuelle problemer i
balkanlingvistikken, i 14. skandinaviske slavistmø-
de i Helsingfors, i en konference i Skt. Peterborg
om aktuelle problemer inden for sammenlignen-
de sprogvidenskab samt i den 6. internationale so-
ciolingvistiske konference i Bulgarien. Desuden
har han været på studierejse til Moskva.

Informationsvirksomhed m.v.:
Som i de forudgående år har instituttets medar-
bejdere formidlet viden og forskningsresultater til
offentligheden, f.eks. i foredragsform, gennem
kommentarer i medierne og ved undervisning på
Åbent Universitet, på Folkeuniversitetet og på af-
tenskolerne.

Niels Erik Rosenfeldt

Stab
VIP: 15,4 årsværk.
TAP: 4,1 årsværk.

VIP:
Arnfast, Juni Søderberg; amanuensis.
Bagger, Hans; lektor.
Christensen, Rolf; forskningsstipendiat.
Dalsgaard, Mette Lise; ph.d.-studerende.
Engberg, Sysse Gudrun; lektor.
Harrit, Jørgen; lektor.
Jacobsen, Per; lektor.
Lind, Natasha Okhotina; forskningsadjunkt.
Lorentzen, Elena Babouchkina; amanuensis.
Møller, Peter Ulf; lektor.
Nørgaard, Lars; lektor.
Nørgård-Sørensen, Jens; lektor.
Qvonje, Jørn Ivar; lektor.
Roesen, Tine; ph.d.-studerende.
Rosenfeldt, Niels Erik; lektor.

Skov-Larsen, Jens; lektor.
Stala, Krzysztof; adjunkt.
Thau-Knudsen, Erik; ph.d.-studerende.

TAP:
Bronstein, Peter; akademisk medarbejder.
Hede-Andersen, Annemarie; overassistent.
Nærvig-Jensen, Margarita; overassistent.
Pedersen, Jonny Annalise; kontorassistent.
Wasehuus, Birgitte; overassistent.

Specialer:
Alsbirk, Jens Martin: Rusland og Vesten. Barrierer

for partnerskab.
Degnbol, Lars: Den skjulte energikilde – en analy-

se af barrierer for energibesparelser i Kalining-
rad.

Grøntved, Christina: Gorbachevs perestroyka
1986-1990. Årsagerne til at perestroyka ikke fik
den tilsigtede effekt.

Hansen, Ove Bach: Gorbachevledelsen og tysk
genforening. En analyse af den sovjetiske tysk-
landspolitik med særlig vægt på perioden 24.
oktober 1988 – 16. juli 1990.

Haskiel, Joanna: En analyse af Iosif Brodskijs
“Dvadcat’ sonetov k Marii Stjuart”.

Hoedeman, Frederik Henning Cornelius: Bro-
funktion mellem Polen og Tyskland – det tyske
mindretal i Øvre Schlesien 1990-1997.

Jensen, Michael Bremerskov: SDI i supermagtsfor-
holdet – SDI i forholdet mellem USA og Sovjet-
unionen fra marts 1983 til juni 1988.

Kierulff-Jørgensen, Martin Eugen: Polen 1995 – et
demokrati?

Larsen, Anja Bech: N.V. Gogol’: Realist eller reli-
giøs moralist? En analyse af personerne i “Kap-
pen” som udgangspunkt.

Larsen, Hanne Elsebeth: Tempus og aspekt på
russisk og dansk. Strukturelle problemer ved
oversættelse og brug af finitte verbalformer.

Nielsen, Anne-Lise: Russisk identitet. En analyse af
debatten om russisk identitet og nationale in-
teresser, belyst på baggrund af russisk historie
og kultur. Er det lykkedes for Rusland at skabe
en bæredygtig national identitet, såvel internt
som eksternt?

Sørensen, Hanne Højen: Komparativ analyse af
dansk-russisk fagterminologi i forbindelse med
kødudskæringer – den halve gris.

Curdt-Christiansen, Caspar: From Diglossia to Po-
lyphony – a Study on the Standard Modern
Greek Language of Today. 

Fondsstøtte:
Andreas Harboes Fond/Hermod Lannungs Fond:
– Glasnost i Gorbatjov-perioden (Eigil Steffen-

sen)   kr. 0.
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Carlsbergfondet:
– Arkivmateriale til Vitus Berings Kamtjatka-Ek-

speditioner (Peter Ulf Møller og Natasha O.
Lind)   kr. 462.215.

– Oldkirkeslavisk tekskorpus med ordbog (Rolf
H. Christensen)   kr. 0.

– Oldkirkeslavisk tekstkorpus m. ordbog (Rolf H.
Christensen)   kr. 355.408.

Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg:
– Forholdet mellem den globale energiforsy-

ningssituation og Sovjetunionens udenrigs- og
sikkerhedspolitik (Niels Erik Rosenfeldt)   kr. 0.

EF:
– “The impact of economic changes in the Baltic

states” (Erik André Andersen)   kr. 0.

Forskningsrådene:
– Support for dialogue promoting initiatives in

Estonia (Østeuropainstitutet)   kr. 0.

IMØ-Fonden:
– Sprog-projekt i Estland (Østeuropainstitutet)

kr. 0.

Rektorkollegiet:
– Opholdsudgifter udenlandske studerende (In-

stitutlederen)   kr. 14.550.
– Opholdsudgifter udenlandske studerende (Øst-

europainstituttet)   kr. 0.

SHF 15-8987/Bent Jensen, Odense Univ.:
– Litteraturens afsovjetisering i Rusland og Balti-

kum. En komparativ undersøgelse (Mette Dals-
gaard)   kr. 274.843.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Dostoevskijs Ungdomsværk 1846-49 (Tine Roe-

sen)   kr. 324.538.
– Grammatik over det russiske sprog (Jens Nør-

gaard-Sørensen)   kr. 358.419.
– Makedonsk som formidlersprog (Erik Thau-

Knudsen)   kr. 324.538.
– Søren Kirkegaard og F. Dostojevski i den russi-

ske tradition (Alex Fryszman)   kr. 0.
– Østeuropas historie og kultur (Peter Ulf Møl-

ler)   kr. 27.575.
– Østeuropas historie og kultur (Hans Bagger)

kr. 72.575.

Publikationer: 
Bagger H.: Anmeldelse (disputatsopposition) af

Jarl Gallén & John Lind, Nöteborgsfreden och
Finlands medeltida östgräns. Historisk Tids-
skrift Bd.97, hft.1, s. 186-200, København 1997. 

Jacobsen P.: Serbokroatisk ordbog. Herning 1997,
284 s. 

Jacobsen P.: Ungarn 1996. Øststatus 1996, s. 121-
126, København 1997. 

Jacobsen P.: Ex-Jugoslavien – år 1 efter Dayton.
Øststatus 1996, s. 127-143, København 1997. 

Møller P.U.: Counter-images of Russianness: On
The Role of National Characterology in Gogol’s
Dead Souls. i: Celebrating Creativity: Essays in
honour of Jostein Børtnes, s. 70-81, Bergen
1997. 

Møller P.U.: Russia and Europe: A Duel with Ima-
ges. Introductory Remarks. i: Reciprocal Ima-
ges: Russian Culture in the Mirror of Travellers’
Accounts (=Culture and History 14), s. 5-12,
Oslo 1997. 

Møller P.U.: The Russians as Seen by Three Da-
nish Travellers in The First Half of The Eigh-
teenth Century: Juel, Æreboe, von Haven. i: Re-
ciprocal Images: Russian Culture in The Mirror
of Travellers’ Accounts (=Culture and History
14), s. 48-66, Oslo 1997. 

Møller P.U., Lind N.O.: Kommendøren og Konen.
Arkivfund om danske deltagere i Vitus Berings
ekspeditioner. København 1997, 262 s. 

Nørgaard L.: Argonauterne vender tilbage. Sfinx
1, s. 29-35, Århus 1997. 

Nørgaard L.: Altamuras Ioannis sti Dania (1873-
1876). i: Leksiko Hellinon kallitechnon, s. 44-
48, Athen 1997. 

Nørgaard L.,: Grækenland efter Papandreou. i:
Øststatus, s. 167-172, København 1997. 

Nørgård-Sørensen J.: Vidovremennye formy v
drevnenovgorodskom dialekte v sopostavlenii s
sovremennym russkim jazykom. i: Trudy Aspek-
tologic̆eskogo Seminara Filologic̆eskogo Fa-
kul’teta MGU im. M.V. Lomonosova TOM 2,
Marina Ju. Certkova, s. 83-98, Moskva 1997. 

Nørgård-Sørensen J.: De russiske adjektiver: Lek-
sik og grammatik. i: Ny forskning i grammatik.
Fællespublikation 4; Skjoldenæsholm-kollokvi-
et, s. 193-215, Odense 1997. 

Nørgård-Sørensen J.: Tense aspect and verbal deri-
vation in the language of the Novgorod birch
bark letters. Russian Linguistics Tom 21, nr. 1, s.
1-21, Amsterdam 1997. 

Nørgård-Sørensen J.: Russian nominal morpholo-
gy: A hierarchy of semantic features. i: Formale
Slavistik (Leipziger Schriften zur Kultur-, Litte-
ratur-, Sprach- und Überzetzungswissenschaft,
bd. 7), s. 335-346, Frankfurt am Main 1997. 

Rosenfeldt N.E.: Rusland – med præsident på del-
tid. i: Øststatus 1996, s. 9-26, København 1997. 

Thau-Knudsen E.: Promeni na ezikovo prevazhod-
stvo i podcinenie. Primeri ot Severoiztocen Si-
bir. i: Problemi na sociolinguistikata. V. Ezikat i
socialnite kontakti. Materiali ot petata mezdu-
narodna konferencija po sociolingvistika, Sofija,
14-16 septemvri 1995 g., s. 39-43, Sofia 1996. 
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Ikke-europæiske sprog

Carsten Niebuhr Instituttet for 
Nærorientalske Studier

Forskningsvirksomhed:
Carsten Niebuhr Instituttet omfatter syv 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 Ghoubeïd Alojaly og Karl-G. Prasse: Lexique
touareg-français, revideret udgave er i trykken
(Karl-G. Prasse).

1.2 Karl-G. Prasse, Ghoubeï Alojaly og Ghabdo-
uane Mohamed: Dictionnaire touareg-français un-
der udarbejdelse: Støttes af Carlsbergfondet. Plan-
lagt til udgivelse år 2000 (Karl-G. Prasse).

1.3 Fortsat redaktion af Ghabdouane Moha-
med: Tuaregiske folkeeventyr i Ayr-dialekt (Niger)
(Karl-G. Prasse).

1.4 Redigeret artikel: Renseignement sur le dia-
lecte touareg des Udalan (Burkina Faso), (Karl-G.
Prasse).

2. Assyriologisk afdeling
2.1 En engelsksproget monografisk fremstilling af
det assyriske imperiums historie (Mogens Trolle
Larsen).

2.2 Forberedelse af en udgivelse af dele af Aus-
ten Henry Layards korrespondance (Mogens
Trolle Larsen).

2.3 En monografisk fremstilling af det oldassyri-
ske handelssamfund (Mogens Trolle Larsen).

2.4 Afhandlingen “The Old Akkadian Period:
History and Culture” er færdiggjort og indleveret
til trykning; den vil formodentlig udkomme i
løbet af 1998 (Aage Westenholz).

2.5 Arbejde med færdiggørelse af udgave af tre
kapitler af den babylonske levervarselsserie, ba-
rûtu (Ulla Westenholz).

2.6 Ophold ved British Museum i London for at
kollationere faksimilekopier og identificering af

adskillige nye fragmenter og joins i levervarsels-
serien (Ulla Westenholz).

2.7 Arbejde med et katalog over relevante doku-
menter af levervarselsdokumenter på British Mu-
seum (Ulla Westenholz).

2.8 Arbejde på planlagt afhandling “The Divi-
ner and the Rabbi” (Ulla Westenholz).

2.9 Et mangeårigt projekt, i samarbejde med
Aage Westenholz, med bearbejdelse og oversættel-
se af Gilgamesh er blevet fuldført med udgivelsen
af “Gilgamesh og Enuma Elish” i serien Verdensre-
ligionernes Hovedværker (Ulla Westenholz).

2.10 Arbejdet med udgivelse af de danske ud-
gravninger af Tell Jurn Kabir og Tell Qadahiye
(Syrien) fortsættes (Projektet finansieres af Carls-
bergfondet) (Jesper Eidem).

3. Iransk afdeling
3.1 Fortsat arbejde med jødisk-persiske tekster og
deres leksikografiske og religionshistoriske betyd-
ning. Arbejdet med den vigtige Daniel Apokalypse
er afsluttet, og manuskriptet er sendt til og vil bli-
ve trykt i Dansk Teologisk Tidsskrift (Jes Asmus-
sen).

3.2 Redigeret og udgivet – med egne tilføjelser
(11 sider) Kaj Barr, Avesta. Den gamle iranske reli-
gions hellige skrifter (udkom september 1997)
(Jes Asmussen).

3.3 Arbejde med artikler til Encyclopaedia Ira-
nica og Den Store Danske Encyclopædi (Fereydun
Vahman).

3.4 Arbejde med projektet “Novellen som bærer
af den moderne, iranske bevidsthed” (Claus Pe-
dersen).

3.5 Arbejdet med artikler til Danmarks Natio-
nalleksikon om iransk litteratur samt færdiggjort
to artikler om litteratur og moderne politik i Iran
til tidsskriftet Semiramis (Claus Pedersen).

3.6 Arbejdet med at foretage de sidste, mest lay-
outmæssige rettelser af Persisk-Dansk ordbog, der
er planlagt til udgivelse i 1998 (Claus Pedersen).

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 Færdigbearbejdning og redigering af bidrag
til udgravningsrapporten Tell Mashnaqa, en Uba-
id bebyggelse og gravplads i Syrien (Ingolf Thue-
sen).

4.3 Arbejdet med “Gavurkalesi: Investigations at
a Hittite Sacred Place” er tilendebragt og indsendt
til publicering i American Oriental Society i et
specielt nummer med titlen: Recent Develop-
ments in Hittite Archaeology and History (Ste-
phen Lumsden).
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5. Semitisk afdeling
5.1 Beskrivelse af islamiske astrolabier i Skandi-
navien (C. Toll).

5.2 Fortsat undersøgelse af al-Hamdânîs astrolo-
giske værk Sarâ’ir al hikma (C. Toll).

5.3 Bearbejdelse af teknisk terminologi i al
Hamdânîs K. al-Gawharatayn (med F.H. Forestier,
Nantes, 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 den svenske
ministers audiens i Konstantinopel 1825 med
sproglige noter (C. Toll).

5.6 Artikler om semitiske sprog m.m. i Dan-
marks Nationalleksikon (C. Toll).

5.7 Fortsatte studier i den islamiske traditions
definition af begrebet “det retfærdige samfund”
med henblik på en idehistorisk afklaring af islami-
sternes forhold til fascismen (Jørgen Bæk Simon-
sen).

5.8 Artikler til Danmarks Nationalleksikon (ho-
vedsageligt arabiske forfattere og arabisk historie)
(Svend Søndergaard).

5.9 Oversættelse af al-Sha’rani, al-Anwar al-
qudsiya (i uddrag) i nyudgaven af Verdensreligio-
nernes Hovedværker. Vil udkomme foråret 1998
(Svend Søndergaard).

5.10 Afsluttende arbejde med henblik på at fær-
diggøre afhandlingen: “The Politics of Avant-Gar-
de, Political Messianism and the Hebrew-Zionist
Revolution. Uri Zvi Greenberg the poet of the
fractured politics and poetics of extremity. His
writings in Eretz Israel between the two World
Wars” (Judith Winther).

5.11 Fortsat arbejde med bogen om Martin Bu-
bers lære, bestilt af forlaget Anis i serien: “Det 20.
århundredes store filosoffer” (Judith Winther).

5.12 Fortsat arbejde med oldarabisk poesi (bil-
ledsprog og orddannelse (Kerstin Eksell)).

5.13 Arbejde med undervisningskompendium i
moderne Damaskusdialekt (Kerstin Eksell).

5.14 Arbejde med den historiske udvikling af
verbmodifikatorer i ny-aramæisk (Kerstin Eksell).

5.15 Jakob Skovgaard-Petersen forsvarede i de-
cember 1997 sin doktorafhandling “Defining
Islam for the Egyptian State” (Jakob Skovgaard-Pe-
tersen).

6. Ægyptisk afdeling
6.1 Fortsat undersøgelse af begrebet bwt, som be-
tegner alt det der var forbudt, urent osv. i oldti-
dens Ægypten. Der arbejdes med nogle bwt mod
bestemte former for drab på mennesker; med bwt
der knytter sig til døden, og med regler for ad-
gang til ”hellige steder”, herunder kroppens
åbninger (Paul John Frandsen).

6.2 Der arbejdes med et ældre projekt der hand-
ler om Ægypten, Ægyptologi og opera, og som er i
forlængelse af en afhandling om Verdis Aida og
Edward Saids brug af denne opera til at illustrere
eller demonstrere hvad han kalder ”Empires at
Work” (Paul John Frandsen).

6.3 Fortsat bearbejdelse af knap 200 fragmenta-
riske demotiske kontrakter, såkaldte “self-dedicati-
ons”, fra Soknebtunis tempel-arkiv i Faijum. Pro-
jektet foregår i samarbejde med prof. W.J. Tait fra
University College i London og British Museum
(Kim Ryholt).

6.4 Fortsat bearbejdelse af Papyrus Carlsberg
85. Den demotiske tekst, som daterer sig til det 2.
årh. e.Kr. og stammer fra Faijum, indeholder for-
tællinger om Kong Djoser og viziren Imhotep.
Projektet finansieres af Carlsbergfondet og vil
være afsluttet i 1999 (Kim Ryholt).

7. Tyrkisk
7.1 En artikel om Modern Uyghur (Øst-Tyrkiet) er
blevet afsluttet; den er en af flere planlagte artik-
ler om udviklingen af moderne Uyghur skrift-
sprog (Øst-Turkestan) (Wolfgang Scharlipp).

7.2 Fortsat arbejde med de tyrkiske dialekter på
Cypern. En artikel der beskrev nogle træk af dem
blev publiceret i 1997. Målet med denne under-
søgelse er at beskrive og klassificere denne dialekt,
dvs. vise dens relation til de Anatolske og Balkan
dialekterne. To artikler er afsluttet i 1997 og er an-
taget til udgivelse (Wolfgang Scharlipp). 

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. Afsluttet 1.6. 1997.

Claus V. Pedersen – projekt: Novellen som
bærer af den moderne, iranske bevidsthed.

Kim Ryholt – projekt: Bearbejdelse af knap 200
fragmentariske kontrakter, såkaldte “self-dedicati-
ons”, 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.
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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.

Thomas Ilum – projekt: Småindustriel udvikling
i Ægypten: Et feltstudie af ægyptiske snedkeres
produktionskultur.

Charlott Hoffmann Jensen – projekt: Terrakot-
tafiguriner og relieffer fra Mesopotamien og Le-
vanten.

Michael Irving Jensen – projekt: Islamiske “neo-
fundamentalisters” politiske strategi – belyst empi-
risk ud fra en analyse af islamiske sociale institu-
tioner i Gaza-Striben.

Lea Rehhoff Kaliszan – projekt: The relations-
hip between society and technological develop-
ment in the Ancient Near East.

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.

Ivan Smilianov – projekt: Islamisk fundamenta-
lisme og/eller udvikling i Sudan.

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
sprogkontakt. En undersøgelse af bilinguale tyr-
kisk-danske børns sprogudvikling på tyrkisk i en
dansk kontekst.

Udgravninger:
Jesper Eidem har ledet og organiseret afsluttende
udgravninger på Tell Jurn Kabir og Tell Qadahiye
(Syrien), finansieret af Carlsbergfondet.

Stephen Lumsden har ledet en institutudgrav-
ning i Gavurkalesi, Tyrkiet, i juli – august med del-
tagelse af 19 CNI-studerende.

Kongresdeltagelse, gæsteforelæsninger, 
forskningsrejser:
Jes Asmussen har foretaget en forskningsrejse til
British Library, London i september.

Tine Bagh deltog i en østrigsk udgravning i Tell
el-Dab’a, Ægypten, i maj og september, og har un-
dersøgt keramisk materiale på Medelhavsmuseet i
Stockholm. Deltog i et symposium om Middel-
havsarkæologi på Edinburgh Universitet.

Jesper Eidem holdt foredrag ved det 44. Ren-
contre Assyriologique Internationale i Venedig i
juli.

Kerstin Eksell deltog med paper ved det 4. skan-
dinaviske semitistsymposium i Kivik, Sverige, i au-
gust.

Lea Rehhoff Kaliszan holdt foredrag på Ålborg
Cement efter invitation, og deltog i forskningssemi-
nar med forelæsning på Freie Universität Berlin.

Mogens Trolle Larsen deltog med et foredrag i
et symposium ved Leiden Universitet i december.

Heidi Laura deltog i 11th World Congress of
Jewish Studies i Jerusalem i august.

Lise Manniche har efter invitation holdt fore-
drag på arkitektskolen i København og Folkeuni-
versitetet i København.

Claus Pedersen har holdt gæsteforelæsning på
Åbent Universitet om Mellemøstens historie og på
Undervisningsministeriets efteruddannelseskur-
sus for folkeskole- og gymnasielærere om Irans
moderne historie og den islamiske revolution i
Iran og tiden derefter.

Jakob Skovgaard-Petersen har deltaget i et semi-
nar om medier i Mellemøsten i Leiden, været vej-
leder og foredragsholder på et nordisk ph.d.-semi-
nar om Islamisme i Lund i juni, holdt forelæsning
i et Libanon-panel i Oxford i juli samt et indlæg
på den internationale Mellemøstkonference i
Århus i december. Holdt forelæsninger om Liba-
non ved Lunds Universitet og om islamisk civilisa-
tions tilblivelse ved Center for Kulturstudier i
Århus og om fatwaer ved Universitetet i Bergen.

Lene Kofoed Rasmussen forelæste i serien “Det
Danske og det Fremmede” ved Københavns Uni-
versitet i november. Deltog i Mellemøstnetværkets
konference på Aarhus Universitet, og i et interna-
tionalt symposium om ”Gender and Society in the
Middle East” i september.

Kim Ryholt har deltaget i den “2. Demotische
Sommerschule” i Würzburg, har foretaget en
forskningsrejse til Bancroft Library, University of
California, og Beinecke Library, Yale University.

Jørgen Bæk Simonsen har i september deltaget
i en konference arrangeret af European Science
Foundation med fremlæggelse af et paper om
“The new Muslim Discourse in Denmark”. Deltog
i oktober i et seminar under satsningsområdet
“Nord-Syd” med fremlæggelse af et paper med tit-
len “Islam, Islamists and the Just Society”. Deltog i
november i et seminar på Mellemøstcentret ved
Odense Universitet om “Rushdie-sagen” med et
oplæg om “Iran og Vesten”.

Wolfgang Scharlipp tog på en forskningsrejse til
Universitetsbiblioteket i Ankara for at undersøge
tekster fra Cypern.

Ivan Smilianov har foretaget forskningsrejser til
Bergen og London og har desuden deltaget i to
internationale konferencer i Tune og Århus.

Svend Søndergaard har deltaget i Nordisk semi-
tist-seminar i Kivik, Sverige, i august.
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Christopher Toll har forelæst ved Svenska
Forskningsinstituttet i Istanbul og Kungl. Humani-
stika Vetenskaps Samfundet i Uppsala.

Ingolf Thuesen har deltaget i Mt. Nebo survey i
Jordan, en kortlægning af arkæologiske monu-
menter og fund fra Palæolithikum til Osmannisk
tid, og deltaget i Rencontre Assyriologique Inter-
nationale i Venedig. Har efter invitation gæstefo-
relæst ved Cambridge University og Universita de-
gli Studi di Udine. Siden 1.10. 1997 gæsteprofes-
sor ved Seminar für Altertumskunde, Freie Uni-
versität Berlin.

Fereydun Vahman holdt foredrag ved Academy
of Landegg, Schweiz, og ved Iranian Society i Pa-
ris. Har endvidere forelæst ved Society of Persian
Art and Letters i London.

Åge Westenholz har været på en forskningsrejse
i juli-august til Philadelphia for at kopiere tavler
og fragmenter af tavler fra Nippur.

Ellen Wulff har foretaget en studierejse til Syri-
en-Libanon og deltaget i et fællesnordisk symposi-
um i Kivik om Mellemøsten, sprog og litteratur.

Udgivervirksomhed:
Jes Asmussen har virket som forfatter og fagkonsu-
lent ved Den Store Danske Encyklopædi og som
medlem af Det videnskabelige Råd samt lavet re-
daktionelt arbejde for Acta Orientalia og TE-
MENOS.

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 (2 numre), udgivet af Dansk Ægyptologisk Sel-
skab.

Jørgen Bæk Simonsen har sammen med Anders
Jerichow redigeret og udgivet bogen “Islam in a
changing World”, London 1997. Jørgen Bæk Si-
monsen har virket som faglig redaktør ved Den
Store Danske Encyklopædi for områderne “Islam”
og “Den arabiske Verden – historie”.

Udstillinger:
Tine Bagh arrangerede sammen med en gruppe
studerende udstillingen ”Lerstensarkitektur i den
Nære Orient – før og nu”, april – august på CNI.

Kollegiale organer:
Kerstin Eksell har været medlem af bedømmelses-
udvalg af lektorater i semitiske sprog ved Uppsala
Universitet og arabisk ved Odense Universitet.
Endvidere vejleder/formand ved doktordisputati-
on ved Stockholms Universitet.

Paul John Frandsen er fortsat medlem af Publi-
kationsdvalget ved Det humanistiske Fakultet.

Jørgen Bæk Simonsen har været formand for et

bedømmelsesudvalg nedsat af Det humanistiske
Fakultet til behandling af indkomne ansøgninger
til et opslået professorat i Islamisk Kunst og Mate-
riel Kultur. Jørgen Bæk Simonsen har været med-
lem af et bedømmelsesudvalg til behandling af
indkomne ansøgninger til et tre-årigt lektorvikari-
at i “Moderne Jødedom”. Jørgen Bæk Simonsen
har været medlem af et fagkyndigt bedømmelses-
udvalg til behandling af indkomne ansøgninger til
opslåede ph.d.-stipendier. Jørgen Bæk Simonsen
fungerede i januar som officiel opponent ved
Lunds Universitet, hvor Anders Åkesson forsvare-
de sin afhandling “Det strategiska överfallet. Krigs-
konsten i islams tjänst under Muhammad og i det
tidliga kalifat”.

Mogens Trolle Larsen er medlem af bestyrelsen
for Det danske Institut i Damaskus.

Ingolf Thuesen har været studieleder (CNI) og
siden 1.2. 97 medlem af Fakultetsrådet og Økono-
misk Udvalg (Det humanistiske Fakultet).

Christopher Toll har været censor i semitisk fi-
lologi ved Aarhus Universitet. Formand for be-
dømmelsesudvalg vedrørende bedømmelse af
doktorafhandlinger i islamisk ret og spansk-ara-
bisk-hebraisk poesi ved Københavns Universitet
og medlem af bedømmelsesudvalg vedrørende be-
dømmelse af doktorafhandling i iransk filologi
ved Uppsala Universitet. Medlem af bedømmel-
sesudvalg vedrørende bedømmelse af ansøgere til
Arthur Christensens legat. Efor for Johs. Peder-
sens legat. Bedømmelse for Volkswagen-Stiftungs
regning af et fem-årigt forskningsprojekt ved Uni-
versitetet i Tübingen vedrørende nærorientalske
forretningsarkiver.

Svend Søndergaard har været medlem af be-
dømmelsesudvalg vedrørende ph.d.-stipendier.

Anden virksomhed:
Jakob Skovgaard-Petersen var i Cairo som konsu-
lent for Det Danske Center for Menneskerettighe-
der, og i oktober leder på CNI’s studierejse til Syri-
en og Libanon.

Karl-G. Prasse har 28. – 31. juli ledet et seminar
i Leipzig for 3 tuareger fra Niger og Mali. Emne:
Gennemgang af tuaregisk grammatik i 3 dialekter
og retskrivningsproblemer i forbindelse med re-
daktion af skolebøger. Finansiering: Det tyske ud-
viklingskontor (DSE).

Lene Kofoed Rasmussen arrangerede sammen
med Connie Carøe en workshop “Educating the
Muslim Woman: Female Subjectivity and Monopo-
lies of Knowledge” ved Mellemøstnetværkets kon-
ference “Worlds & Visions. Perspectives on the
Middle East Today”. Aarhus Universitet, 5. – 7.
dec.

Jørgen Bæk Simonsen har deltaget i bestyrelses-
arbejdet for Center for Mellemøststudier ved
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Odense Universitet. Jørgen Bæk Simonsen deltog
i august 1997 i et internationalt bedømmelsesud-
valg til evaluering af indkomne ansøgninger til et
særligt legat udloddet af det canadiske forsknings-
råd. Jørgen Bæk Simonsen har været medplan-
lægger af en gå-hjem forelæsningsrække om “Det
Danske og det Fremmede” afholdt af Det humani-
stiske Fakultet i anledning af EU-året mod racis-
me. Jørgen Bæk Simonsen har deltaget i evalue-
ringen af “Mellemøst-studier” ved Uppsala Univer-
sitet. Jørgen Bæk Simonsen har deltaget i et euro-
pæisk udvalg nedsat til forberedelse af en ansøg-
ning til EU om finansiel støtte til komparative stu-
dier af muslimer i Europa. Jørgen Bæk Simonsen
har som økonomisk ansvarlig for en bevilling til
etablering af “Mellemøst-netværket” finansieret af
SHF været medarrangør af en international kon-
ference afholdt ved Aarhus Universitet med titlen
“Worlds and Visions” i december 1997.

Ekskursioner:
Carsten Niebuhr Instituttet havde i oktober 1997
en ekskursion til Syrien og Libanon med deltagel-
se af 18 studerende og tre lærere.

I december 1997 gennemførte Carsten Niebuhr
Instituttet en ekskursion til Berlin for 49 studeren-
de og 3 lærere for at besøge museerne i Berlin.

Carsten Niebuhr Instituttet afholdt den 7. – 8.
november 1997 en institutkonference på LO-sko-
len i Helsingør med deltagelse af lærere og stipen-
diater.

Gæstelærere fra udlandet:
Alexander Borg, Israel, Arabiske sprog; Cheryl
Coursey, USA, Nærorientalsk Arkæologi; George
Logan, USA, Museologi; Ahmad Moussalli, Liba-
non, Arabisk historie og kultur; Matts Stolper,
USA, Assyriologi; David Warburton, Nærorien-
talsk Arkæologi.

Jørgen Bæk Simonsen

Stab
VIP: 24 årsværk.
TAP: 3 årsværk.

VIP:
Alster, Bendt; ekstern lektor.
Asmussen, Jes Peter; professor.
Bagh, Tine; ph.d.-studerende.
Blichfeldt, Jan-Olav; ekst. lektorer.
Braae, Christel; forskningsass.
Coursey, Cheryl; amanuensis.
Eidem, Jesper; forskningsstip.
Eksell, Kerstin Ingrid; lektor.
Emberling, Geoff; amanuensis.
Frandsen, Paul John; lektor.

Hermansen, Bo Dahl; amanuensis.
Illum, Thomas; ph.d.-studerende.
Issa, Mahmoud-Youssef; forskningsstipendiat.
Jensen, Charlott Hoffmann; ph.d.-studerende.
Jensen, Michael Irving; ph.d.-studerende.
Kaliszan, Lea; ph.d.-studerende.
Larsen, Mogens Trolle; lektor.
Laura, Heidi; ph.d.-studerende.
Lumsden, Stephen; amanuensis.
Manniche, Lise; ekst. lektorer.
Moussalli, Ahmad; gæsteprofessor.
Oldenburg, Evelyn; lektor.
Pedersen, Claus Valling; amanuensis.
Pedersen, Claus Valling; forskningsass.
Prasse, Karl-Gottfried; ekst. lektorer.
Rasmussen, Lene Kofoed; ph.d.-studerende.
Rasmussen, Lene Kofoed; undervisningsass.
Ryholt, Kim Steven Bardrum; forskningsadj.
Scharlipp, Wolfgang Ekkehard; lektorvikar.
Schatz-Tenser, Frida; amanuensis.
Simonsen, Jørgen Bæk; lektor.
Skovgaard-Petersen, Jakob; adjunkt.
Smilianov, Ivan; ph.d.-studerende.
Søndergård, Svend Maan; lektor.
Sørensen, Henrik Kaufmann; ph.d.-studerende.
Thuesen, Ingolf; lektor.
Toll, Carl Christopher; professor.
Vahman, Fereydun; lektor.
Warburton, David; amanuensis.
Westenholz, Christian Felix; lektor.
Westenholz, Ulla S; forskningsstip.
Winther, Judith; lektor.
Wulff, Ellen Susanne; ph.d.-studerende.
Ærøe, Eva Richter; lektor.
Øker, Anne Grete; akademisk arbejder.
Øker, Anne Grete; amanuensis.

TAP:
Ditlefsen, Lykke; overassistent.
Fosdal, Åse Marie; teknisk tegner.
Jaberi, Abdulrahim; kontorassistent.
Skærbo, Lis Takot; overassistent.
Zeeberg, Anne Veronica; overassistent.

Specialer:
Knudsen, Tina Christine: En database til fundene

fra Tell Mashnaqa.
Viking, Mette: Helvede eller kosmisk nødvendig-

hed? En undersøgelse af straffescener og poten-
tielle trusler i tre Underverdensbøger fra Ny
Rige.

Fondsstøtte:
Carlsbergfondet:
– Afsluttende undersøgelse af sociale, politiske og

etniske forhold i de mellemste Zagros bjerge
(Jesper Eidem)   kr. 428.685-
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– Arkæologisk feltarbejde og analyser på Tell
Mashnaqa, Syrien (Ingolf Thuesen)   
kr. 156.000.

– EDB-program til publicering af en persisk-
dansk ordbog (Fereydun Vahman)   kr. 96.000

– Forskningsstipendiat (Ulla Koch Westenholz)
kr. 46.700.

– Fotoarbejde, rentegning m.v. vedr. arkæologisk
udgravning i Syrien +driftsudgifter (Jesper Ei-
dem)   kr. 128.750.

––Videreførelse af arbejdet med bearbejdelse og
udgivelse af de demotiske papyri i CNI’s sam-
ling af C (Paul John Frandsen)   kr. 260.175.

Julie von Müllers Fond:
– Rejseudgifter og ophold vedr. udgivelse af de

babylonske levervarselstekster barûtu (Ulla
Koch Westenholz)   kr. 36.000.

National Geographic Society:
– arkæologisk feltskole (Stephen Lumsden)   

kr. 60.000.

Rektorkollegiet:
– Opholdsudgifter udenlandske studerende (In-

stitutlederen)   kr. 17.100.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– “Novellen som bærer af den moderne iranske

bevisthed” (Claus Valling Pedersen)   
kr. 318.363.

– Kulturmøde-Mellemøsten. Drusisk religion og
identitet. (Jacob Skovgaard-Petersen)
kr. 370.998.

– Kulturmøde-Mellemøsten... Netværk for Mel-
lemøsten (Jørgen Bæk Simonsen)   kr. 420.000.

– Loubieh – en landsby i Mellemøsten. Konse-
kvens og perspektiv (Mahmoud Youssef Issa)
kr. 473.000.

Publikationer:
Asmussen J.P.: Biernes detroniserede konge. SFI-

NX 20. årgang, Nr. 1, s. 25-28, Århus 1997. 
Christiansen C.C., Rasmussen L.K.: The Muslim

Woman – A Battlefield. i: Contrasts and Soluti-
ons in the Middle East, s. 82-94, Aarhus 1997. 

Eksell K.I.: Descriptions of water in jahiltya poetry.
Stockholm/Edsbruk 1997, 162 s. 

Frandsen P.J.: On categorization and metaphori-
cal structuring: Some remarks on Egyptian art
and language. Cambridge Archaeological Jour-
nal 7, s. 71-104, Cambridge 1997. 

Frandsen P.J.: Det hellige ægteskab i ord og bille-
de. Papyrus 17/1, s. 19-28, København 1997. 

Frandsen P.J.: Den forbudte frugt. Paryrus,
Ægyptologisk Tidsskrift 17/2, s. 18-26, Køben-
havn 1997. 

Larsen M.T.: Gudens skygge. Det assyriske imperi-
ums historie. København 1997, 372 s. 

Larsen M.T.: Hincks Versus Rawlinson: The deci-
pherment of the cuneiform system of writing. i:
Ultra terminum vagari. Scritti in onore di Carl
Nylander, s. 339-356, Roma 1997. 

Prasse K.: Ghabdouane Mahamed: Elqissát en-te-
meddurt-in/Le récit de ma vie. København
1997, 385 s. 

Ryholt K.: A bead of king Ranisonb and a note on
king Qemaw. Göttinger Miszellen 156, s. 95-100,
Göttingen 1997. 

Ryholt K.: Some notes on an inscription dated to
the reign of Sobkemsaf Sekhemrewadjkhaw.
Göttinger Miszellen 157, s. 75-76, Göttingen
1997. 

Ryholt K.: The political situation in Egypt during
the second intermediate period, c. 1800-1550 B.
C. København 1997, 463 s. 

Ryholt K.: Nofrusobk-Ægyptens første kvindelige
regent. Papyrus 17/1, s. 29-35, København
1997. 

Scharlipp W.E., Georgion-Scharlipp K.: Some Re-
marks to the Turkisk Dialect of the Village Pota-
mya in Cyprus. i: Artikel til Festskrift. Studia Ot-
tomanica, s. 141-146, Wiesbaden 1997. 

Simonsen J.B.: Religion-Legitimizing the National
Dream. i: Contrasts and solutions in the Middle
East, s. 165-174, Aarhus 1997. 

Simonsen J.B.: Islam in a changing world. London
1997, 192 s. 

Simonsen J.B.: How to use or misuse history in
printing: Jihad and World War I. Culture and
History 16, s. 176, Oslo 1997. 

Simonsen J.B.: Imamens betydning for den mu-
slimske minoritet i Danmark. Religion. Tids-
skrift for religionslærerforeningen for gymnasi-
et 2 – 97, s. 50, København 1997. 

Simonsen J.B.: Zionismens runde fødselsdag. Pa-
læstina – Orientering 4 – 1997, s. 35, Køben-
havn 1997. 

Simonsen J.B.: Islam, islamists and the just society.
i: Religion and politics in Africa and the Islamic
World, s. 149-62, København 1997. 

Skovgaard-Petersen J.: Defining Islam for the
Egyptian State. Leiden 1997, 420 s. 

Skovgaard-Petersen J., Harbsmeier M., Simonsen
J.B.: The introduction of printing in the Middle
East. Culture and History 16, s. 179, København
1997. 

Skovgaard-Petersen J.: Religious heads or civil ser-
vants? Druze and Sunni religious heads in post-
war Lebanon. Mediterranean Politics 1:3, s. 337-
352, London 1997. 

Skovgaard-Petersen J.: Drusernes hemmelige reli-
gion. Humaniora 11:2, s. 15-18, København
1997. 
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Skovgaard-Petersen J.: Napoleons oprop til det
ægyptiske folk. Det Tredie Årtusind 2, s. 38-42,
København 1997. 

Skovgaard-Petersen J.: Fatwas in print. Culture
and History 16, s. 73-88, København 1997. 

Skovgaard-Petersen J.: Satandyrkere i Beirut og
Cairo. Mellemøst – Information 9, 1997, s. 3,
Odense 1997. 

Vahman F.: Presence of Iran in Islam. i: Khusheha,
s. 113-129, Tyskland 1997. 

Asien-instituttet

I efteråret 1997 iværksattes ved instituttet to nye
uddannelsesprogrammer, et Sydasien- og et Øst-
asienstudium. Sydasienstudiet omfatter den alle-
rede eksisterende uddannelse i tibetansk og et re-
organiseret studium i indisk; inden for sidstnævn-
te blev der fra efterårssemestrets begyndelse åbnet
for tilgang af studerende, og der blev 1. november
ansat en lektor i faget. Østasienstudiet henvender
sig til de studerende med japansk, kinesisk eller
koreansk sproglig baggrund, som ønsker en geo-
grafisk bredere uddannelse end dem, de specifikt
japanske, kinesiske eller koreanske studiepro-
grammer tilsigter.

Forskningsvirksomhed:
Forskningen ved Asien-instituttet spænder geogra-
fisk fra de indiske og tibetoburmanske sprogområ-
der i vest til thai og malajo-polynesisk i syd , og til
kinesisk, koreansk og japansk mod øst. Emnemæs-
sigt omfatter instituttets forskning sprog, kultur,
historie og samfundsforhold, og tidsmæssigt ræk-
ker emnerne fra forhistorien frem til den moder-
ne tid.

Indisk
Forskningen omfatter klassisk indisk sprog, littera-
tur og kultur, indisk historie, filosofi og religion
samt som specielle emner indisk medicin, alkymi
og videnskab og indisk samfunds- og familieliv (K.
Zysk).

Japansk
Afsluttende studier vedrørende køn som socialt el-
ler politisk tema i japansk samtidskunst og kunst-
debat (G. Borggreen).

Der arbejdes med feudalherren Uesugi Ken-
shins liv og levned (herunder specielt med det
man kan kalde hans livsfilosofi) og på at belyse
hans rolle i tidens (dvs. 1500-tallets) borgerkrige
(D. Darling).

Projektet med yoseba (genopdragelseslejre) i
slutningen af Edo-perioden har skiftet fokus til hi-
nin (tiggere og deres laug) i Osaka i den tidlige
moderne historie, med vægt på midten af 1800-tal-
let (C.M. Hermansen).

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).

Færdiggjort og publiceret bog om den politiske,
økonomiske og sociale udvikling i Kina i Deng-pe-
rioden. Afsluttet manuskript om “State Capacity in
East Asia”. Forsatte studier af stat og privat økono-
mi på Hainan (K.E. Brødsgaard).

Der forskes i “Changing Rules of Order”, den
kinesiske studenterbevægelse 1989 (C. Dong).

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).

Der arbejdes fortsat med en monografi om den
kinesiske verdensopfattelse som den er udtrykt
fortrinsvis i den nyeste historieskrivning. Der er
færdiggjort en større artikel om Kinas historie til
1912 til Den Store Danske Encyklopædi (L. Lit-
trup).

Fortsat forskning i kommentartraditionen
hørende til det kinesiske oldtidsværk og kongfuzi-
anske klassiker Yi jing, Forvandlingernes Bog,
med henblik på udgivelse af en bio-bibliografisk
oversigt over ca. 2500 års Yi jing studier i Kina som
første led i udarbejdelsen af en engelsksproget Yi
jing encyklopædi (B. Nielsen).

Studier i tidlig kinesisk historiografi, specielt
Zuozhuan og dens kildeproblematik (J.Ø. Peter-
sen).

Fortsat arbejde med kinesisk migration fra Kina
til Europa i historisk og nutidigt perspektiv. Des-
uden studier af kinesisk officiel deltagelse i tidlige
verdensudstillinger i Frankrig, 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).
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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. Ivars-
son).

Færdiggørelse af arbejdet med ph.d.-afhandlin-
gen “Changing Concepts of Identity in Malay Lite-
rature 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. 36 forskere fra 9 forskellige lande og 22 uni-
versiteter og højere læreanstalter. Netværket udgi-
ver et newsletter og en række konferencepublika-
tioner. Netværksleder: K.E. Brødsgaard.

Udgivelser:
Asien-instituttet udgiver The Copenhagen Journal
of Asian Studies, East Asian Institute Occasional
Papers, og Asiatiske Skrifter.

Redaktionsvirksomhed o.l.:
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 af The Copenhagen Journal
of Asian Studies, redaktør af Asiatiske Skrifter;
konsulent og forfatter ved Den Store Danske En-
cyklopædi.

K.E. Brødsgaard: Medlem af redaktionskomi-
téerne for fagtidsskrifterne The China Quarterly
og The Copenhagen Journal of Asian Studies.
Medlem af Advisory Editorial Board for China
Studies og redaktionspanelet for Vindue mod Øst.
Redaktør af Newsletter for netværket “State and
Society in East Asia”.

S. Ivarsson: Associate editor af The Copenhagen
Journal of Asian Studies.

L. Littrup: Medlem af redaktionen af Acta Ori-
entalia. Konsulent for Kinas og Sydøstasiens histo-
rie 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.

K. Zysk: Redaktør af publikationsserie om indo-
tibetansk medicin (University of California Press)
og medredaktør af en serie om den indiske medi-
cinske tradition (Motilal Banarsidass Publishers,
New Delhi).

Bestyrelsesposter og hverv i kollegiale organer:
B. Arendrup: Institutleder. Censor ved Aarhus
Universitet og Handelshøjskolen i København.
Formand for ph.d.-bedømmelsesudvalg på Asien-
instituttet.

V. Brun: Viceinstitutleder; bogkoordinator for
Sydøstasien; EDB-koordinator. Koordinator for
det europæiske ERASMUS/SOCRATES-programs
Sydøstasien-netværk. Bestyrelsesmedlem for “Ar-
thur Christensens og hustrus legat for orientali-
ster”. Formand for bedømmelsesudvalg vedrøren-
de Lektorat i Indisk.

K.E. Brødsgaard: Vicestudieleder og medlem af
institutbestyrelsen. Honorary Research Fellow, Pe-
king Universitet. Advisor, Foundation of China
Studies, Hong Kong. Medlem af styringsgruppen
for EU-China Academic Network (ECAN). Med-
lem af udvalg vedrørende bedømmelse af stipen-
dieansøgninger for EU-China Research Fellow-
ship Fund. Medlem af bestyrelsen for Nordisk For-
ening for Kina-forskning. Medlem af censorkorp-
set for kinesisk ved universiteterne i Århus og Kø-
benhavn. Formand for bedømmelsesudvalg ved-
rørende besættelse af adjunktur i koreansk og
medlem af fakultetsudvalg vedrørende vurdering
af ph.d.-stipendieansøgninger. Medlem af bedøm-
melsesudvalg vedrørende adjunktur i fjernøstlige
forhold, Handelshøjskolen i København. Bogko-
ordinator for Østasien og koordinator for SOCRA-
TES-samarbejdet for kinesisk ved Asien-instituttet.
Planlægning af instituttets nye Østasien-uddannel-
se. Formand for ph.d.-bedømmelsesudvalg på Asi-
en-instituttet.

E. Glahn: Bestyrelsesmedlem i “International
Society for Research in Chinese Architecture”,
Beijing.

C.M. Hermansen: Bogkoordinator for Japansk.
Censor ved Universitetet i Oslo.

S. Ivarsson: Medlem af bestyrelsen for Nordisk
Forening for Sydøstasien Forskning.

L. Littrup: Medlem af Det humanistiske Fakul-
tetsråd til januar. Medlem af repræsentantskabet
for Nordic Fudan Centre, Shanghai, udpeget af
Københavns Universitet. Medlem af Asien-institut-
tets bestyrelse. Ph.d.-koordinator, bogkoordinator
for kinesisk, koordinator for SOCRATES-samar-
bejdet for kinesisk (til juni). Medlem af censor-
korpset for kinesisk. Medlem af Folkeuniversite-
tets Programråd. Efor ved Fjerde Maj Kollegiet på
Frederiksberg/Hassagers Kollegium (knyttet til
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Københavns Universitet). Formand for Orientalsk
Samfund.

Y. Nagashima: Studieleder; bogkoordinator for
japansk. Koordinator for det europæiske
ERASMUS/SOCRATES-programs Japan-netværk.
Censor ved Aarhus Universitet, Handelshøjskolen
i København og Universitetet i Oslo. Medlem af
Screening Committee of Noma Translation Award
of Modern Japanese Literature.

M. Roesgaard: Medlem af bestyrelsen for Nor-
dic Association of Japanese and Korean Studies.
Censor ved Handelshøjskolen i København.

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 35th In-
ternational Congress of Asian and North African
Studies, Budapest 7. – 12. juli.

K.E. Brødsgaard: Forskningsophold i Kina (Pe-
king og Hainan), oktober-november. Deltagelse
med paper i symposiet “Education in and on Chi-
na and the Chinese”, Lahti, Finland, 3. – 5. okto-
ber. Deltagelse med oplæg i seminar om “Dansk
Kina-politik”, DUPI, 14. maj. Deltagelse med op-
læg i Erhvervsudviklingsrådets møde om Globali-
sering, København, 7. maj. Deltagelse med oplæg i
Dansk Selskab for Statskundskabs årsmøde,
Hindsgavl, 2. – 3. juni. Foredrag for Norsk Kina-fo-
rum, Oslo, 23. april, Erhvervsudviklingsrådet, Kø-
benhavn, 7. maj og AIESEC København, 19. febru-
ar. Forelæsning ved Søværnets Officersskole, 7.
oktober samt ved Det statsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet, 17. november. Deltagelse
med paper i EU-China Academic Networks Work-
shop om “China´s Economic Security”, Hamborg,
17. – 18. oktober.

C. Dong: Studiebesøg i Beijing, maj – juli.
C.M. Hermansen: Arkivstudier ved Burakumon-

dai Kenkyujo i Kyoto, januar til marts. Organise-
ring af og deltagelse med præsentation i panelet
“Crime and Justice in Tokugawa Japan”, The 49th
Annual Meeting in the Association for Asian Stu-
dies i Chicago, 13. – 16. marts.

M. Hjorth: Forskningsophold i Hong Kong, Tai-
bei og Beijing, februar – juli.

L. Littrup: Forelæsning ved Det juridiske Fakul-
tet, Københavns Universitet, 18. februar.

Y. Nagashima: Visiting research fellow ved To-
kyo University, november (Danish Research Aca-
demy (JSPS) Research Grant). Medarrangør af
5th Nordic Symposium on Teaching Japanese –
Methods and Improvements, Tokai University
European Center, Vedbæk, 22. – 24. august. Delta-
gelse med præsentation i 1997 AAS Annual Mee-
ting, Chicago, 13. – 16. marts, og i 35th ICANAS-

Conference, Budapest, 7. – 12. juli. Deltagelse i
8th EAJS Conference, Budapest, 27. – 30. august.
Gæsteforelæsning ved University of Toronto, Ca-
nada, i marts.

B. Nielsen: Deltagelse i The 49th Annual Meet-
ing of the Associaton for Asian Studies, Chicago,
13. – 16. marts. Deltagelse med forelæsning i
Workshop on the Xi ci zhuan, East Asian Langua-
ges and Civilizations, University of Chicago, 30.
maj til 2. juni. Deltagelse med forelæsning i The
35th International Congress of Asian and North
African Studies, Budapest, 7. – 12. juli.

J.Ø. Petersen: 1 måneds forskningsophold i Lei-
den.

M. Roesgaard: Deltagelse i Asia Europe Young
Leaders Symposium 10. – 14. marts, Miyazaki og
Tokyo, deltagelse i ICANAS konference, Buda-
pest, 7. – 12. juli, og forskningsophold i Tokyo 15.
september til 3. december.

M. Thunø: Gæsteforelæsning ved Gymnasie-
lærerforeningens kursus, Magleås, 3. januar. Del-
tagelse med præsentation i seminar “Kontakter
Norden-Kina,” Sandbjerg, 10. – 11. april. Gæstefo-
relæsning på Odense Universitet, Center for Mel-
lemøststudier, 19. april. Deltagelse i “Ethnic and
Racial Studies Twentieth Anniversary Conferen-
ce”, London School of Economics, 5. maj. Delta-
gelse med præsentation i ERASMUS workshop
“Teaching Chinese in Europe”, Aarhus Universi-
tet, 12. – 13. september.

Gæsteprofessorer:
3 gæsteprofessorer har i årets løb forsket og un-
dervist ved instituttet; deres værtspersoner anføres
i parentes:

Lektor Li Qinji, Chao Yang Normal College,
Beijing, PRC: Translation of Idiomatic Usages og
Business Translations; 6 uger, april – maj (R.
Tung).

Professor Liao Xun, Hainan Forskningscenter
for Social og Økonomisk Udvikling, Haikou, PRC:
State and Civil Society in China; 4 uger, april – maj
(K.E. Brødsgaard).

Lektor Wu Jishan, People´s University of China,
Beijing, PRC: Formation of Chinese Characters og
Ancient Chinese Books; 4 uger, april – maj (R.
Tung).

Gæsteforelæsere fra udlandet:
Professorerne Cheng-Cherng Chen, Chun-Sheng
Chen og Kung-Chung Liu: Taiwan and Mainland
China: The Politics of Economic Integration.

Arkæolog Chen Xiandan: Udgravningen af
Sanxingdui-offergruberne og fundgenstande.

Forfatter og journalist Dai Qing: China and the
Environment: The Three Gorges Debate.
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Professor Lin Hua: Translating Danish into Chi-
nese: Methods and Problems.

Lektor Duncan McCargo: The Political Role of
the Thai Language Press in Thailand; og Critical
Perspectives on the Thai Political Reform Process.

Dr. Chandra Muzaffar: Who Is Shooting “the
Asian Tigers”?

Dr. Pratheep Nakornchai: A Citizen’s View of
Thai Constitutionalism.

Lektor Ukrist Pathmanand: The Role of Milita-
ry and Capitalist Groups in Thailands Current Po-
litical and Economic Crisis.

Lektor Jonathan Rigg: Forest Tales: Landscapes
of Deforestation in Thailand.

Professor Staffan Rosén: Lorenz Lange and an
Early Russian-Korean Contact.

Lektor Ingrid Rudie: Køn og modernisering i
Sydøstasien, med speciel reference til Malaysia.

Professor Hiroyoshi Sone: Japansk litteratur i
dag: Om yngre forfattere, især om Yoshimoto Ba-
nana.

Professor David Strand: Civil Society in China;
og The New City in Modern China.

Professor Ronald P. Toby: Hairy Barbarians and
Japanese Identities.

Professor John Campell: A Systematic Approach
to Old-age care – Will Japan Be a World Leader?

Gaver:
Asien-instituttet har i 1997 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 undervisnings-
materiale og bøger fra Japan Foundation, samt en
boggave fra forlaget Kodansha.

Birthe Arendrup

Stab
VIP: 12,4 årsværk.
TAP: 5 årsværk.

VIP:
Arendrup, Birthe; lektor.
Brun, Viggo; lektor.
Brødsgaard, Kjeld Erik; lektor.
Dong, Caixia; ph.d.-studerende.
Hermansen, Chr.; ph.d.-studerende.
Hjorth, Malene; ph.d.-studerende.
Ivarsson, Søren; ph.d.-studerende.
Jensen, Maj-Britt; amanuensis.
Littrup, Leif; lektor.
Lunsing, Wim; lektor.
Nagashima, Yoichi; lektor.
Nielsen, Bent; forskningsadj.

Petersen, Jens Østergaard; videnskabelig medarb.
Platz, Anemone-Aimee; amanuensis.
Roesgaard, Marie Højlund; adjunkt.
Thunø, Mette; amanuensis.
Tung, Bai Fong Robert; lektor.
Zysk, Kenneth Gregory; lektor.

TAP:
Dahl, Dorthe; praktikant.
Damm, Lene; assistent.
Hansen, Ole Lillelund; assistent.
Nielsen, Ann Vibeke Neumann; overassistent.
Pedersen, Merete; projektmedarbejder.
Thomsen, Hanne Vestergaard; assistent.
Ulvø, Tina; assistent.

Specialer:
Burchardi, Anne: Ratnagotravibhãga Theg pa

chen po rgyud bla ma’i bstan bcos – teksthisto-
risk analyse og annoteret oversættelse.

Hansen, Elisabeth Iversen: Deng Xiaoping – tradi-
tion eller fornyelse: En analyse af Deng Xiao-
pings politiske og økonomiske virke med fokus
på de “Tre ukrudtsplanter” fra 1975 og “Nan-
xuntalerne” fra 1992.

Kehlet, Charlotte: Xiao Hong – en kinesisk forfat-
terinde fra 1930’erne.

Rothenborg, Jens Aage: Sociale relationer i store
japanske firmaer – metoder til at opbygge
“korpsånd” hos de ansatte.

Saxer, Carl Jørgen: Reforming an East Asian Ti-
ger: Liberalization in the Republic of Korea,
1987-1996.

Sundbøll, Jette: Sanjiao-skulpturgrupper i Dazu
og Sanjiao-ideen i Song-perioden (960-1279).

Fondsstøtte:
Carlsbergfondet:
– An Encyclopedia of the Book of Changes (Bent

Nielsen)   kr. 88.019.
– En undersøgelse af det tidlige kinesiske historie-

værk Zuozhwan (Jens Østergaard Petersen)   kr.
67.583.

Chiang Ching-Kuo Foundation:
– A Chinese Manual of Building (Birthe Arend-

rup)   kr. 7.500.

Jakkoin-Templet i Japan:
– Donation (Olof Lidin)   kr. 9.958.

Publikationer:
Brun V.: Traditional medicine in Thailand. i: En-

cyclopaedia of the history of science, technolo-
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gy, and medicine in non-western cultures, s.
717-719, Dordrecht, Netherlands 1997. 

Brødsgaard K.E.: Kina efter Deng. København
1997, 280 s. 

Brødsgaard K.E.: “Menneskerettighedernes rolle i
de dansk-kinesiske relationer”. Norsk Kinafo-
rums Nyhetsbrev 1, s. 36-47, Oslo 1997. 

Hermansen C.M.: Ninsokuyseba – or How Kama-
gasaki Works. i: Japan and Korea, Comtemporay
Studies, s. 198-204, Aarhus 1997. 

Littrup L.: Juyou zhongguo tese de shijie shi. Wu-
han daxue xuebao 4, s. 19-26, Wuhan 1993. 

Littrup L.: Anmeldelse: Akira Iriye: China and Ja-
pan in the global setting. Cambridge MA:
Harvald UP 1992. Journal of World History 8.1,
s. 172-176, Honolulu 1997. 

Littrup L.: Anmeldelse: Harriet Zurndorfer China
bibliography. A research guide to reference
works about China past and present. Leiden:
Brill L’ 1995. Acta Orientalia 57, s. 282-88, Kø-
benhavn 1997. 

Lunsing W.M.: Het einde van de midnight call,
Welk een tydswinst. Helemaal uit Groningen
(HUG) 17, s. 2, Groningen 1997. 

Lunsing W.M.: Het gelyk van de emotie. Helemaal
uit Groningen (HUG) 18, s. 2, 1997. 

Lunsing W.M.: “Gay boom” in Japan: Changing
views of homosexuality. Thamyris: Mythmaking
from past to present Vol 4, no 2, s. 28, Amster-
dam 1997. 

Lunsing W.M.: Dood adelt. Helemaal uit Gronin-
gen (HUG) 19 1g, s. 2, Groningen 1997. 

Nagashima Y.: A Genealogy of Sekkyô Shijin in the
Works of Mori Ôgai – From Translations to
Creative Writing. i: JAPAN and KOREA, Con-
temporary Studies, Bjarke Frellesvig, Roy Starrs,
s. 113-122, Aarhus 1997. 

Nagashima Y.: Objective Description of the Self –
The Literary Theory of Iwano Homei. Århus
1997, 240 s. 

Nagashima Y.: Ogai yaku “Sokkyo Shijin” no Keifu-
gaku. i: Koza Mori Ogaio, Bind 2, s. 144-172, To-
kyo 1997. 

Thunø M.: Chinese in Denmark. i: The chinese in
Europe, Gregor Benton & Franic N. Pieke
(eds.), s. 168-196, New York 1997. 

Thunø M.: Far away from home: Migration from
Wenzhou. China Review 7, s. 24-27, London
1997. 

Thunø M.: Chinese emigration to Europe: Combi-
ning european and chinese sources. Revue Eu-
ropeenne des migrations internationales vol.
12, nr. 2, s. 275-296, Poiriers, Frankrig 1996. 

Thunø M.: Part of early chinese immigration to
Denmark – performing artists. i: Shijie huaqiao
huaren jingji yanjiu, Xiao Xiaoyin & Li Ding-
guo, s. 524-530, Shantou, P.R. China 1996. 

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).

Fortsat arbejde med forberedelsen af en kom-
parativ tjukotko-kamtjatkiske ordbog (Michael
Fortescue).

Nedskrivning af nyere mundtlige grønlandske
fortællinger: En undersøgelse af tekstens æstetiske
virkemidler og retoriske struktur (Arnaq Grove).

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 (Frank Sejersen
deltager i projektet med sit ph.d.-projekt – se ne-
denfor):

“Rules and regulations concerning hunting in a
period of transition from a community to a nati-
on-base system” (afsluttet, 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).

Derudover:
Fortsættelse af projektet “Grønlandske myter og
sagn som etnohistoriske kilder”. Første fase afslut-
tet (Birgitte Sonne).

Fortsættelse af fællesnordisk projekt “Common
Property and Environmental Policy in a Compara-
tive Perspective” (Hans-Erik Rasmussen).

“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
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Samisk Institut, Kautokeino, Norge, og Hans-Erik
Rasmussen er suppleant.

Jens Dahl er medlem af den internationale
rådgivende bestyrelse for Northern Institute for
Environmental and Minority Law, Laplands Uni-
versitet, Rovaniemi, Finland.

Jens Dahl er medlem af bestyrelsen for Interna-
tional Work Group for Indigenous Affairs, IWGIA.

Birgitte Sonne er medlem af Knud Rasmussens
Mindekommite. Institut for Eksimologi er sekreta-
riat for International Arctic Social Science Associ-
ation, IASSA. Jens Dahl er formand og Frank Se-
jersen er sekretær for organisationen.

Jens Dahl er formand for en arbejdsgruppe un-
der International Arctic Science Committee, som
skal udarbejde forslag til et prioriteret forsknings-
område.

I begyndelsen af november holdt professor
Phyllis Morrow fra University of Alaska, Fairbanks
en række forelæsninger på instituttet.

Sidst i november fik instituttet et besøg af en
gruppe sibiriske eskimoer (Yupiit), inkl. de russi-
ske bestyrelsesmedlemmer af Inuit Circumpolar
Conference, som blev præsenteret for instituttets
virksomhed.

Gæsteforelæsninger:
“Language across Bering Strait: A Linguistic Bott-
leneck”. Aarhus Universitet (Michael Fortescue).

“Fangst i Grønland – myter og realiteter”, Asser-
bo (Frank Sejersen).

“Østgrønlændernes åndelige kultur før koloni-
sationen: Privatsfæren og det offentlige rum i sam-
spil”, Ilisimatusarfik, Nuuk (Birgitte Sonne).

“Børneopdragelse i Grønland før og nu”,
BUPL, Vedersø (Birgitte Sonne).

“Indsamlinger af fortællinger i Grønland”, Insti-
tut for Historie, Odense Universitet (Birgitte Son-
ne).

“Social Aspects of Mineral Development in
Greenland”, Greenland Home Rule, Minerals Of-
fice, Nuuk.

Konferencer, kongresser o.l.:
Workshop om ”Opfattelser af territorialitet og ret-
tigheder vedrørende brugen af levende ressour-
cer i Grønland”, Sophienberg slot, Rungsted
(Frank Sejersen).

Workshop om “Hunting of Marine Mammals”,
Sostrup (Frank Sejersen).

Konference om “Aboriginal Environmental
Knowledge in the North: Definitions and Dimen-
sions”, University of Laval, Forest Montmorency,
Quebec (Frank Sejersen, Jens Dahl, H.-E. Rasmus-
sen).

Workshop om “Rights of indigenous peoples”,
Roskilde Universitetscenter (Frank Sejersen).

Deltagelse i forskningsseminar hos Dell og Vir-
ginia Hymes ved University of Virginia (Arnaq
Grove).

Nordic Arctic Research Forum symposium,
Nuuk, Greenland (H.-E. Rasmussen).

Seminar om “Rapid Cultural and Social Change
in the Circumpolar North”, København (organise-
ret af Jens Dahl og Frank Sejersen; JD deltog også
i et arbejdsgruppemøde af samme seminarrække i
Montreal i november).

Polar Research Seminar, organiseret af Nordic
Council for Polar Research (Jens Dahl).

“Indigenous Peoples and Land Tenure”, sympo-
sium on Cultural Rights of the Sami, the Maasai
and the Ogoni, Rovaniemi, Finland (Jens Dahl).

“Culture as a Resource for Self-determination”,
Nordic Arctic Research Forum meeting, Nuuk
(Jens Dahl).

International Arctic Science Committee Annual
Meeting, St. Petesburg (Jens Dahl).

Jens Dahl deltog yderligere i et Socrates Plan-
ning Meeting på Isle of Skye, Skotland.

Feltarbejde:
Feltarbejde i Sisimiut, Grønland, februar (Frank
Sejersen).

Feltarbejde i maj i Qassiarsuk, Grønland (H.-E.
Rasmussen).

Feltarbejde, maj – juni, i Nunavut, Canada (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 begyndte at udbyde den nye ud-
dannelse i 1997.

Michael Fortescue

Stab
VIP: 3,5 årsværk.
TAP: ,5 årsværk.

VIP:
Fortescue, Michael David; lektor.
Grove, Arnaq Julie; ph.d.-studerende.
Joelsen, Naja; forskningsass.
Rasmussen, Hans-Erik; forskningslektor.
Sejersen, Frank; ph.d.-studerende.
Sonne, Birgitte Berg; lektorvikar.

TAP:
Schack, Adda; overassistent.
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Fondsstøtte:
Dansk Polarcenter:
– Grønlandske myter og sagn som etnohistoriske

kilder (Birgitte Sonne)   kr. 0.
– (Institut for Eskimologi)   kr. 0.

Forskningsrådene:
– Enviromental Knowledge, Cultural Strategies

and Development... (Jens Dahl)   kr. 740.000.

NOS-S:
– Common Property and Environmental Policy in

Comparative (Hans-Erik Rasmussen)   kr. 0.

Nordisk Ministerråd:
– Common Property and Environmental Policy in

Comparative (Hans-Erik Rasmussen)
kr. 280.000.

Reindriftsadministrasjonen:
– Rendriften på Grønland 1953-78 (Hans-Erik

Rasmussen)   kr. 0.

Rektorkollegiet:
– Opholdsudgifter udenlandske studerende (In-

stitutlederen)   kr. 19.400.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Annuum Hans-Erik Rasmussen (Institut Eski-

mologi)   kr. 0.

Publikationer:
Dahl J.: Integrering af minedrift og anden ressour-

ceudnyttelse i det grønlandske samfund. i: So-
cio-økonomiske virkninger af råstofudvinding,
bilag C-2, 9 s., Nuuk 1997. 

Dahl J., Gray A.: Indigenous peoples keep the UN
declaration intact for the second year. i: The in-
digenous world 1996-1997, s. 287-314, Køben-
havn 1997. 

Dahl J.: Canada: Gender Parity in Nunavut? Indi-
genous Affairs 3/4, s. 42-47, København 1997. 

Fortescue M., Kleivan I.: Greenlandic-Danish. i:
Kontaktlinguistik. Ein international Handbuch
zeitgenössischer Forschung, 2. Halbband, H.
Goebl, P.H. Nelde, Z. Stary og W. Wölck, s.
1049-1054, Berlin og New York 1997. 

Fortescue M.: Dialect distribution and small group
interaction in Greenlandic Eskimo. i: Archaeo-
logy and Linguistics, s. 111-122, Melbourne
1997. 

Fortescue M.: Eskimo influence on the formation
of the Chukotkan ergative clause. Studies in
Language 21, 2, s. 369-409, Amsterdam 1997. 

Grove A.J., Thisted K.: Jens Kreutzmann, Oqalut-
tuat & Assiliat. i:, 239 s., Nuuk, Grønland 1997. 

Kleivan I.: Mâliâraq Vebæk – forfatteren til den
første grønlandske roman skrevet af en kvinde.
Tidsskriftet Grønland 3, s. 93-121, Charlotten-
lund 1997. 

Kleivan I.: 1)Havkvinden, 2)Holtved, Erik, 3)ilisiit-
soq, 4)innersuit, 5)inua. i: Den Store Danske
Encyklopædi. København 1997. 

Kleivan I., Berthelsen C.o.a.: Oqaatsit Kalaallisuu-
miit Qallunaatuumut. Grønlandsk Dansk Ord-
bog. Nuuk 1997, 370 s. 

Rasmussen H.: Who knows? Reflections on the so-
called knowledge-gab in greenlandic reindeer
ranching and sheep farming. 1997, 9 s. Publika-
tionsart diverse. 
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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
læsningen af græske og latinske tekster i original-
versionen, men en væsentlig del af indsatsen går
også til kurser i oldtids- og middelalderkundskab,
hvor der bruges oversatte tekster. Dertil kommer
deltagelse 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 Tromsø.

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. På “Fo-
rums” initiativ er der i 1997 blevet oprettet et net-
værk, “Renæssancen: Modernitetens oprindelse”,
finansieret af Statens humanistiske Forskningsråd.
Netværket har IGL som hovedsæde.

Docent Mogens Herman Hansen har orlov for
at lede Statens Grundforskningsfonds “Copenha-
gen Polis Center”, der er associeret instituttet.
Dette centers virksomhed redegøres der for
særskilt i denne årbog.

Sprog
Jørgen Mejer har påbegyndt arbejde vedrørende
en græsk-dansk ordbog. Torben Vestergaard er
gået i gang med at undersøge sprog og ortografi i
indskrifter fra Pompeji.

Filosofi, matematik, astronomi, naturvidenskab
Jørgen Mejer har afsluttet et værk om, hvordan fi-
losofi overleveredes i oldtiden, videreført en un-
dersøgelse vedr. filosoffen Eudemos’ rolle i viden-

skabshistorien, og arbejdet med oversættelser af
Platon til dansk.

Chr. Gorm Tortzen arbejder videre på sine stu-
dier vedr. Theophrasts meddelere i de botaniske
værker og på en udgave af Otto Regenbogens ef-
terladte manuskript om strukturen i Historia Plan-
tarum.

Christian Marinus Taisbak har fortsat sit arbejde
med en kommenteret udgave af Euklids Data og
har i samarbejde med S. Unguru fra Tel Aviv påbe-
gyndt et forsøg på at revidere H.G. Zeuthens frem-
stilling af den antikke matematiker Apollonios’
keglesnitslære.

I tilknytning til et samarbejde mellem Lauge
Nielsen, Institut for Kirkehistorie, og Sten Ebbe-
sen vedrørende filosofi og teologi i 1300-tallet har
Russel Friedman arbejdet med logiske og tekstkri-
tiske problemer hos teologen Petrus Aureoli og af-
sluttet en ph.d.-afhandling herom til University of
Iowa.

Sten Ebbesen har sammen med I. Rosier-Catach
fra Paris gennemført en undersøgelse af to kom-
mentarer fra 1200-tallet til Petrus Hispanus’ logik
og lavet en præliminær udgave af dele af disse
kommentarer. Han har udgivet en række middel-
alderlige tekster om homonymi, påbegyndt et op-
gør med en alment accepteret tese om at vestlig
logik først fik sit særpræg takket være studiet af
Aristoteles’ Sophistici Elenchi i 1100-tallet, samt
forberedt en artikel om de gensidige påvirkninger
mellem græsk og latinsk filosofi gennem tiderne.
Han har fortsat arbejdet på en udgave af Johannes
Buridanus’ Summulae fra 14. årh. (som leder af et
hollandsk-belgisk team) og på to nye bind af ud-
gaven af danske middelalderfilosoffer i Corpus
Philosophorum Danicorum Medii Aevi. I tilknyt-
ning til samme Corpus har Fritz Saaby Pedersen
(Odense) ved instituttet arbejdet med overleve-
ringshistorien for astronomiske tabelværker fra
12. årh. Sten Ebbesen har desuden bistået Elena
Lisanjuk fra St. Petersborg, der på instituttet har
færdiggjort en ph.d.-afhandling om middelalde-
rens lære om termers egenskaber.

Antik historie, materiel kultur, m.v.
Jørgen Mejer har oversat Euripides’ “Fønikerin-
derne” til dansk.

Adam Bülow-Jacobsen har videreført forbere-
delsen til publikation af de græske dokumenter
skrevet på potteskår, der er fundet ved et interna-
tionalt teams udgravninger i Ægypten, som han
selv har deltaget i, senest i januar 1997. I samme
forbindelse har han fortsat arbejdet på en artikel
om oldtidsvejen mellem Koptos og Myos Hormos,
dens stationer og dens trafik.

Helle Salskov Roberts har afsluttet studier over
skulpturerne i Dianahelligdommen i Nemi og
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fortsat sit arbejde med et katalog over National-
museets græske, etruskiske og italiske statuetter
og en undersøgelse af Herakles-kult i Central- og
Syditalien samt af votivgaver, hvis indskrifter kan
give oplysning om giveren og om kultdeltagernes
etniske tilhørsforhold. Hun har påbegyndt en un-
dersøgelse af, hvorvidt specielle karformer er
knyttet til specifikke kulte i Grækenland, Syditali-
en og Etrurien.

Klassiske tekster og eftertidens brug af dem
Birger Munk Olsen har afsluttet en undersøgelse
af florilegiernes udvikling og brug i middelalder
og tidlig renæssance, og videreført en undersøgel-
se af den middelalderlige tradition for kommenta-
rer til klassiske tekster. Han har endvidere (som
led i det internationale projekt “The Transforma-
tion of the Roman World”) fortsat forskning i
overlevering og brug af den klassiske litteratur i
senantik og tidlig middelalder.

Karsten Friis-Jensen har forsket i middelalde-
rens Horatslæsning, bl.a. med henblik på at udgi-
ve to Horatskommentarer fra 11./12. årh. og for
at se, hvordan Horats har påvirket digtere som Pe-
trarcha. Han har også arbejdet på et bidrag om
Horats til det internationale mangebinds-værk
“Catalogus Translationum et Commentariorum”,
hvor antik litteraturs skæbne til og med renæssan-
cen belyses ved undersøgelser af gamle kommen-
tarer og oversættelser (oftest fra græsk til latin).

Til samme værk har Pernille Harsting arbejdet
med Ps.-Dionysios’ og Menander Rhetors værker
om epideiktisk retorik. Hun har endvidere afslut-
tet en udgave af latinske oversættelser fra 15. – 16.
årh. af sidstnævntes afsnit om monodien, og fort-
sat sit arbejde med at oversætte Quintilians “Insti-
tutio Oratoria” til dansk, og med at undersøge de
senantikke genrebetegnelser og deres rolle i over-
leveringen af klassisk poesi.

Marianne Pade har fortsat tidligere påbegyndte
studier af Plutarch-receptionen i renæssancen og
afsluttet en udgave af en del af Perottis Martial-
kommentar fra 1400-tallet.

Middelalderens kirkemusik
Christian Troelsgård har gennemført en under-
søgelse af byzantinsk psalmodi og har – som led i
et internationalt projekt vedr. palæobyzantinske
nodeskrifter – påvist musikhistorisk overraskende
forhold i et 11.-århundredes håndskrift fra Cy-
pern. Han har videreført en større undersøgelse
af tekststrukturens forhold til den musikalske for-
melanvendelse i byzantinsk sang, og ligeledes har
han fortsat sit arbejde med det musikalske reper-
toire i Evergetis-klostret i Konstantinopel i 11. –

12. årh.; sidstnævnte som led i et internationalt
projekt vedrørende dette kloster.

Annette Jung har afsluttet et ph.d.-projekt om
melismer i hymner fra før år 1300.

Andre middelalderstudier
Birger Munk Olsen har påbegyndt en undersøgel-
se af skole- og undervisningsreformer i den karo-
lingiske renæssance.

Karsten Friis-Jensen deltager i et fællesnordisk
samarbejde om et opslagsværk om nordisk mid-
delalderlitteratur på latin. Han har fortsat sit ar-
bejde på en tekstkritisk udgave af Saxos Dan-
markshistorie 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 er efter afslutning af sidste
års projekt vedrørende Esrum kloster gået ind i
projekter der sigter mod oversættelse af codex Es-
romensis og kommenterede facsimile-udgaver af
de håndskrifter fra Esrum, der nu findes i Vatika-
nets bibliotek.

Lise Grosen Rasmussen har arbejdet videre på
en undersøgelse af Giovanni Boccacios Dantere-
ception.

Under Center for Europæiske Middelalderstu-
dier har Kirsten Grubb Jensen arbejdet på en
dansk oversættelse af Thomas af Celanos (ca.
1250) værker om Frans af Assisi.

Nylatin
Pernille Harsting har fortsat arbejdet med sin ud-
gave af latinske bryllupsdigte skrevet af danskere
fra 1500-tallet, og Chr. Gorm Tortzen på en udga-
ve 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 ved såvel Den Store Danske Encyklo-
pædi som udenlandske værker.

Redaktion:
IGLs medarbejdere har i året 1997 deltaget i re-
daktionen af følgende tidsskrifter, skriftserier, acta
o.l.: L’Année philologique, Avignon and Naples,
Archivum Latinitatis Medii Aevi, Bochumer Philo-
sophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter,
Catalogus Translationum et Commentariorum,
Classica et Mediaevalia, Corpus Philosophorum
Danicorum Medii Aevi, Didascalia, Études germa-
niques, Medieval Philosophy and Theology, Mo-
numenta Musicae Byzantinae, Novum Glossarium
Mediae Latinitatis, Revue d’Histoire des Textes,
samt den elektroniske diskussionsliste PAPY.
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IGL’s eget Cahiers de l’Institut du Moyen-Age
Grec et Latin udkom i 1997 med nr. 67 på 288 si-
der.

Hverv i videnskabelige organisationer o.l.:
Adam Bülow-Jacobsen: Konsulent for det austral-
ske forskningsråd i papyrologiske anliggender.
Sten Ebbesen: Bestyrelsesmedlem i Société Inter-
nationale pour l’Étude de la Philosophie Médiéva-
le (formand for SIEPM’s komité for trivium); se-
kretær for The Buridan Society; medlem af Viden-
skabernes Selskabs forskningspolitiske udvalg og
af kommissionen for Novum Glossarium Medii
Aevi, formand for Nordisk Netværk for Forskerud-
dannelse i Græsk og Latin. Karsten Friis-Jensen:
Medlem af bestyrelsen for Det danske Sprog- og
Litteraturselskab og formand for Videnskabernes
Selskabs kommission for Thesaurus Linguae Lati-
nae. Jørgen Mejer: Medlem af Undervisningsmini-
steriets fagkonsulentudvalg for latin. Birger Munk
Olsen: Præsident for Det Kgl. Danske Videnska-
bernes Selskab og vicepræsident for Société Inter-
nationale de Bibliographie Classique, medlem af
European Science and Technology Assembly, be-
styrelsesmedlem for Institut de Recherche et d’Hi-
stoire des Textes og for Société des Anciens Textes
Français.

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, som i flere år har
været associeret instituttet, blev bofast i Danmark;
Elena Lisanjuk fra St. Petersborg afsluttede i for-
året et halvt års ophold her.

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
Lund; Sten Ebbesen i Pamplona, Bergen, Erfurt,
Tromsø, Amsterdam, Oslo og Thessaloniki; Kar-
sten Friis-Jensen i Oslo og Stockholm; Jørgen Me-
jer i Budapest, Illinois, Rostock, Maryland; Birger
Munk Olsen i Firenze, Monte Cassino, Paris, To-
rino og Venezia; Marianne Pade i Milano, Napoli,
Sassoferrato, Avila; Helle Salskov Roberts i Rom;
Christian Marinus Taisbak i Coventry; Christian
Troelsgård i London, Belfast og Cambridge.

Flere af de allerede anførte rejser har også haft
andet fagligt ærinde i samme land (møde med
projektpartnere, håndskriftsstudier m.m.). Samar-
bejde og benyttelse af biblioteker og museer har i
øvrigt ført Sten Ebbesen til Paris og Reykjavik; Per-
nille Harsting til Rostock, Oxford, Paris, Milano

og Firenze; Karsten Friis-Jensen til München; Bir-
ger Munk Olsen til Madrid, Wien og Jerusalem;
Marianne Pade til London, Oxford, Rom og Vene-
zia, Lise Grossen Rasmussen til Firenze; Helle Sal-
skov Roberts til Strasbourg.

Sten Ebbesen

Stab
VIP: 12,1 årsværk.
TAP: 1,9 årsværk.

VIP:
Bülow-Jacobsen, Adam; lektorvikar.
Ebbesen, Sten; lektor.
Friis-Jensen, Karsten; lektor.
Hansen, Mogens Hermann; centerleder.
Harsting, Pernille; forskningslektor.
Mejer, Jørgen; lektor.
Olsen, Birger Preben Munk; professor.
Pade, Marianne; forskningslektor.
Rasmussen, Lise Grosen; ph.d.-studerende.
Rasmussen, Per Methner; akademisk arbejder.
Roberts, Helle Salskov; lektor.
Stouby, Jytte; adjunkt.
Troelsgård, Christian; adjunkt.
Vestergaard, Torben; forskningsadj.
Weber-Nielsen, Carsten; kursusleder.

TAP:
Hansen, Hannah Jungclaus Krogh; kontorfuld-

mægtig.
Lund, Vivienne; assistent.
Vie, Ea Dorte Helene; overassistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Nielsen, Thomas Heine: De arkadiske bystater

som kilder til den oldgræske polis oprindelse,
udvikling og væsen.

Fondsstøtte:
Carlsbergfondet:
– Morfologien i dagligsproget (Torben vester-

gaard)   kr. 250.438.

Danmarks Grundforskningsfond:
– Den antikke græske bystat (Mogens Herman

Hansen)   kr. 1.600.000.

Forskerakademiet:
– Rejse- og opholdsudgifter til Elena Lisaniuk

(Sten Ebbesen)   kr. 27.395.

Nor-Fa:
––Forskeruddannelses-netværk for græsk-latinske

studier (Sten Ebbesen)   kr. 104.166.
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Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Græske genrebetegnelser (Pernille Harsting)

kr. 460.180.
– Netværk om Renæssancen: Modernitetens Op-

rindelse (Marianne Pade)   kr. 383.520.
– Plutarch-reception i renæssancen (Marianne

Pade)   kr. 473.405.

Stiftelsen Einar Hansens Forskningsfond:
– Forskning i middelalderfilosofi (Sten Ebbesen)

kr. 38.278.

Publikationer:
Bülow-Jacobsen A.: Appendix IV. The Abdication

of Toutimaius? i: The Political Situation in
Egypt during the Second Intermediate Period
c. 1800-1550 B.C., K.S.B.Ryholt, s. 327-329, Kø-
benhavn 1997. 

Bülow-Jacobsen A.: Prostitution i ørkenen. Papy-
rus 17,2, s. 46-48, København 1997. 

Bülow-Jacobsen A.: On Smiths and Quarries. i: Ak-
ten des 21. Internationalen Papyrologenkon-
gresses (Berlin, 13-19.8.1995), s. 139-145, Leip-
zig 1997. 

Bülow-Jacobsen A.: Kapitlerne II, III og VII. i:
Mons Claudianus. Ostraca graeca et latina II, s.
43-80;165-192, Cairo 1997. 

Ebbesen S., J. Rosier-Cotach: The More the Less.
Natural Philosophy and Sophismata in the Thir-
teenth Century. i: La nouvelle physique du XIVe
siècle, s. 9-44, Firenze 1997. 

Ebbesen S.: Approaches to Medieval Philosophy.
Methods of Philosophy and the History of Phi-
losophy = Acta Philosophica Fennica 61, s. 133-
143, 1996. 

Ebbesen S.: Le ‘trivium’ et la Faculté des Arts. i:
L’enseignement des disciplines à la Faculté des
arts (Paris et Oxford, XIVe-XVe siècles), Studia
Artistarum 4, s. 97-128, Tournhout 1997. 

Ebbesen S.: The Ars Nova in the Ripoll Compen-
dium. i: L’Enseignement de la philosophie au
XIIIe siècle, Studia Artistarum 5, s. 325-352,
Tournhout 1997. 

Ebbesen S.: (w. H.A.G.Braahkuis) Anonymi Erfor-
densis (=Roberti Kilwardby?) Sophisma TAN-
TUM UNUM EST. Cahiers de L’institut du moy-
en-âge grec et latin 67, s. 105-125, København
1997. 

Ebbesen S.: Texts on Equivocation. Cahiers de
L’institut du moyen-âge grec et latin 67, s. 127-
199, København 1997. 

Ebbesen S.: (w. I. Rosier-Catach) Two Roberts and
Peter of Spain. Cahiers de L’institut du moyen-
âge grec et latin 67, s. 200-288, København
1997. 

Ebbesen S.: Doing Theology with Sophismata. i:

Vestigia, imagines, verba. Semiotics and Logic
in Medieval Theological Texts (XIIth-XIVth
Century), Semiotic and Cognitive Studies 4, s.
151-169, Tournhout 1997. 

Ebbesen S.: Le bestiaire de la logique. i: L’animal
dans l’antiquité, s. 533-544, Paris 1997. 

Ebbesen S.: (& N.J.Green-Pedersen, eds.), Nicolai
Drukken de Dacia Opera =Corpus Philosopho-
rum Danicorum Medii Aevi XII. København
1997. 

Friis-Jensen K.: Medieval Commentaries on Hora-
ce. i: Medieval and Renaissance Scholarship.
Proceedings of the Second European Science
Foundation Workshop on the Classical Tradi-
tion in the Middle Ages and the Renaissance, N.
Mann, B. Munk Olsen, s. 51-73, Leiden 1997. 

Friis-Jensen K.: Bibliography of classical scholar-
ship in the Middle Ages and the early Renais-
sance (9th to 15th centuries). i: Medieval and
renaissance Scholarship. Proceedings of the Se-
cond European Science Foundation Workshop
on the Classical Tradition in the Middle Ages
and the Renaissance, N. Mann, B. Munk Olsen,
s. 197-252, Leiden 1997. 

Friis-Jensen K.: Petrarch and the Medieval Hora-
ce. i: Avignon and Naples. Italy in France –
France in Italy in the Fourteenth Century, s. 83-
98, Rom 1997. 

Harsting P.: Two Renaissance Translations of Me-
nander Rhetor on the Monody – Edited wich a
Note on the Introduction of the Genre in the
Latin West. Cahiers de l’Institut du Moyen-Age
Grec et Latin 67, s. 13-32, København 1997. 

Mejer J., Tortzen C.G., Nielsen T.H.: Diogenes La-
ertius’ Xenophonbiografi. Klassikerforeningens
Meddelelser 174, s. 28-39, 1997. 

Mejer J.: Klassiske krimier. Antikkens venner 39, s.
5-6, 1997. 

Mejer J.: Diogenes Laertius. i: Dictionary of litera-
ry Biography. Vol. 176 Ancient Greek Authors,
W. W. Briggs, s. 121-127, Detroit 1997. 

Mejer J.: Apollodonis of Athens. i: Encyclopedia of
Classical Philosophy, s. 43-44, Westport, Conn.
1997. 

Mejer J.: Aëtius. i: Encyclopedia of Classical Philo-
sophy, s. 16-17, Westport, Conn. 1997. 

Mejer J.: Diogenes Laertius. i: Encyclopedia of
Classical Philosophy, s. 189-191, Westport,
Conn. 1997. 

Mejer J.: Doxography. i: Encyclopedia of Classical
Philosoph, s. 199-201, Westport, Conn. 1997. 

Mejer J.: Philostratus. i: Encyclopedia of Classical
Philosophy, s. 386-387, Westport, Conn. 1997. 

Olsen B.M.: Les classiques latins et la critique tex-
tuelle médiévale (IXe-XIIe siècles). Comptes
rendus de l’Académie des Inscriptions & Belles-
Lettres, s. 817-827, Paris 1995. 
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Olsen B.M.: I classici nei monasteri tra fascino e
inquetudine. i: Virgilio e il chiostro. Manoscritti
di autori classici e civiltà monastica, s. 7-16, Rom
1996. 

Olsen B.M.: Les titres dans les manuscrits des poè-
tes classiques latins copiés du IXe au XIIe siècle.
i: Titres et articulations du texte dans les oeu-
vres antiques. Actes du Colloque international
de Chantilly 13-15 décembre 1994, s. 511-527,
Paris 1997. 

Olsen B.M.: Bibliography of classical Scholarship
in the Middle Ages and the Early Renaissance
(9th to 15th Centuries). i: Medieval and Renais-
sance Scholarship. Proceedings of the Second
European Science Foundation Workshop on
the Classical Tradition in the Middle Ages and
the Renaissance (London, Nov.1992), s. 197-
267, Leiden, New York, Köln 1997. 

Olsen B.M.: Trois étudiants danois à Paris au XIIe
siècle. i: Hugur. Mélanges d’histoire, de littéra-
ture et de mythologie offerts à Régis Boyer par
son 65e anniversaire, s. 87-96, Paris 1997. 

Pade M.: The Fragments of Theodontius in Boc-
caccio’s “Genealogie Deorum Gentilium Libri”.
i: Avignon & Naples. Italy in France – France in
Italy in the Fourteenth Century, s. 149-166, Rom
1997. 

Troelsgård C.: The Use of Single Psalm-verses for
Prokeimena and Allelouiaria in the Uncial Co-

dex Sinaiticus L. i: Musica Antiqua X, vol.I. Acta
Musicologica, Bydgoszcz 1994, s. 129-138, Byd-
goszcz 1997. 

Troelsgård C.: De tre ynglinge i ildovnen – et litur-
gisk drama fra Byzans. P2musik 10, s. 20-21,
Danmarks Radio, København 1997. 

Troelsgård C.: Grækenland i Oldtiden, Musik. i:
Den Store Danske Encyklopædi, 7, s. 633-34,
København 1997. 

Troelsgård C.: The Development of a Didactic
Poem. Some Remarks on the “Ison, oligon, oxe-
ia” by Ioannes Glykys. i: Byzantine Chant, Tradi-
tion and Reform. Acts of a Meeting held at the
Danish Institute at Athens, 1993, Monographs
of the Danish Institute of Athens, Vol. II, s. 69-
85, Athen 1997. 

Troelsgård C.: Byzantine Chant, Tradition and Re-
form, Acts of a Meeting held at the Danish Insti-
tute at Athens, 1993, Monographs of the Danish
Institute at Athens, vol. II. Athen 1997, 204 s. 

Troelsgård C.: A Small Treatise on the Interpreta-
tion of the ‘Phthorai’. Cahiers de l’Institut du
Moyen-Age Grec et latin 67, s. 3-12, København
1997. 

Troelsgård C.: The Translation of Byzantine
Chants into the New Method, Joasaph Panto-
kratorinos – Composer and Scribe of Musical
Manuscripts. Acta Muscologica LXIX, s. 134-
142, Basel 1997. 
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Psykologi

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 forenet i det nye kompleks på Amager. Ud-
over faciliteter til laboratoriets traditionsrige per-
ceptionspsykologi blev der her indrettet nye ek-
sperimentalafsnit 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 Laborato-
rium har en bred kontaktflade til andre psykologi-
ske institutter og praktiserende psykologer. I det
forløbne år gæstedes laboratoriet af direktør P.
Barnard, MRC-Cambridge, professor L. Black-
man, London, lektor Y. Hammerlin, Oslo, lektor
K. Hultqvist, Stockholm, professor A. Marsella,
Harwaii, R. Resnick ph.d., Los Angeles, S. Ronkai-
nen ph.d., Tampere.

Forskningsvirksomhed:

Laboratoriets forskningsaktiviteter falder under
følgende 8 områder:

1. Almen psykologi og personlighedspsykologi
I et projekt om det psykiskes geografi (Køben-
havns Universitets Årbog 1993, s. 443, og 1996, s.
473) er et delstudie af det fysiske og biologiske

grundlag for den essentielle psykiske relation af-
sluttet, og et andet er indledt af forholdet mellem
intentionalitet og funktionalitet med det formål at
tilvejebringe en almenpsykologisk bestemmelse af
det psykologiske genstandsområde (Niels En-
gelsted sm. m. J. Mammen, Århus Universitet).

En undersøgelse af psykologiske muligheder og
risikomomenter ved multimedier i private hjem
og lokalområder er fortsat med implementering
og afprøvning af video-indexering i Eksperimen-
talhjemmet gennem forsøgspersoners døgnregi-
streringer i multimedie-dagbog. En ny version af
et dagbogsprogram (Københavns Universitets
Årbog 1995, s. 445) er videreudviklet under 40 da-
ges feltforsøg på en landejendom. Tematiske data-
analyser af et informationshusholdnings-koncept
er indledt sideløbende med indsamling af datama-
teriale om cigaretrygning, triadisk samspil og dag-
bogsføring (Kresten Bjerg).

Et bogmanuskript, “Frihed og bånd i menneske-
livet” (Københavns Årbog 1991, s. 425, og 1996, s.
474) er indleveret til udgivelse. I fortsættelse heraf
er to artikler udarbejdet, en om erkendelse,
stræben og følelse især hvad angår begrebet “aga-
pekærlighed”, og en om moralske spørgsmål i re-
lation til frihed-determinisme problemet, og der
er indledt teoretisk behandling af temaerne (1)
absolutte værdiers mulige eksistens på tværs af
kulturenes “store fortællinger”, og (2) fænomenet
tilknytning gennem kritisk vurdering af begrebet
“udvalgskategoriel perception” (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 er fortsat, især hvad angår implicitte modeller
af psyken som kommer til udtryk i klassifikation
og behandling af neuroser (Simo Køppe).

Afhandlingen “Human Activity” (Københavns
Universitets Årbog 1991, s. 362) er færdiggjort og
indleveret med henblik på erhvervelse af den filo-
sofiske doktorgrad. En prospektiv forløbsunder-
søgelse er indledt af angina pectoris-patienter un-
der behandling med bl.a. akupunktur og pressi-
on, hvor betydningen af forventning og complian-
ce udforskes (sm. m. læge S. Ballegaard, Aku-
punkturcentret). Fortsat udviklingsarbejde på eva-
lueringsmetode for familiebehandling v.h.a. struk-
turerede spørgeskemaer med tilhørende databa-
seopbygning (Benny Karpatschof, sm. m. psykolog
L. Karpatschof og viceforstander I. Schmidt).

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) er fortsat (Nini Prætorius).

Psykologi 563



Efter revision af afhandlingen “Regulation as
Productive Tool Use” (Københavns Universitets
Årbog 1991, s. 364, og 1994, s. 459), oprindelig
indgivet som ph.d.-afhandling, er den nu planlagt
som disputats. I et andet projekt, “Subjekters
rådighed over livsbetingelser”, foretages en analy-
se af en negerkvindes livsforløb i San Francisco.
Gennem et vidtstrakt kontaktnet med fattige, ved
sin virksomhed som koblerske, og med en irsk
mand som stråmand tilkæmpede hun sig en be-
tragtelig indflydelse i byen i sidste halvdel af 1800-
tallet. Det historiske materiale er under indsam-
ling til eksemplificering af individets kamp for at
opnå rådighed over egne livsvilkår (Erik Axel).

I et ph.d.-projekt om vurdering af personlig-
hedsændring efter hjerneskade (Københavns Uni-
versitets Årbog 1996, s. 474) er dataindsamling fo-
retaget med tests følsomme for frontallapsskader
(“Mimikprøven” og “Six Element Test”), ved inter-
views (KAPP) og prøver (SNAP, TAS og DSQ40),
samt single case studier. Data indgår også ved me-
todeafprøvning af “Karolinska Psychodynamic
Profile” (Birgit Bork Mathiesen).

2. Informationspsykologi – udforskning af 
kognitive processer
Ved “Center for visuel kognition” er et omfattende
forskningsprogram vedrørende visuelle genken-
delses- og selektionsprocesser videreført. En tidli-
gere foreslået teori om selektiv visuel opmærksom-
hed, TVA, er blevet udvidet (sm. m. G.D. Logan,
Illinois Universitet). Endvidere er en række ekspe-
rimenter udført over aktiveringsmønstre i hjernen
ved processering af form, farve og bevægelse
(Claus Bundesen sm. m. A. Larsen og H. Shi-
buya).

En empirisk undersøgelse af korttidshukom-
melsens (KTH) natur ved visuel perception er ind-
ledt med det formål at bestemme KTHs art og la-
gerkapacitet. Der er anvendt PC-styrede “adfærds-
forsøg”, og data er analyseret ved hjælp af FIRM,
en matematisk model for visuel forarbejdning
(Hitomi Shibuya sm. m. A. Eycken, Leuven Uni-
versitet).

To EU-finansierede projekter, AMODEUS I &
II, vedrørende menneske-maskine samspil (Kø-
benhavns Universitets Årbog 1996, s. 474) er af-
sluttet med en sammenfattende redegørelse. Der
fortsættes med evaluering af den unikke arbejds-
metode, der i nævnte projekter anvendtes til at
overføre teoribaserede modeller til systemdesig-
nere. Endvidere fortsat udvikling og afprøvning af
en “display-guide” baseret på den kognitive teori
ICS (Anker Helms Jørgensen sm. m. P. Barnard,
Cambridge og J. May, Sheffield).

I forlængelse heraf arbejdes der i et ph.d.-pro-
jekt, “Menneske-maskine interaktion (MMI): Teo-

retisk og begrebsmæssig baggrund”, på at etablere
en psykologisk teoriramme for bestemmelse og
evaluering af de problemer, der møder menne-
sker som designere og brugere af informations-
teknologiske systemer. Arbejdet falder i tre dele:
(1) En historisk redegørelse for MMI-forsknin-
gens opståen og udvikling; (2) analyse af implicit-
te psykologiske og sociologiske nøglebegreber i
denne forskning, og (3) integration af disse be-
greber i en bredere teori om menneskets natur
(Annette Aboulafia).

I et andet ph.d.-projekt, “Kognitive aspekter ved
navigatørers arbejde i kritiske situationer” (Kø-
benhavns Universitets Årbog 1996, s. 474), er den
endelige rapport under udfærdigelse (Torkil
Clemmensen).

Et tredie ph.d.-projekt “Evaluering af Cognitive
Walkthrough – en teoribaseret teknik til evalue-
ring af brugergrænseflader i informationsteknolo-
giske systemer” (Københavns Universitets Årbog
1996, s. 474) er fortsat med studier ved Carnegie-
Mellon University, USA (Niels Ebbe Jacobsen).

3. Komparativ psykologi og ethologi
I en række undersøgelser af hjernens præfrontale
og hippocampale systemer undersøges det neura-
le grundlag for indlæring, hukommelse og pro-
blemløsning, samt rehabilitering efter hjerneska-
de. Arbejdet fokuserer på funktionelle forhold
omkring hjernens “associationssystemer”, specielt
på interaktioner mellem det præfrontale og hip-
pocampale system. Det undersøges bl.a., hvordan
disse strukturelt definerede systemer samt neuro-
kemisk definerede cholinerge, catecholaminerge
og serotonerge systemer bidrager til medieringen
af opgaver vedrørende “rumlig problemløsning
og indlæring”, samt hvorledes beskadigelser i dis-
se systemer påvirker de øvrige systemer funktio-
nelt. Nogle delprojekter inden for denne forsk-
ningslinie omhandler hukommelsens neurobiolo-
gi. Grundet praktiske og etiske forhold må største-
delen af forskningen udføres gennem anvendelse
af dyremodeller. Der er således udviklet forbedre-
de dyremodeller til udforskning af rehabilitering
efter fokal hjerneskade – samt det neurale grund-
lag for rehabiliteringen. Disse modeller påviser
eksperimentelt “rehabiliteringsprocessen” efter
fokal hjerneskade og har samtidig i flere tilfælde
tilladt identifikation af den neurale reorganise-
ring, der indgår i genopretningsprocessen. Igang-
værende forskning her søger at identificere opti-
male genoptræningsprocedurer, samt farmakolo-
giske metoder til støtte herfor, og at give et mere
detaljeret billede af det neurale grundlag for re-
habilitering efter hjerneskade (Jesper Mogensen
sm. m. A. Moustgaard, G. Wörtwein og K. Niel-
sen).
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En artikel om kropssprog og hjerneprocesser er
udarbejdet til dansk tidsskrifts særnummer i an-
ledning af Hjerneåret. I fortsættelse af en netop
afsluttet undersøgelse af sociale og kognitiver
kompetencer hos børn i aldren 18 – 24 måneder
med forskellig sociokulturel baggrund (Køben-
havns Universitets Årbog 1996, s. 474) er en ny
tværkulturel undersøgelse indledt af mor-barn dy-
adens betydning for franske og afrikanske børns
forskellige færdighedsudvikling, hvor også børne-
nes tilknytningstyper vil indgå som faktor i beskri-
velsen af mødrenes interventionsmønstre (sm. m.
A. Guillain, Montpellier III). De første resultater
af et perceptionspsykologisk eksperiment om sam-
spillet mellem kognition og perception (Køben-
havns Universitets Årbog 1993, s. 444) blev fore-
lagt ved international konference i Salzburg med
simultan offentliggørelse på Internet (Arne Fri-
emuth Petersen).

I et ph.d.-projekt, “Tanke- og sprogforstyrrelser
inden for det skizofrene spektrum” (Københavns
Universitets Årbog 1995, s. 445 – 46) har fortsat
databehandling ført til nydisponering af arbejdet
(Mette Skovgaard Væver).

4. Neuropsykologi
En undersøgelse af cerebral aktivering målt ved
PET-scanning (Københavns Universitets Årbog
1994, s. 460), under samtidig stimulation af de to
ører med verbale og musikalske stimuli, er afslut-
tet (sm. m. O. Paulson, Rigshospitalet, K. Hug-
dahl, Bergen, m.fl.). En bog om hjerneprocesser
er afsluttet med udgivelse. Et forskningsprojekt til
undersøgelse af forskellige aspekter af visuel gen-
kendelse hos patienter med læsioner i bageste del
af hjernen har opnået EU-støtte og videreføres
med samarbejdspartnere i ind- og udland (Anders
Gade, sm. m. Chr. Gerlach).

En undersøgelse af forekomsten af hjerneska-
der i Danmark og deres langtidsfølger (Køben-
havns Universitets Årbog 1994, s. 460) er fortsat
med en spørgeskema-undersøgelse af ca. 1400
voksne, som i årene 1982, 1987 og 1992 fik akut
opstået hjerneskade, til belysning af behandlings-
forløb, rehabilitering og psykosociale konsekven-
ser (Tom Teasdale sm. m. Aa. Engberg, Odense
Universitetshospital).

I et ph.d.-projekt om kognitive vanskeligheder
hos dyslektikere (Københavns Universitets Årbog
1996, s. 475) er gennemført en pilotafprøvning af
9 elever, der har ført til visse ændringer i de an-
vendte opgaver, og den egentlige undersøgelse er
påbegyndt (Åse Bundgård sm. m. A. Gade og C.
Elbro, IAAS).

Et andet ph.d.-projekt om kognitiv dysfunktion
hos patienter med dissemeneret sclerose (Køben-
havns Universitets Årbog 1995, s. 446) er afsluttet

og en afhandling indleveret til bedømmelse (Kim
Rune Hansen).

Et tredie ph.d.-projekt, “Visuel objektgenken-
delse: Kategorispecifikke aspekter og deres neura-
le grundlag (Københavns Universitets Årbog
1996, s. 475) fortsættes (Christian Gerlach).

5. Organisationspsykologi
Et projekt om decentralisering og lokalsamfunds-
udvikling i de nordiske lande (Københavns Uni-
versitets årbog 1991, s. 363) er afsluttet med to
publikationer. Et andet projekt om kompetence
som intersubjektivt fænomen (Københavns Uni-
versitets Årbog 1995, s. 446) er fortsat med semi-
nar-diskussioner og teoristudier. Et tredie projekt,
“Arbejdsnetværk som arena for læring og kompe-
tenceudvikling” (Københavns Universitets Årbog
1996, s. 475), undersøger forudsætninger, mulig-
heder og barrierer for udviklingen i arbejdsgrup-
per (sm. m. O.E. Rasmussen, J. Döpping m.fl.). I
et fjerde projekt om virksomhedsledelse af innova-
tion er to arbejdsgrupper gjort til genstand for
analyse (Arne Prahl sm. m. H. Herlau, HHK, H.
Sjørring HHK & DI og K. Stokbro, DI).

I et projekt om kompetenceudvikling som ledel-
sesopgave i forhold til arbejdsnetværk (Køben-
havns Universitets Årbog 1995, s. 446) er den fun-
damentale undersøgelsesmetodes anvendelighed
på danske forhold dokumenteret (sm. m. A.
Prahl, J. Döpping og I. Bierschenk). I et andet
projekt, “Retningslinier for udvikling af produkti-
onssystemer med menneskelige ressourcer i cen-
trum” (Københavns Universitets Årbog 1996, s.
475) er 1. empiriske fase gennemført, og resulta-
terne heraf analyseret med henblik på 2. fase (Ole
Elstrup Rasmussen sm. m. M. Avnshøj og B. Bier-
schenk).

6. Socialpsykologi
Et projekt om den primære sundhedstjeneste i
Nepal (Københavns Universitets årbog 1991, s.
362, og 1996, s. 476) er fortsat med integration af
et ph.d.-forskeruddannelsesprogram ved Tribhu-
van Universitet og et tværdisciplinært forsknings-
program til fremme af den lokale sundhedspolitik
og praksis (sm. m. internationalt forskerteam om-
talt i Årbog 1996). Et andet projekt undersøger
mental sundhed, coping-strategier og psykosocialt
velbefindende hos flygtninge og immigranter af
forskellig etnisk herkomst med det formål at for-
bedre de ramte gruppers livsforhold i de respekti-
ve lande (Rolf Kuschel sm. m. international for-
skergruppe).

En fællesnordisk undersøgelse af teenager-væ-
relset som social kontekst for unges udvikling og
selvforståelse (Københavns Universitets Årbog
1996, s. 476) er videreført. Et EU-støttet projekt er
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indledt til undersøgelse af marginalisering i ung-
domslivet. Endvidere bidrag til bøger, konferen-
cer og arbejdsgrupper om de- & individualisering
hos unge; ungdom og individuelle ansvarsformer;
udvikling af “young adults”; “peer education” som
ungdomslivets pædagogik og aktivitetsorganise-
ring i Europa, samt om erfaringsdannelse som
indsats (Sven Mørch).

Et projekt om operationalisring af mestringsteo-
ri i forhold til kræft (Københavns Univeritets
Årbog 1996, s. 476) er fortsat, ligesom et tværfag-
ligt projekt om psykosociale forholds betydning
for sygdoms- og sundhedsadfærd videreføres. Et
andet tværfagligt projekt om cerebrale senfølger
til kræft og behandling herfor er indledt med støt-
te fra Børnecancerfondet. Endvidere arbejde med
familie-, kvinde- og kønsspecifikke emner, herun-
der børn og unges forhold, samt formidlende bi-
drag til sundhedsgrupper i ind- og udland (Helle
Andersen).

Et ph.d.-projekt om vidensbrug og problem-
løsning i forskellige professioner (Københavns
Universitets Årbog 1996, s. 476) er afsluttet. I
fortsættelse heraf er et projekt vedrørende organi-
satorisk læring indledt. I 1. fase gives ved observa-
tion og interviews en beskrivelse af læringsproces-
ser i virksomheder; i 2. fase udvikles et interventi-
onsværktøj, der kan understøtte den beskrevne
læring; i 3. fase foretages intervention i 4 virksom-
heder, og i 4. fase evalueres interventionen (sm.
m. M. Morsing, Handelshøjskolen, Dansk Industri
og CO-Industri). Et tredie projekt undersøger
kompetenceudvikling som ledelsesopgave i for-
hold til arbejdsnetværk (Jesper Döpping sm. m. A.
Prahl, O.E. Rasmussen m.fl.).

I et stipendiat-projekt om unges tobaksrygeva-
ner (Københavns Universitets Årbog 1996, s.476)
er en opfølgende interviewundersøgelse med en
kontrolgruppe udført, og en rapport om samtlige
undersøgelser er under udarbejdelse (Torben
Bechmann Jensen).

Vedrørende “Projekt Gadebørn”, der har fulgt
truede unge over en årrække, er der foretaget
evaluring af projektets organisering, metoder og
resultater (Københavns Universitets Årbog 1994,
s. 461), og delkonklusioner herom, der har været
forelagt ved kongresser i ind- og udland, er under
redaktion med en samlet rapport for øje. Et andet
projekt, “Læring og udvikling i det aktive sam-
fund”, tager sigte på at sammenligne kulturviden-
skabelige analyser af velfærdsstaten og en subjekt-
psykologisk refleksion i et lokalkulturelt udvik-
lingsprojekt (Morten Nissen sm. m. T. Højrup og
O. Bernild, Institut for Arkæologi).

I et ph.d-projekt, “Forebyggelse af cancer: Moti-
vation for forandring af sundhedsadfærd” (Kø-
benhavns Universitets Årbog 1993, s. 445, og 1995,

s. 447), er databehandlingen afsluttet og afrappor-
tering i en afhandling fortsat. Deltagelsen i en
tværvidenskabelig undersøgelse af psykosociale
forholds betydning for sygdoms- og sundhedsad-
færd har medført afklaring af begreberne social
status, netværk og handlekompetence (Karen Al-
bertsen, sm. m. H. Andersen m.fl.).

Et andet ph.d.-projekt, “Social integration af
kvinders brug af social støtte i relation til cancer-
diagnose” (Københavns Universitets Årbog 1995,
s. 447) er fortsat med sammenlignende studier i
El Salvador (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 1996, s. 476), har fokuseret på stressreaktioner
i forbindelse med deltagelse i FN-missioner. Et
indledt projekt om psykisk førstehjælp og med-
menneskelig støtte, “Søgen efter holdepunkter”
(Københavns Universitets Årbog 1996, s. 476) er
fortsat med beskrivelser af netværksrelateret for-
ståelse af sundhedsfremmende og støttende for-
anstaltninger ved traumatiske hændelse (Peter
Berliner, sm. m. L. Knudsen og R. Høgsted).

En undersøgelse af nye psykologistuderendes
baggrund for at studere (Københavns Universitets
Årbog, 1996, s. 477) er afsluttet med en artikel. Ar-
bejdet med at afdække betingelserne for at ind-
drage dilemmasituationer i undervisning søges af-
sluttet med en beskrivelse af muligheder for at
opnå personlige og erhvervsmæsige kvalifikatio-
ner hvad angår ændringsparathed, fleksibilitet,
kaos-orientering. Der er indledt undersøgelse af
mulighederne for AV-optagelse af demonstratio-
ner fra gængse terapiformer til brug ved undervis-
ning i psykologi og som forhåndsorientering for
praktiserende psykologers klienter. En artikel om
projektarbejde i undervisningen er færdiggjort i
anledning af RUC’s 25 års jubilæum (Jens Bee-
thelsen).

Et projekt om gymnasieelevers læreprocesser i
fysik (Københavns Universitets Årbog 1996, s.
477) har fokuseret på betydningen af elevernes
køn og læreprocessens konkrete, psykologiske
momenter for tilegnelsen af faget, samt klassen
betragtet som dialogisk rum (Jytte Bang sm. m. J.
Dolin, RUC, m.fl.)

Et ph.d.-projekt, “Børneliv – et studie af 6-10 åri-
ges udformning af liv i skole og fritidsinstitution”,
undersøger i forskellige “livsrum”, hvordan børn
som aktører bidrager til de sammenhænge de ind-
går i og derved konstruerer sig selv som lærende
og udviklende. En vigtig side af projektet angår
udvikling og afprøvning af metoder til belysning
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af 6-10 åriges subjekt-aktive udvikling samt pæda-
gogiske metoder til udforskning af læringens so-
ciale natur. Projektet finansieres af BUPL og DPI
(Pernille Hviid).

8. Udviklingspsykologi
Et projekt om etnisk identitet hos grønlændere
bosat i Danmark (Københavns Universitets Årbog
1996, s. 477) er fortsat med spørgeskemaunder-
søgelse af sammenhænge mellem sundhedsad-
færd og indre/ydre styrethed. Formålet er først at
operationalisere etnisk identitet, og dernæst at se
om der er sammenhæng mellem etnisk identitet
og succes i uddannelsesforløbet. En påbegyndt
undersøgelse af dagligdagens risikomomenter hos
fangere og fiskere overfor lønarbejdere i Grøn-
land og Danmark er fortsat med feltarbejde i
Grønland (sm. m. P. Bjerregaard og K. Thomsen).
To teoretiske arbejder er afsluttet om modernite-
tens påvirkning af personlighedsudviklingen og
om tilskrivning af mentale tilstande, især ved
hjælp af kontradefinerede begreber (Arne Poul-
sen).

I en revideret artikel, “Evil Games”, diskuteres
legefænomenets psykologiske struktur, der ses
som baggrund for, at børns indbyrdes forhold un-
der leg kan vise både prosociale og antisociale
træk, hvilket kan have implikationer for deres so-
ciale udvikling (Ivy Schousboe).

Arbejdet på en bog om “Børns sanser” (Køben-
havns Universitets Årbog, s. 448) fortsættes. I en
undersøgelse af øjenbevægelser under iagttagelse
af gang (Københavns Universitets Årbog 1994, s.
459) er der arbejdet på at implementere et svensk
analyseprogram. Et tredie projekt undersøger mu-
lighederne for udvikling af en online registrering
af lastbilchaufførers vågentilstand under monoton
bilkørsel. I et samarbejde med edb- og billedanaly-
tikere sigtes der mod at udvikle eller forbedre ek-
sisterende alarmsystemer over for indsættende
søvnighed under bilkørsel (Knud Kielgast).

Redaktionsvirksomhed m.v.:
Helle Andersen, chefredaktør for Nordiske Ud-
kast. 

Jytte Bang, i redaktionen af Psykologisk Set.
Peter Berliner i redaktionen af Psyke & Logos.
Kresten Bjerg, WWW-redaktør af OIKOS – A

Journal of Domestic Information Ecology.
Claus Bundesen, medlem af redaktionskomite-

erne for Psychological Review, Psychological Re-
search og Visual Cognition; Associate Editor for
European Journal of Cognitive Psychology: Hu-
man Perception and Performance og Perception
& Psychophysies.

Lektor for Journal of Experimental Psychology:
Niels Engelsted, i redaktionen af Copenhagen

Yearbook of Psychology, medlem af redaktionsko-
miteen for Mind, Culture and Activity.

Anker Helms Jørgensen, i redaktionen af Co-
penhagen Yearbook of Psychology.

Benny Karpatschof, i redaktionen af Psyke &
Logos.

Rolf Kuschel, Consulting Editor ved Asian Jour-
nal of Social Psychology.

Simo Køppe, i redaktionen af Copenhagen
Yearbook of Psychology.

Sven Mørch, redaktør for Nordiske Udkast.
Morten Nissen, hovedredaktør af Nordiske Ud-

kast.
Arne Friemuth Petersen, redaktion af Laborato-

riets årbogsbidrag, lektør for Scandinavian Jour-
nal of Psychology og Philosophy of the Social Sci-
ences.

Arne Poulsen, i redaktionen af Psyke & Logos;
lektør for Journal of Pragmatics.

Ole Elstrup Rasmussen, medlem af redaktions-
komiteen for Cognitive Science Research.

Forskningsophold, kongresdeltagelse, 
gæsteforelæsning m.v.:
Jytte Bang gæsteforelæste ved Institut for Kommu-
nikation, AUC, 24. november.

Peter Berliner besøgte Bergens Universitet i no-
vember og University College, London, i decem-
ber.

Kresten Bjerg besøgte universiteterne i Riga og
Latvia, 16. – 19. april.

Claus Bundesen, foredragsholder ved “The Co-
penhagen Symposium on Vision and Visual Cog-
nition”, KUA, 25. – 27. april, og inviteret fore-
dragsholder ved “Discussion Meeting on Brain
Mechanisms of Selective Perception and Action”,
The Royal Society of London, 19. – 20. november.

Jesper Döpping deltog i ”Workshop on Groun-
ded Theory” i Brussels.

Niels Engelsted gæsteforelæste på RUC i febru-
ar og september.

Anker Helms Jørgensen, foredrag ved konfe-
rencen “HCI ’97 International”, San Francisco, og
besøg ved Carnegie-Mellon University i august.

Rolf Kuschel deltog i planlægningen af interna-
tionalt projekt, “The Measurement of Refugee/
Immigrant Mental Health”, Stockholm i oktober.

Sven Mørch gæsteforelæste i London og Oslo i
november, og besøgte Strasbourg i april og Kina i
juli.

Morten Nissen, foredrag ved 4. Internationaler
Kongress für kritische Psychologie, Berlin i febru-
ar, til det færøske Alkohol- og narkotikaråd, Tórs-
havn i april, på 6. kongres i International Society
for Theoretical Psychology, Postdam i maj, og ved
Center for rusmiddelforsknings årlige forskerse-
minar, Århus i oktober.
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Arne Friemuth Petersen, foredragsholder ved
7th European Conference “Facial Expression-
Measurement and Meaning”, Salzburg, 16. – 20.
juli, og besøgende ved Max-Planck-Institut Abtei-
lung für Human-Ethologie, Andechs, 14. – 15. juli.

Arne Poulsen, foredragsholder i Dansk Human-
ethologisk Selskab, København i februar, og ved
konferencen “Hjerner i Skolen” i april; feltarbejde
i Grønland, 10. oktober – 6. november.

Ole Elstrup Rasmussen gæsteforelæste i Lund,
20. maj, og ved DTU, 21. april, og var på forsk-
ningsophold i Lund 10. – 12. april, og i Belgien, 6.
– 9. november.

Tom Teasdale gav gæsteforelæsning ved “Euro-
Brain Conference”, Ålborg i november.

Karen Albertsen, forelæsning på Åbent Univer-
sitets humanistiske Basisuddannelse, RUC, 25. ok-
tober.

Birgit Bork Mathiesen gav oplæg og deltog i pa-
neldiskussion ved “The Brain and Self Workshop”,
Helsingør i august.

Kollegiale organer og lignende:
Helle Andersen, bestyrelsesmedlem i Dansk Sel-
skab for Psykosocial Medicin.

Peter Berliner, studieleder.
Ole Bested, tillidsrepræsentant og medlem af la-

boratoriets samarbejdsudvalg, laboratorieudvalg
og edb-udvalg.

Jens Berthelsen, medlem af samarbejdsudvalget
og laboratorieudvalget.

Kresten Bjerg, formand for IFIP’s arbejdsgrup-
pe 9.3 og initiativtager til HOIT-forskernetværk;
medlem af samarbejdsudvalget.

Claus Bundesen, viceinstitutleder fra marts,
medlem af eksekutivkomiteen for “European Soci-
ety for Cognitive Psychology” og af “Advisory
Council of the International Association for the
Study of Attention and Performance”, bedømmer
af projektansøgninger for National Science Foun-
dation (USA) og The Israel Science Foundation,
medlem af laboratoriets samarbejdsudvalg og bi-
blioteksudvalg.

Jesper Döpping, tillidsrepræsentant ved labora-
toriet.

Niels Engelsted, bestyrelsesmedlem af Selskabet
for Filosofi og Psykologi, medlem af laboratoriets
samarbejds- og biblioteksudvalg.

Anker Helms Jørgensen, konstitueret institutle-
der januar-februar, vicestudieleder marts-decem-
ber.

Ole Jørgensen, medlem af laboratorieudvalget.
Benny Karpatschof, vicestudieleder, medlem af

fakultetets ph.d.-studienævn og laboratoriets
ph.d.-udvalg.

Rolf Kuschel medlem af biblioteksudvalget.
Simo Køppe, medlem af laboratoriets bestyrel-

se, forsknings-, edb-, ph.d.-, biblioteks-, lokale- og
udbygningsudvalg.

Mikael Mortensen, medlem af laboratorie- og
edb-udvalg.

Sven Mørch medlem af bestyrelsen og Under-
visningsministeriets koordinator for ungdoms-
forskning.

Morten Nissen, medstifter af “Netværk for kri-
tisk psykologisk forskning”.

Arne Friemuth Petersen, medlem af forsker-
gruppe i udviklingspsykologi ved Université Poul
Valéry, Montpellier III.

Arne Poulsen, medlem af udvalget “Fakultetets
Forsknings Fredage”.

Arne Prahl, institutleder fra marts.
Lejf Rasmussen, medlem af bestyrelse, samar-

bejds-, laboratorie- og edb-udvalg.
Ivy Schousboe, medlem af bestyrelse og samar-

bejdsudvalg.
Erik Schultz, liniestudieleder for psykologi ved

Folkeuniversitet.
Lene Seedorff, medlem af bestyrelse, samar-

bejdsudvalg og biblioteksudvalg.
Birgitte Schmidt, medlem af laboratoriets sam-

arbejdsudvalg.
Tom Teasdale, medlem af fagnævnet for neu-

ropsykologisk videreuddannelse under Psykolog-
foreningen og kasserer i Selskabet Danske Neu-
ropsykologer.

Birgit Bork Mathiesen, medlem af laborataori-
ets ph.d.-udvalg.

Formidlende virksomhed, udviklings-
arbejde m.v.:
Jens Berthelsen arrangerede gæsteforelæsning
med Dr. R. Resnick, Los Angeles, og Åbent Hus
for HF- og gymnasieelever.

Kresten Bjerg, medarrangør af HCC5-Confe-
rence i Genève, august, og af “Negoxiation” sm.
m. billedkunstneren L. Mathiesen i Nikolaj Kirke,
16. maj – 15. juni.

Claus Bundesen, medarrangør af “The Copen-
hagen symposium on Vision and Visual Cogniti-
on”, KUA, 25. – 27. april; medlem af repræsen-
tantskabet for Hjerneåret, og foredragsholder i
Selskabet for Filosofi og Psykologi, 19. marts.

Niels Engelsted, listefører i forskernetværket
“Selskabet for Teoretisk Psykologi”.

Anker Helms Jørgensen arrangerede gæstefore-
læsning med vicedirektør, Phil Barnard, Cam-
bridge, og var medlem af følgegruppe for SHF-
projektet “Design Exploration” (DEX).

Rolf Kuschel arrangerede gæsteforelæsning
med professor A. Marsella, Hawaii, og forelæste i
socialpsykologi ved Folkeuniversitetet.

Jesper Mogensen var initiativtager til Hjer-
neåret og medlem af dets repræsentantskab.
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Sven Mørch, ministeriel koordinator for ung-
domsforskning; medlem af Europarådets ung-
domsekspertgruppe og præsident for Nordic
Youth Council’s rådgivningsgruppe.

Morten Nissen, medarrangør af konference i
Nordiske Udkast, 26. september, af seminaret “De-
bat på Tværs” og møderækken “Narko på Tværs”,
samt deltager i baggrundsgrupperne for Center
for forskning i socialt arbejde, Center for folkeop-
lysning og voksenundervisning og Center for
rusmiddelforskning.

Arne Friemuth Petersen medvirkede i DR’s ud-
sendelsesrække “Natursyn”.

Ole Elstrup Rasmussen, foredragsholder ved er-
hvervsledermøde i Ålborg, 19. december.

Birgit Bork Mathiesen, foredrag i danske kvin-
delige lægers forening, 1. februar, i Dansk Neu-
ropsykologisk Selskab, 7. februar og i Hjerneska-
deforeningen, 6. september.

Arne Prahl

Stab
VIP: 37,5 årsværk.
TAP: 10,2 årsværk.

VIP:
Albertsen, Karen; forskningsass.
Andersen, Helle; lektor.
Andersen, Svend Børge; lektor.
Arenas, Julio; amanuensis.
Axel, Erik; amanuensis.
Bang, Jytte Susanne; adjunkt.
Berliner, Peter; lektor.
Berthelsen, Jens; lektor.
Bierschenk, Inger; forskningslektor.
Bjerg, Kresten; lektor.
Borislavova, Nikoleta Loukova; kulturstipendiat.
Bundesen, Claus Mogens; professor.
Bundgård, Åse; ph.d.-studerende.
Damgaard-Mørch, Ghita Merete; amanuensis.
Döpping, Jesper; amanuensis.
Engelsted, Niels; lektor.
Enroth, Robert A.; ph.d.-studerende.
Eriksen, Lisbeth; amanuensis.
Gade, Anders; lektor.
Gerlach, Christian; ph.d.-studerende.
Gjørtler, Neel; amanuensis.
Hansen, Kim Rune; ph.d.-studerende.
Helmersson, Helge; forskningslektor.
Hviid, Pernille; ph.d.-studerende (fondslønnet).
Isaksen, Jesper B.; ph.d.-studerende (fondsløn-

net).
Jacobsen, Niels Ebbe Holm; ph.d.-studerende

(fondslønnet).
Jensen, Torben Bechmann; forskningsassistent.
Juliussen, Kaj Frederick; amanuensis.
Jørgensen, Anker Helms; lektor.

Jørgensen, Birgit; amanuensis.
Karpatschof, Benny; lektor.
Keller, Kurt Dauer; lektorvikar.
Kielgast, Knud; amanuensis.
Kragh, Charlotte; amanuensis.
Krogh, Suzanne Carine; amanuensis.
Kuschel, Rolf; professor.
Køppe, Simo; lektor.
Malmborg, Lone; forskningslektor.
Mathiesen, Birgit Bork; ph.d.-studerende.
Mortensen, Aksel; lektor.
Moustgaard, Anette Caroline; ph.d.-studerende.
Mørch, Sven; lektor.
Nickelsen, Niels Christian; amanuensis.
Nielsen, Karin Sandager; forskningsass.
Nissen, Morten; adjunkt.
Petersen, Arne Friemuth; lektor.
Poulsen, Arne; lektor.
Prahl, Arne; lektor.
Prætorius, Nini; lektor.
Rasmussen, Lejf; civilingeniør.
Rasmussen, Ole Elstrup; lektor.
Schousboe, Ivy Gunver; lektor.
Schultz, Erik Harald; lektor.
Shibuya, Hitomi; adjunkt.
Teasdale, Thomas William; lektor.
Wørtwein, Gitta; ph.d.-studerende.

TAP:
Andersen, Mette Berg; overassistent.
Avnshøj, Mette Steen; forskningsass.
Bested, Ole Muller; radiomekaniker.
Colling-Jørgensen, Anders; studentermedhjælp.
Dinesen, Christina Houmøller; studentermed-

hjælp.
Gade, Anne Gitte; overassistent.
Graversen, Jakob; studentermedhjælp.
Haas, Anne Christina De; studentermedhjælp.
Hahn, Rikke Rye; studentermedhjælp.
Hansen, Niels Jørgen; medhjælp.
Høyer, Mette; studentermedhjælp.
Jæger, Bettina; studentermedhjælp.
Jørgensen, Ole Viggo Laurids; dyreassistent.
Krog-Toft, Mikkel; studentermedhjælp.
Marker, Barbara Lise Westh; studentermedhjælp.
Mortensen, Mikael Lindberg; ingeniørassistent.
Perregaard, Claus; studentermedhjælp.
Petersen, Anne Sofie Møller; studentermedhjælp.
Ravn, Jytte; kontorfuldmægtig.
Riis-Hansen, Joacim; studentermedhjælp.
Schmidt, Birgitte; overassistent.
Seedorff, Lene; kontorfuldmægtig.
Sveegaard, Bente; overassistent.
Søndergaard, Susanne; studentermedhjælp.
Sørensen, Kim Mikael; studentermedhjælp.
Tehrani, Olaf Reza; studentermedhjælp.
Willerup, Susanne; videnskabelig medarb.
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Ph.d.-afhandlinger:
Jørgensen, Anne Elisabeth Dige: Fire sider af sam-

me sag.

Specialer:
Agha Seyed Hossini, Manzar: Kvindens dobbelte

marginalitet.
Ahrensbach, Lotte: En undersøgelse af den narcis-

sistiske personlighedsstruktur samt behandlin-
gen heraf – specielt med fokus på de interperso-
nelle relationer.

Andersen, Henrik Elsig: Reaktioner efter trauma-
tiske begivenheder – i teoretisk og empirisk be-
lysning.

Anderson, Marion: Kvinden i relation til det 20.
århundredes slankekultur.

Azalie, Anette: Parforholdets veje og vildveje.
Bentzen, Mette: Træning af sociale færdigheder.

Teori, metode og evaluering.
Bjørnsdottir, Kolbrun: Empatistörningar hos barn

med DAMP/ADHD och Aspergers syndrom –
med tyngdpunkten på neuropsykologiska teori-
er.

Blichfeldt, Margit: Det for tidligt fødte barn – for
tidligt forældre.

Brun, Pernille Hippe: Tværfagligt samarbejde –
med specielt fokus på smertebehandlingsområ-
det.

Christensen, Karin Vita: The Horror of time – en
analyse af James Manns tidsbegrænsede psyko-
terapi.

Clausen, Marianne Brix: Seriemord. Seriemorde-
re, motivation og årsagsfaktorer.

Dahl, Lene Birgitte: Tokernefamilien.
Damkjer, Annemarie: Læger kan også være bange

– nye aspekter af hospitalslægers psykiske ar-
bejdsmiljø og arbejdsrelaterede tacklingsstrate-
gier.

Dauer, Hanne: Kompetence & praksisorienteret
læring. En grundlagsteoretisk diskussion.

Djernis, Dorte Liv: Neurolingvistisk programme-
ring anvendt til organisationsudvikling.

Engelmann, Christina Malling: Det menneskelige
følelsesliv – et indblik i menneskets evne til re-
sponsivt at indgå i reciprokke, emotionelle og
kommunikative samspil med andre samt denne
færdigheds alment udviklende funktion.

Ernst, Birgitte: “Noget etnisk” – Et socialpsykolo-
gisk speciale om forholdet mellem asyl, flygtnin-
ge, integration og det danske samfund.

Finck-Heidemann, Ida: Parforhold og forældre-
skab.

Finderup, Nete: Selvværd – og betingelser for dets
udvikling.

Friis, Bodil Bergo: Sexuelle dysfunktioner.
Frydshov, Anja: Forholdet imellem psykiske trau-

mer og posttraumatiske reaktioner.

Gath, Lisbeth: Overgange – et klinisk psykologi
speciale om overgange i voksenlivet.

Gotfredsen, Majken Kristine: Forældreholdnin-
ger, forældrefunktioner og barnets udvikling – i
et psykoanalytisk perspektiv.

Gottschalck, Henriette: Børn, traumer og erin-
dring. Teoretisk og empirisk afhandling om
børns erindring af traumer.

Hagenbøl, Marianne Benedicte: Overføring, mod-
overføring og projektiv identifikation.

Hahn, Rikke: Psykologiske forståelser og patien-
ters oplevelser af kroniske smerter.

Hansen, Birgitte Baunbjerg: Stille børn eller stille
forholdemåder hos børn? – En analyse af pro-
blemfeltet i et selvbestemmelsesperspektiv.

Hansen, Helle Kingo: Støtte- og kontaktperson-
ordningen i socialpsykiatrisk regi – en analyse af
behandlingsmæssige tilbud, der ydes sindsliden-
de og en diskussion af det behandlingsarbejde
personalet ansættes til at varetage.

Hansen, Jacob Sander: Gerningsmandsprofilering
i voldtægtssager. En undersøgelse af mulige ud-
viklingsveje for gerningsmandsprofilering på
grundlag af psykologiske undersøgelser af
voldtægtsforbrydere.

Hansen, Kirsten Annette: Om mentale forestillin-
ger hos Freud og Jung.

Hansen, Lars Nørgaard: Udvælgelsespsykologiens
teori, praksis og metode.

Hansen, Lotte Huniche Møller: De ubegribelige
unge – en analyse af kulturbegrebers betydning
for marginaliserede unge indvandrere.

Hansen, Per Deleurang: Ildsjælens nysgerrige
læring.

Hansen, Pia Solvei: Social udstødelse. Sygdom, so-
cial arv, samfundsmæssigt eller et socialt inte-
grationsproblem?

Hasselmark, Lone: Det sene forældreskab – belyst
ud fra aspekter af “det ideelle forældreskab”.

Hedegaard-Sørensen, Mette: Forandringsproces-
ser – en analyse af den individuelle klients for-
andringsprocesser i terapi, hvorunder det
særligt undersøges, hvilke implikationer disse
forandringsprocesser har på relationer til nære
andre.

Hesse, Morten: Situationsspecifik coping i mis-
brugsbehandling – en case study af gruppebe-
handling af stofmisbrugere.

Hoff, Barbara: Præmature børns udviklingsstatus i
skolealderen.

Jensen, Marianne Thorborg: Tilknytning og tab.
Betydning og manifestationer fra fødsel til død.

Jensen, Mogens Ole: Moderbinding kontra ma-
skulinitet; set i et udviklings-psykologisk per-
spektiv, med udgangspunkt i et terapi-forløb.

Jensen, Nina: En etisk forsvarlig metode? – Hvordan
kan den systemiske metode hjælpe organisations-
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psykologer med at håndtere relationen mellem
teori og handling på en etisk forsvarlig måde?

Jensen, Per Tranum: Sindsro og Type B-fænome-
nologi. Belysning af Type A og Type B på bag-
grund af gestaltterapeutisk teori.

Jensen, Randi Øibakken Meier: Narrativitet som
meningsskaber – en teori om livsfortællingens
betydning, perspektiveret ved en borderline-
problematik.

Jensen, Tine: Den gode vilje. Om den endeløse
søgen efter placebos virkningsmekanisme.

Jeppesen, Susanne Harriet: Aspekter ved den in-
terkulturelle kommunikation.

Jessen, Karen: “Et dyr med unge – en mor med
barn”.

Johansen, Laila Birgitte: Aspergers syndrom. Psy-
kologisk teori til behandling af syndromet.

Jonasdottir, Elin: Kollegial supervision for lærere.
Jørgensen, Birgit: Køn, krop og kultur. En frem-

stilling og diskussion af teorier om køn.
Jørgensen, Susanne: Non-compliance hos langva-

rigt syge kræftpatienter – en empirisk under-
søgelse af kræftpatienters oplevelser og erfarin-
ger med behandlingssystemet med udgangs-
punkt i non-compliance.

Kanstrup, Christina: Terapeutisk intervention –
om terapeutens rolle for interventionen, krav til
terapeuten, kommunikation og menneskelige
relationer.

Kjøller, Katrine: Læger kan også være bange – nye
aspekter af hospitalslægers psykiske arbejdsmil-
jø og arbejdsrelaterede tacklingsstrategier.

Kofoed, Heidi: Billedudtryk. Om at tilnærme sig
det ubevidste.

Kruger, Bettina: Seriemord. Seriemordere, moti-
vation og årsagsfaktorer.

Kyllingsbæk, Søren: Selektiv visuel opmærksom-
hed – automatisering og visuel kompleksitet.

Langballe, Lise Stampe: Supervisionsimplikatio-
ner i forbindelse med psykoterapeuters opleve-
de vanskeligheder i deres arbejde.

Larsen, Helge Bjørn: Den nye leder – en under-
søgelse af et projekt til identifikation og udvik-
ling af lederes potentiale.

Larsen, Lene: Når kroppen trænger sig på – bryst-
kræft og brystfjernelse som brud i livssammen-
hæng, kropssammenhæng samt i det sociale
møde.

Larsen, Lone: Når kroppen trænger sig på – bryst-
kræft og brystfjernelse som brud i livssammen-
hæng, kropssammenhæng samt i det sociale
møde.

Larsen, Ole Preben: Fokusering og GSR – anvendt
som supplement til den kognitive terapi.

Larsen, Søren Steen: Borderlinebegrebet – hvorle-
des kan man forstå borderlinepatienten ud fra
et relations- og tilknytningsperspektiv.

Larsen, Tine Topsø: Nye retningslinier for samvær
i brudte familier.

Leth, Peter: En kulturanalyse af Nykredit – med
fokus på kønsspecifikke skævheder.

Linnet, Birgitte Knuth: Symbolers betydning i te-
rapi.

Lomholt, Rikke Kirstine: Om sammenhængen
mellem kognitivt funktionsniveau og selvrap-
porteret funktionsevne blandt hjemmeboende
ældre i Brønshøj-Husum.

Lorentz, Pernille: Supervisionens indflydelse på
noviceterapeuters professionelle udvikling.

Madsen, Karsten: Det lige forældreskab. En teore-
tisk analyse af en forældreskabsform og dens
mulighedsbetingelser.

Marstrand, Lisbet: Opmærksomhed og arbejdshu-
kommelse belyst med registrering af event-rela-
terede potentialer.

Mathiassen, Charlotte: Menneskelig udvikling be-
lyst gennem 3 cases – “Men det er ikke med hele
hjertet jeg svarer.”

Michaelsen, Birthe: Omsorg og afmagt.
Mikkelsen, Ann-Karina Mai: Omsorgsvurdering

og forældreevne.
Munk, Karina Elisabeth: Nærkontakt. Skrøner,

myter og sandheder om den menneskelige in-
tersubjektivitet og den psykologiske betydning
af intersubjektiv kontakt.

Møller, Mette: Observation af det nyfødte spæd-
barn.

Møller, Mette Sofie Hyltoft: Forældrefunktionens
tilblivelse.

Møller, Vibeke: Dødsangst i relationen mellem pa-
tient og personale. Den projektive identifikati-
on i feltet mellem døende og personale.

Neiiendam, Susanne Jette: Når parforholdet for-
styrres af barnet – “når dyaden skrider i tria-
den”.

Nielsen, Helle Dam: Subjektet i projektet. En em-
pirisk baseret analyse og diskussion af udvik-
lingskravene på arbejdsmarkedet.

Nielsen, Jette Boje: De gode-nok forældre og mø-
det med sundhedsplejen.

Nielsen, Ole: Parforholdets veje og vildveje.
Nielsen, Ulla Agnete Hvidberg: Nye retningslinier

for samvær i brudte familier.
Nielsson, Maya Iben: Børn, traumer og erindring.

Teoretisk og empirisk afhandling om børns
erindring af traumer.

Olsen, Henrik Abildgård: John Bowlby’s tilknyt-
ningsteori. Et nyere udviklingspsykologisk per-
spektiv i psykodynamisk teori og praksis.

Petersen, Ann-Merete: Udvalgte aspekter af tegne-
terapi belyst ud fra et konkret forløb.

Petersen, Mette Daneskov: Eventyr og psykosetera-
pi – om eventyr set i psykoterapeutisk perspek-
tiv.
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Philipsen, Lasse Heinz: Syg i Nepals bjerge. En
analyse af sundhedssystemet i Nepals Jajarkotdi-
strikt.

Piron, Lynette Bente: Angst. Der ønskes en diskus-
sion af angstbegrebet, specielt de lettere angst-
forstyrrelser panikangst og agorafobi, herunder
spørgsmålet om baggrunden for angstens ind-
læring, udvikling og behandling set ud fra en
kognitiv forståelsesramme.

Raninen, Maria Helena: Astmabørn taler med de-
res krop – psykosomatiske aspekter i børneast-
ma.

Raymond, Camilla: “Det kan man da ikke” – struk-
turationsprocessen, belyst gennem en række
fortællinger fra et posthus.

Reimer, Lone: Tinnitus – fare og mulighed.
Riis-Hansen, Joacim: Indkredsning af fænomenet

organisatorisk læring – udvikling af en teoretisk
sensitivitet, med henblik på en mulig under-
søgelse og udvikling af en empirisk forankret
teori om organisatorisk læring.

Riis-Hansen, Simon: Organisatorisk læring – en
teoretisk udforskning af fortællingerne i diskur-
sen om organisatorisk læring og deres tilblivel-
se.

Ripa, Caroline Petra Linnebjerg: Indsigt og psyko-
social outcome – en metaanalyse af sammenhæn-
gen mellem sygdomsindsigt og længerevarende
konsekvenser af akut opstået hjerneskade.

Ryhl, Maria Charlotte: Livskvalitet. En kvalitativ
undersøgelse belyst af fænomenologiske og ek-
sistentielle teorier.

Rytzou, Janne: Forandring fryder? – et case-studie
i forandringsprocesser, medindflydelse og det
psykiske arbejdsmiljø.

Sass, Anna Marie Vibeke: Føtalt alkohol syndrom
og føtale alkohol effekter – en redegørelse for
de psykologiske konsekvenser af en somatoform
lidelse.

Scheele, Helle Søberg: Stille børn eller stille for-
holdemåder hos børn? – En analyse af problem-
feltet i et selvbestemmelsesperspektiv.

Self, Mark Andrew: Individet i familieterapi: Et sy-
stemisk perspektiv.

Sigfusson, Torgrimur: Forventninger – Er negati-
ve forventninger en viktig faktor i utviklingen av
psykiske lidelser? Kan målbevisst fokusering på
positive forventninger hos en klient skape en
mer effektiv terapi?

Silberschmidt, Eva: “Det kan man da ikke” – struk-
turationsprocessen, belyst gennem en række
fortællinger fra et posthus.

Slejfer, Dorte: Børns hospitalsindlæggelse – hvor-
dan håndteres det?

Sumbundu, Antonia Dorthea: Self-efficacy teorien:
Teoretiske, empiriske og metodologiske aspek-
ter – relateret til et aktuelt forskningsprojekt.

Svare, Jette: Læring – Organisation – Samfund – et
bidrag til debatten om hvordan Niklas Luhman-
ns teori kan udfordre og inspirere til nytænk-
ning i danske uddannelsessammenhænge.

Svensson, Susan Irene: Somatisering.
Søgaard, Lisbeth Vagn: Det psykoanalytiske neu-

tralitetsbegreb.
Sørensen, Estrid: Kan man lære noget af fiktion?
Sørensen, Lene: Kommunikation & Normer.
Taudorf, Kirsten Roulund: Forandringsprocesser –

en analyse af den individuelle klients foran-
dringsprocesser i terapi, hvorunder det særligt
undersøges, hvilke implikationer disse foran-
dringsprocesser har på relationer til nære andre.

Theilgaard, Jacob Bergmann: Udvikling; stabilitet
og forandring – en forståelse af udvikling af ver-
densbilleder båret i sproget.

Troglaver, Thomas Gert: Syg i Nepals bjerge. En
analyse af sundhedssystemet i Nepals Jajarkotdi-
strikt.

Vinter, Kirsten: Klassifikation af afasi i Western Ap-
hasia Battery.

Weitemeyer, Astrid Henriette: Subjektet; mellem
autonomi og afhængighed – en diskussion af
subjektbegrebet med særligt fokus på postmo-
derne psykologi.

Wenstrup, Anne: Psykodynamisk korttidsterapi.
Skitse til en ny tilgang med udgangspunkt i Vy-
gotskys teori.

Willesen, Bente Steen: Udvalgte aspekter af tegne-
terapi belyst ud fra et konkret forløb.

Wittrup, Louise Stub: Empati. En teoretisk under-
søgelse af et begreb og af dets forudsætninger
og implikationer.

Fondsstøtte:
Arbejdstilsynet:
– Frikøb af lektor Vilhelm Borg (Psykologisk La-

boratorium)   kr. 0.

Danmarks Farmaceutiske Højskole:
– (Psykologisk Laboratorium)   kr. 85.000.

Dansk Industri:
– Ledelse af innovation (Arne Prahl)   kr. 100.000
– Undersøgelse af organisatorisk læring (Jesper

Ole Döpping)   kr. 355.200.

Direktør Jacob Madsen og Hustru Olga Madsens
Fond:

– Funktionelle undersøgelser af det præfronta-
le/hippocampale system (Jesper Mogensen)
kr. 183.800.

EU:
– Visual Object Recognition. (Anders Gade)   

kr. 2.048.459.
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Forskningsrådene:
– Planlægning af kompetenceudvikling som le-

delsesopgave (Ole Elstrup Rasmussen)   
kr. 1.653.784.

– Rammer for udvikling af menneskelige ressour-
cer i centrum (Ole Elstrup Rasmussen)   
kr. 691.931.

Human Frontier Science Programme Organiza-
tion:

– Brain Mechanisms of Visual Selection (Claus
Bundesen)   kr. 0.

Kræftens Bekæmpelse:
– Forebyggelse af cancer (Karen Albertsen)   

kr. 138.000.
– Fra viden til handlingsændring (Torben Be-

chmann Jensen)   kr. 207.670.
– Social integration og kvinders brug af social

støtte før og efter cancerdiagnose (Vibeke Jar-
toft)   kr. 0.

NOS-S:
– Nordisk Ungdomsværelse (Sven Mørch)   

kr. 69.976.

Skandinavisk Tobakskompagni:
– Den hjemlige cigaretrygevane (Kresten Bjerg)

kr. 0.

Socialministeriet:
– Evaluering af projekt gadebørn i Københavns

Kommune (Morten Nissen)   kr. 0.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Psykologisk baserede designteknikker til udvik-

ling af brugergrænseflader i informationstekno-
logiske systemer (Niels Ebbe Holm Jacobsen)
kr. 324.538.

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd:
– Funktionelle undersøgelser af det præfronta-

le/hippocampale systemer (Jesper Mogensen)
kr. 370.000.

Publikationer:
Berliner P.: Kultur – adskillelse eller dialog. i: In-
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43-75, København 1997. 
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9, København 1997. 
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Institut for Klinisk Psykologi

Historie:
Institut for Klinisk Psykologi bygger på Universite-
tets Børnepsykologiske Klinik, der blev oprettet i
1950 med støtte fra Rockefeller Foundation under
Psykologisk Laboratorium. Klinisk psykologi blev
herved introduceret som fag ved Københavns
Universitet. Den første leder var cand.psych. Bodil
Farup og klinikken fik til huse i lokalerne hos Stu-
dentersamfundets Retshjælp, Gl. Kongevej 10 (på
samme sted hvor Planetariet senere blev bygget).
Klinikkens oprindelige formål var postgraduat ud-
dannelse og forskning inden for børneområdet. I
1964 blev Universitetets Børneklinik flyttet til Fiol-
stræde 10.

Med oprettelsen af det første professorat i kli-
nisk psykologi i 1968, der blev varetaget af dr.phil.
Lise Østergaard, fik faget klinisk psykologi en selv-
stændig placering i kandidatuddannelsen. Dette
førte til etablering af et selvstændigt institut: Insti-
tut for Klinisk Psykologi i 1968, idet dette udover
børneklinikken blev udvidet med en forskningsaf-
deling i Nørregade 20 og en klinik for unge og
voksne, først på Gl. Kongevej 10 og senere på Vod-
roffsvej 8.

Institut for Klinisk Psykologi med tilhørende kli-
nikvirksomhed flyttede til den nuværende lokali-
tet på Københavns Universitet Amager, Njalsgade
90, i 1974. Med udflytningen til Amager og i årene
derefter blev klinikvirksomheden og den postgra-
duate uddannelse i stigende grad integreret i stu-
denterundervisningen efter den videnskabeligt-
professionelle model. Klinikvirksomheden dan-
ner tillige grundlag for udviklingsarbejde og
forskning i psykoterapi.
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For at styrke og udvikle den klinikbaserede
forskning er der blevet gennemført et eksternt
forskningsudviklingsseminar den 19. og 20. marts
i Havnsø for alle videnskabelige medarbejdere ved
instituttet.

Endvidere er der for instituttets administrative
medarbejdere (TAP’er) afholdt et endagsseminar
om kvalifikationsudvikling den 28. august på
Schäffergården.

Instituttet varetager i fællesskab med Psykolo-
gisk Laboratorium undervisningen i faget psyko-
logi.

Gæster:
Gæsteprofessorer: Professor Michael Helge Røn-
nestad, Universitetet i Oslo, maj og juni, professor
Brendan Maher, Harvard University, 15. septem-
ber til 11. oktober.

Gæste-ph.d.-studerende: I forbindelse med
joint venture aftale med Harvard University var
Deborah Licht gæst ved instituttet med støtte fra
Forskningsakademiet indtil den 31. marts.

Følgende har i det forløbne år gæsteforelæst på
instituttet: Professor Paul Robertson, Kingston
University, England, professor Geir Høstmark
Nielsen, Universitetet i Bergen, ph.d. Carl Ga-
cono, Texas, ph.d. Roger Solomon, Mass., ph.d.
Stephen E. Finn, Texas, ph.d. Peter Levine, Colo-
rado, chefpsykolog Nora Sveaass, Oslo, psykiater
Johan Lansen, Holland.

Forskningsvirksomhed:

Instituttets forskningsaktiviteter falder under
følgende fem områder:

1. Psykiske lidelser/problemer
1.1.1 Børn udsat for telefonsexterror. En artikel,
der sammenligner børns psykologiske reaktioner
på telefonsexterror og børns reaktioner på fysiske
seksuelle overgreb, er leveret til publikation (H.B.
Larsen og I. Leth).

1.1.2 En empirisk undersøgelse af forekomsten
af psykosociale vanskeligheder blandt 686 skolebe-
gyndere er færdiggjort og leveret til publikation
(H.B. Larsen og B. Hutchings).

1.1.3 Et teoretisk og empirisk arbejde vedrøren-
de forløbet af adfærdsforstyrrelser i midtbarn-
dommen fortsætter. Det empiriske materiale er
indsamlet og analyseret (H.B. Larsen).

1.2 Professionelles viden om seksuelle overgreb
mod døve børn og unge. En spørgeskemaunder-
søgelse foretaget i samarbejde med Institutionen
for Døve. Dataindsamling er afsluttet i 97, databe-
arbejdning færdiggøres primo 98 (I. Leth).

1.3.1 En klinisk psykologisk undersøgelse af

unge kvindelige anoreksipatienter, der indlægges
på Rigshospitalets psykiatriske afdeling samt en
vurdering af deres udbytte af behandlingen (S.
Lunn).

1.3.2 Neuropsykologiske og psykosociale impli-
kationer af Aids og HIV-smittede (en empirisk un-
dersøgelse, der udgår fra Hvidovre Hospital) (S.
Lunn).

1.4 Præstationsangst hos studerende. Forskning
i ætiologi og psykoterapeutisk behandling af
præstations- og eksamensangst hos studerende (S.
Poulsen).

1.5 Migration og stress.
1.5.1 20-års follow-up undersøgelse af herboende

tyrkiske kvinder. Der indsamles beretninger om en
tilværelse som indvandrerkvinde, om kultursam-
menstød, om at forene modsatrettede krav, værdier
og mål, og om hvordan sådanne modsætninger bli-
ver taklet af den enkelte kvinde (G.M. Mirdal).

1.5.2 Sammenlignende undersøgelser af æn-
dringsprocesser hos indvandrere af islamisk bag-
grund i henholdsvis Frankrig og Danmark, herun-
der forandringer i etnisk, nationalt og religiøst til-
hørsforhold (G.M. Mirdal).

1.6 Børn og unges alderstypiske reaktions- og op-
levelsesmønstre i forbindelse med tab (V. Maar).

2. Teoretiske studier af grundlæggende kliniske
problemstillinger
2.1 Fortsatte studier over udviklingen af psykotera-
peutiske begreber (narrationsbegrebet) i bør-
nepsykoterapi (O. Almstrup).

2.2.1 Den psykoanalytiske proces. Lytningens
metafori. Om brug af metaforer i psykoanalysens
intersubjektive felt (J. Gammelgaard).

2.2.2 Forskning under overskriften Psykoanaly-
sens Poetik fortsættes (J. Gammelgaard).

2.2.3 Empati som grundelement i den psykoa-
nalytiske proces (J. Gammelgaard).

2.3 Fortsat deltagelse i forskningsprojekt under
Statens Humanistiske Forskningsråd under ledel-
se af dr.phil. Ole Andkjær Olsen: En leksikografisk
fremstilling af danske psykoanalytiske og psykody-
namiske fagtermer. I 1997 har projektet taget kon-
kret form af udarbejdelse af et nyskrevet leksikon,
der udgives på Gyldendals Forlag, hvortil under-
tegnede har bidraget med 42 artikler (K. Hjul-
mand).

2.4 Et teoretisk arbejde om muligheder og van-
skeligheder i den psykologiske undersøgelse af to-
sprogede børn fortsættes (H.B. Larsen).

2.5 Studier af forholdet mellem psykoanalyse og
kognitiv terapi (S. Lunn).

2.6.1 Legeme, sjæl og ånd i Søren Kierkegaards
forfatterskab i relation til den seneste forskning
inden for psykosomatik (G.M. Mirdal).

2.6.2 Udvikling af modeller for den psykologi-
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ske behandling af alvorligt syge patienter med ud-
gangspunkt i Pierre Martys teorier (G.M. Mirdal).

2.7 Undersøgelse af gruppeanalytisk supervisi-
on som undervisningsmetode til befordring af fag-
lig og personlig udvikling og forståelse (V. Maar).

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
påvise almene muligheder for vækst og udvikling i
voksne menneskers selvopfattelse. Metode: 114
klienter i instituttets psykologiske klinik for voks-
ne er over en 3-årig periode blevet undersøgt med
spørgeskemaer og interviews før og efter psykote-
rapeutiske forløb. Samtlige medarbejdere ved vok-
senklinikken er indgået i det kliniske arbejde, der
ligger til grund for undersøgelsen. Datamaterialet
fra første og anden undersøgelse er scoret og ind-
tastet med henblik på statistisk bearbejdelse og ef-
terfølgende tolkning. Der er endvidere foretaget
en efterundersøgelse på klientpopulationen et år
efter afslutningen af de psykoterapeutiske forløb.
Data herfra er under bearbejdelse og scoring. Bir-
gitte Steensballe er indgået i projektet som klinisk
psykolog (Styregruppe: B. Strandbygaard og K.
Boman).

3.1.2 “Hjælp til psykologbehandling” er en ud-
løber af ovennævnte projekt: En afgrænset gruppe
medarbejdere (45) inden for omsorgsarbejde hos
hvem der er opstået psykologiske problemer, der
kan medføre arbejdsudygtighed, tilbydes dyna-
misk korttidsterapi. I tilknytning hertil udføres en
for- og efterundersøgelse til belysning af den psy-
koterapeutiske effekt med særlig henblik på per-
sonlig udvikling. Dataindsamlingen og de psyko-
terapeutiske forløb foregår over en treårig perio-
de, hvorefter databearbejdningen indledes. Uno
Hedelund er fratrådt med udgangen af september
1997. Birgitte Steensballe er efterfølgende blevet
tilknyttet projektet som klinisk psykolog (Styre-
gruppe: K. Boman og Birgitte Steensballe).

3.1.3 I tilknytning til de ovennævnte projekter
foretages en analyse af selvbegrebet inden for per-
sonlighedspsykologiske teorier med særlig hen-
blik på voksenudviklingen (K. Boman).

3.2.1 Kognitiv og psykoanalytisk orienteret tera-
pi. Ud fra en population af angst-patienter, der en-
ten har gået i psykoanalytisk orienteret eller i kog-
nitiv terapi, vil det blive undersøgt, hvorledes de
retrospektivt “i-tale-sætter” deres terapeutiske for-
løb. Populationen er blevet undersøgt og der fore-
ligger narratologiske data, hvor klienterne beskri-
ver deres psykoterapeutiske forløb. Metoden vil
være en kombination af en kvalitativ narratologisk
analyse og en kvantitativ opgørelse (P. Elsass).

3.2.2 Konsultationsprocessen vedrørende mød-
resundhed i et kulturpsykologisk perspektiv. Der er
foretaget 105 konsultationsinterviews med indian-
ske kvinder og deres vestlige sundhedsarbejdere
vedrørende informationsudveksling, tilfredshed
og sygdoms- og sundhedsopfattelser. Projektets re-
sultater er blevet diskuteret med de lokale samar-
bejdspartnere og derefter sammenskrevet i en fore-
løbig rapport og som en diplomopgave (P. Elsass).

3.2.3 Forebyggelsesprojekt for unge selvmords-
truede. I samarbejde med ansatte på IKP (special-
pædagog Helle Dittmann, cand.psych. Sten Kruse-
Blinkenberg, forskningsass. Else-Marie Mathiasen,
socialrådgiver Inger Poulsen Dutton) er der iværk-
sat et forskningsbaseret klinisk behandlingsarbej-
de for unge, der har udtrykt selvmordsønsker.
Projektet former sig som en kombination af forsk-
ning, behandling, supervision og undervisning.
Metoden består af klinisk case-metode og af sprog-
lige narrative studier (P. Elsass).

3.3 Indenfor tværvidenskabeligt demensprojekt
arbejdes med udvikling af model for psykosocial
hjælp til pårørende til demente (J. Gammel-
gaard).

3.4 Koordinator i Danmark i international un-
dersøgelse af psykoterapeuters faglige udvikling.
Analyser af det danske materiale fortsættes set i re-
lation til, hvad der foreligger internationalt. Pro-
jektet udføres i samarbejde med et forskningsnet-
værk (Collaborative Research Network) under So-
ciety for Psychotherapy Research, et internatio-
nalt selskab for psykoterapiforskning. Der har sær-
ligt været fokuseret på psykoterapeuters vanskelig-
heder og copingstrategier (E. Friis Jørgensen).

3.5 Psykoterapiproces- og effektforskning i bør-
negruppepsykoterapi. Der er indsamlet data fra
instituttets børnegruppeterapeutiske virksomhed,
hvori specialpædagog Randi Gregersen deltager.
Resultaterne fra gruppeterapien sammenlignes
med et engelsk materiale, som er beskrevet af pro-
fessor Israel Kolvin, Tavistockklinikken, London
(H.B. Larsen).

3.6 Psykologisk intervention ved akut somatisk
sygdom. En undersøgelse af psykiske reaktioner
ved akut opstået sygdom og ulykke, og effekten af
psykologisk intervention i nær tilknytning til so-
matisk hospitalsbehandling. I undersøgelsen ind-
går patienter fra tre somatiske patientgrupper. Et
formål er at undersøge effekten af psykologisk in-
tervention. Denne del af undersøgelsen er en
kontrolleret og randomiseret undersøgelse. Et an-
det formål er at beskrive patienternes oplevelse af
og reaktioner på såvel akut sygdom eller ulykke
som hospitalisering, behandling og rehabilitering.
Denne del af undersøgelsen er en kvalitativ un-
dersøgelse. Projektet er gennemført i samarbejde
med Hvidovre Hospitals Psykiatriske modtageaf-
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deling og gennemført på Ortopædkirurgisk-, Car-
diologisk- og Brandsårsafdelingen (M. Linde).

3.7 Supervision af psykoterapi. Individuel su-
pervision 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).

3.8 I et længerevarende gruppeanalytisk psyko-
terapiforløb indsamles data m.h.p. at undersøge
unges relations- og kommunikationsmønstre og
beskrive udvikling af individuation via afhængig-
hed og frigørelse (V. Maar).

3.9 Forsvar & coping – er en integrativ tilgang
mulig? Diskussionen foretages med udgangspunkt
i et assessment- og interventionsstudie af 500 land-
brugselever samt 80 personer med psoriasis (+/-
hudcancer). Undersøgelsen er en del af projektet
“Individuel følsomhed og arbejdsmiljø”, som ud-
føres med støtte fra De Tværfaglige Forsknings-
råd. Undersøgelsen forventes afsluttet 1. novem-
ber 1999 (A. Poulsen).

3.10 En empirisk undersøgelse af den terapeuti-
ske proces i psykodynamiske korttids-terapigrup-
per. Der fokuseres på klienternes oplevelse af pro-
cessen samt udviklingen af gruppesamhørighed.
Forventes afsluttet 15. april 1998 (S. Poulsen).

4. Forebyggende arbejde
I 1989 oprettedes Center for spædbørn og deres
familier ved Institut for Klinisk Psykologi med støt-
te fra Egmontfonden, Helsefonden og SUM-mid-
ler. Centrets bemanding er tværfaglig med psyko-
logisk ledelse. Det foreløbige udviklings- og forsk-
ningsarbejde er foregået i tæt samarbejde med Kø-
benhavns kommunes sundhedspleje. Centrets
overordnede mål er: 1. At tilbyde tidlig psykolo-
gisk og socialrådgiver-bistand til nyblevne familier,
der indenfor barnets første leveår har psykologi-
ske vanskeligheder og problemer i relationen mel-
lem forældre og barn. Hensigten er, at vor inter-
vention skal kunne finde sted så tidligt som mu-
ligt, for at undgå udviklingsmæssige forsinkelser
og alvorlige psykiske forstyrrelser. 2. At udvikle be-
handlingsmodeller ud fra dette arbejde. 3. At un-
dersøge og beskrive forekomst og art af problemer
hos ny-blevne familier, der kræver professionel
indsats. Denne undersøgelse omfatter alle børn
født i 1990 i to nærliggende socialdistrikter, un-
dersøgelsen omfatter 389 familier. Det sidste års
forskningsarbejde har desuden haft fokus på:
Spædbørnsobservation. Neutralitet og involvering
i det psykoterapeutiske arbejde med forstyrrelser i
den tidlige relation mellem mor og barn. Kritisk
evaluering af forskning og praksis omkring massa-
ge af spædbørn. Centret forbereder omfattende
projektarbejder omfattende fædre og deres relati-

on til deres spædbørn i samarbejde med chefpsy-
kolog Svend Aage Madsen, Rigshospitalet. Der af-
holdes “Åbent Hus” for spædbørnsfamilier hver
14. dag ved sundhedsplejersker fra Amagerbro
med deltagelse af afspændingspædagog H. Ditt-
mann. Der samarbejdes med konsulent, bevæge-
terapeut B.S. Bentsen vedrørende børnemotorik.
Centret har klinisk og forskningsmæssigt samar-
bejde med Child Development Unit, Harvard Me-
dical School, Boston og med Juliane Marie Cen-
tret på Rigshospitalet. Desuden har centret tæt
kontakt med hensyn til supervision og forskning
med spædbarnsvirksomheder i Sverige og Norge.
Centret har i år modtaget 21 faglige besøg og hen-
vendelser fra professionelle indenfor spædbarns-
området i Skandinavien med henblik på udveks-
ling af erfaringer indenfor praksis og forskning.

CfS har i 97 påbegyndt et større forskningspro-
gram: Fædres relation til deres spæd- og småbørn.
Forskningsprogrammet som omfatter et hoved-
projekt samt fem delprojekter ledes af H. Munck
og chefpsykolog S.Aa. Madsen, Juliane Marie Cen-
tret, Rigshospitalet, med deltagelse af forskellige
medarbejdere i de forskellige projekter. Program-
met er femårigt.

Hovedprojekt: Fædres tilknytning til deres
spædbørn.

Formål: På grundforskningsniveau at udvikle
model til forståelse af fædres tilknytning til deres
spædbørn. Dataindsamlingen er treårig. Under-
søgelsen gennemføres som en kvalitativ personlig-
hedspsykologisk og klinisk psykologisk funderet
undersøgelse af to grupper fædre: 1) Interviewun-
dersøgelse af 50 tilfældigt udvalgte spædbarns-
fædre før deres barns fødsel, umiddelbart efter og
fem måneder efter barnets fødsel. 2) psykotera-
peutiske forløb med 25 fædre med psykiske pro-
blemer under graviditet og spædbarnstid.

Delprojekter i Fædreprogrammet:
Fædre og fødsler.
Formål: 1) Klarlæggelse af fædres ønsker til og

oplevelser af deltagelse i fødsler og parallelt af det
obstetriske personales opfattelse af fædres delta-
gelse og af deres egne forudsætninger i forbindel-
se hermed. 2) udvikling og afprøvning af uddan-
nelsesplan for obstetrisk personale, sundhedsple-
jersker og praktiserende læger i forbindelse med
fædres deltagelse i fødsler. Undersøgelsesdel: En
kombineret interview- og spørgeskemaunder-
søgelse i 3 faser – sidste del af svangerskabet, i bar-
selsperioden og 3 måneder efter barnets fødsel –
af fædres behov, oplevelser og efterfølgende re-
fleksion i forbindelse med deltagelse i deres barns
fødsel; samt føde- og barselspersonalets oplevelse
og opfattelse af fædres deltagelse i fødsler. Praksis-
og afprøvningsdel m.h.p. retningslinjer for fædres
deltagelse.
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Fædre og fødselsforberedelse.
Formål: At udvikle og forbedre fødselsforbere-

delsen så den også inddrager et far-spædbarn-rela-
tionelt perspektiv. På baggrund af resultaterne fra
delprojekt “Fædre og fødsler” foretages såvel in-
terview som spørgeskemaundersøgelse af fædre
samt af impliceret personale. Derefter følger en
fase med udvikling og afprøvning af konkrete fød-
selsforberedelsesforløb, som sammenlignes med
den traditionelle fødselsforberedelsesmodel som
kontrol (H. Munck og I. Poulsen Dutton).

5. Eksperimentel Psykopatologi
5.1 Samarbejdet med Københavns Tandlægeskole
fortsætter. Der er i 1997 fortsat spørgeskema/in-
terview-undersøgelse vedrørende stress og paro-
dontose på Skolen for Tandplejere og Klinikassi-
stenter. I samarbejde med DIKE og Den Medicin-
ske Forskningsenhed i Ringkøbing fortsætter et
forskningsprojekt, der skal belyse begreberne
angst, depression og smerte i et tværfagligt per-
spektiv (B. Hutchings).

5.2 Visuel kognition.
En vigtig problemkreds inden for studiet af visu-

el kognition angår vor evne til at identificere visu-
el form. I et typisk eksperimentelt paradigme
præsenteres to visuelle mønstre af samme form i
forskellig 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 tentativt identificeret de hjerne-
strukturer, hvorigennem visuel identifikation af
form realiseres. Forsøgene foretages i samarbejde
med den neurobiologiske forskningsenhed på
Rigshospitalet og de er baseret på de såkaldte hjer-
neaktiviseringsparadigmer, der estimerer blod-
gennemstrømningen i hjernen (A. Larsen og C.
Bundesen).

5.3 Forskningsindsatsen ligger indenfor to om-
råder: Funktionel magnetisk resonans billeddan-
nelse, og modeller for visuel informationsbehand-
ling. På det første område bruger vi fMRI teknik-
ker for at fremstille hjerneaktivitet under visuel
stimulation. Der anvendes to slags stimuli. De
første aktiverer hjerneområder, som er følsomme
for objekter i bevægelse. De andre formodes at ak-
tivere hjerneområder under visuelle transformati-
oner – ændringer i størrelse, position og oriente-
ring – som går forud for objektgenkendelse. På

det andet område, vedrørende visuel informati-
onsbehandling, har jeg sammen med Ari Pääk-
könen (Kuopio, Finland) udviklet en ny og inter-
essant model for detektion af simple visuelle sti-
muli, der bygger på at hukommelsessporet degra-
deres af indre (neural) støj (W.H. McIlhagga).

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. I den seneste tid har der været
bestræbelser for at knytte forskning og klinik tæt-
tere sammen. Der er i løbet af 1997 således etable-
ret forskellige forskergrupper ved instituttet. Her-
udover integreres det klinisk psykologiske arbejde
med børn, unge, familier og voksne såvel i under-
visningen af studerende som i den postgraduate
uddannelse af psykologiske kandidater efter en vi-
denskabelig-professionel 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
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 1997 udgør 302.

Andre aktiviteter:
Der har i 1997 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 of Child Psychotherapy. OA deltog i Fol-
keuniversitetets forelæsningsrække “Fortællin-
gens alkymi” med forelæsningen “Det narrative
som begreb i Roy Schafers Action Language, illu-
streret med eksempler fra børneterapier”. Sam-
men med Benny Karpatschof, Psykologisk Labora-
torium, arrangerede han i september “kom godt i
gang-ugen” for de psykologistuderende. OA har i
efteråret været tutor for psykologistuderende Ni-
koleta Borislavova, universitetet i Sofia.

Kirsten Boman har deltaget i: Dansk Psykolog-
forenings konference: Fremtidens uddannelse i
psykologi. Seminarer ved Geir Høstmark Nielsen,
Bergen Universitet. Konferens: Psykosocialt be-
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handlingsarbejde med barn och ungdommar i
Norden, arrangeret af professor Philip Hwang,
Psykologiska Institut, Göteborgs Universitet, Sätre
Bruk, 27. – 31. oktober.

Peter Elsass har deltaget i arbejdsgruppe ved-
rørende udformningen af den nye studieplan for
kandidatstuderende og ph.d.-ansatte ved Institut
for Folkesundhed, Københavns Universitet. End-
videre er PE tilknyttet Center for Sundhed, Men-
neske og Kultur, Aarhus Universitet, hvor han bl.a.
har været med til at iværksætte en suppleringsud-
dannelse i sundhedsfagenes filosofi og videnskabs-
teori under Jysk Åbent Universitet. PE er medlem
af rammebevillingsprojektet “Kommunikation i
sundhedsvæsenet” støttet af forskningsrådene, og
har bl.a. afholdt afsluttende konference med 450
deltagere om samme emne 2. december. I forbin-
delse med det kulturpsykologiske projekt om vol-
dens symptomdannelse har PE etableret et samar-
bejde med Universidad de Huamanga, Peru og
Universidad de los Andes, Colombia. Under sit
ophold i juli medvirkede han i konference om
“Voldens antropologi” i Ayacucho, Peru. PE del-
tog i international konference om “Psychotherapy
research” i Geilo, Norge 25. – 30. juni. PE er for-
mand for det sagkyndige udvalg i Kommiteen for
Sundhedsoplysning og medlem af ”Østergaard
gruppen”, som fungerer som faglig “tænketank”
for Kræftens Bekæmpelse.

Judy Gammelgaard er medlem af de af Under-
visningsministeriet nedsatte psykolognævn. Endvi-
dere medlem af det tværfakultære udvalg, der ar-
bejder med uddannelse i folkesundhed. Videnska-
belig sekretær i bestyrelsen for Dansk Psykoanaly-
tisk Selskab og medlem af International Psychoa-
nalytical Association. Redaktør af Scandinavian
Psychoanalytical Review. Medstifter og underviser
på uddannelsen i supervision for psykologer og
psykiatere med videreuddannelse. Lærer på Insti-
tut for Psykoanalytisk Psykoterapi og medlem af
foredragsgruppen ved workshoppen i Gentofte.
JG har været inviteret som foredragsholder ved
den 24. Internationale Psykoanalytiske Kongres i
Barcelona. Hun har deltaget i seminarer på Uni-
versity of London, Psychoanalysis Unit og hun har
holdt foredrag i forbindelse med videreuddannel-
se af psykologer og lærere i forskellige foreninger,
selskaber og institutioner, i studenterkredsen i Kø-
benhavn, på ph.d.-kurser og på universiteter og
universitetscentre. JG er tilknyttet Danmarks Radi-
os program 1 og har løbende essays og andre for-
mer for videnskabelig formidling af psykologiske
og psykoanalytiske emner.

Uno Hedelund har som ministeriets konstituere-
de projektevaluator (1996-98) evalueret det af Soci-
alministeriets Satsningspulje financierede psyko-
terapeutiske rådgivningsprojekt “LBH-projektet”

(4-årigt, tværfagligt, landsdækkende). 1. fase er af-
sluttet i ‘97, og den af UH udarbejdede evaluerings-
rapport er tilgået bevillingsgiver. UH har vejledt og
superviseret projektledelsen ved planlægning af
den til 2. fase knyttede opnormering af projektsta-
ben. UH er ministeriets konsulent ved projektets 2.
fase; påbegynder evaluering af denne i 1998.

Knud Hjulmand var arrangør af og mødeleder
ved instituttets konference “D.W. Winnicott – 100
år” afholdt på universitetet og bidragyder ved sam-
me med forelæsningen “Introduktion til Winni-
cott – en skitse over biografi og centrale bidrag”.
KH har i januar holdt forelæsning på Hvidovre
Hospitals psykiatriske afdeling om “Winnicott og
psykopatologi – det falske selv”, i maj forelæsning
på KUA om “Fairbairn og objektrelationsteori”, i
oktober forelæsning i Gruppeanalytisk Selskab
om “Modoverføring: Kritisk-diskuterende refleksi-
oner over begrebsudviklingen i den psykoanalyti-
ske tradition” og i november oplæg i Psykotera-
peutisk Forum om “Den psykiske hud – adhæsiv
identifikation og hudjeg”. KH har desuden under-
vist på Danmarks Lærerhøjskole i København på
cand.pæd.psych.-uddannelsen, deltaget i interna-
tional konference i London “Communicating
Winnicott”, arrangeret af The Freud Museum og
The Squiggle Foundation, i kursus om “Psykody-
namisk korttidsterapi med professor Geir Høst-
mark Nielsen samt kurset “Exner’s Comprehensi-
ve System” med professor Anna Maria Carlson.
KH er derudover børnesagkyndig konsulent for
Københavns Byret i forældremyndighedssager og
konsulent for Hans Reitzels Forlag på danske psy-
kologiudgivelser.

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 Sorø Amt
og Ribe Amt om supervision og psykoterapeuters
faglige udvikling, foredrag i gigtforeningen om
behandleres faglige udvikling og forelæsning ved
Århus Universitet/Dansk Forum for Psykoterapi-
forskning: Psykoterapeuters oplevede vanskelighe-
der og copingstrategier. EFJ har deltaget og med-
virket (skandinavisk panel paper) i Society for
Psychotherapy Research’s internationale konfe-
rence i Geilo i Norge. Resultater af den danske del
af undersøgelsen om psykoterapeuters vanskelig-
heder og copingstrategier blev præsenteret på
mødet.

Helmer Bøving Larsen har holdt foredrag om
opsporing, undersøgelse og intervention over for
skolebegyndere med psykosociale vanskeligheder
på Undervisningsminsteriets Vingstedkonference
september 1997 og har holdt foredrag på Dan-
marks Lærerhøjskoles efteruddannelse af cand.
pæd.psych.er.

Psykologi 579



Ingrid Leth er af Red Barnet inviteret til at del-
tage i et fælles europæisk forskningsprogram:
“Daphne” om beskyttelse af børn mod seksuelle
overgreb.

Susanne Lunn har afsluttet sit udvalgsarbejde i
Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe til forebyggelse
af spiseforstyrrelser med en fælles rapport: Spise-
forstyrrelser – hvor stort er problemet og hvordan
kan man forebygge? SL har holdt foredrag med
udgangspunkt i sin forskning om spiseforstyrrelser
på Psykologisk Instituts konference i Århus om psy-
koterpi, ved Psykiatrifondens offentlige høring om
spiseforstyrrelser, på Krogerup Højskole, på Psyki-
atrisk afdeling og for praktiserende læger. SL er til-
knyttet forskergruppen ved det tværvidenskabeli-
ge projekt “Slank i Danmark” , som det tværviden-
skabelige sundhedsprograms arbejdsgruppe un-
der forskningsrådene har bevilget støtte til i en 3-
årig periode. SL repræsenterer klinisk psykologi i
Dansk Psykologisk Forlags repræsentantskab og er
lektør ved Nordisk Psykologi.

Gretty M. Mirdal er medlem af Statens Humani-
stiske Forskningsråd og dets næstformand siden
september 1996. GMM blev i 1997 valgt til et af
European Science Foundations styrende organer,
Standing Committee for the Humanities. Der ud
over sidder hun i bestyrelsen for to tværfaglige og
tværnationale programmer under ESF: “Learning
in Humans and Machines” og “Individual and So-
ciety in the Muslim Mediterranean World”. GMM
havde orlov fra instituttet i forårssemestret. I den-
ne periode var hun tilknyttet Institut de Psychoso-
matique, Hopital Pierre Marty i Paris, og arbejde-
de samtidig på et sammenlignende studium af psy-
kosociale og helbredsmæssige problemer blandt
indvandrerkvinder i henholdsvis Danmark og
Frankrig. I denne sammenhæng holdt hun et fo-
redrag med titlen “Les problèmes de santé des tra-
vailleurs turcs en Europe”, i Faculté de Médecine,
Hopital St. Louis i Paris. I efteråret medvirkede
GMM i Det humanistiske Fakultets forelæsnings-
række om “Det danske og det fremmede” med en
forelæsning om etnisk identitet. GMM blev udpe-
get som den danske repræsentant i Scientific Advi-
sory Board for 17. internationale psykologikon-
gres, der skal afholdes i Stockholm i år 2000.

Hanne Munck blev fra november formand for
Nordisk Forening for Spædbørns Udvikling og an-
svarlig for afholdelse af årlige forskningssemina-
rer. HM samarbejder med Harvard Medical
School om udvikling af metoder til observation af
spædbørn til brug for forskning og klinisk praksis
og er International Faculty member of Brazelton
Center for Infants and Parents, Boston. HM er
medlem af International Editorial Board for: In-
fant Observation. The International Journal of In-
fant Observation and its Applications, Tavistock

Clinic Foundation. HM har afholdt to heldags-
workshops ved Socialministeriets 8. Nationale
konference om “Børn i krisesituationer”. HM har
holdt fordrag for Københavns Amts sundhedsple-
jersker, for psykologer og sundhedsplejersker i
Frederiksberg Kommune, for faggrupper tilknyt-
tet Hvidovre Hospitals føde- og barselsgange samt
for Københavns Kommunes sundhedsplejersker
og ved Danmarks Sygeplejehøjskole. HM har i
Dansk Psykologforenings regi holdt to dages vide-
reuddannelseskursus i observation af spædbørn
og tidlig intervention og i Dansk Selskab for Psy-
koanalytisk Børne- og Ungdomspsykoterapi’s vide-
reuddannelsesprogram superviseret deltagernes
spædbarnsobservationer. HM deltog i Infant Ob-
servation Conference, Tavistock Centre. HM del-
tog i skandinavisk 3 dages konference vedrørende
universitetsbaseret psykosocialt behandlingsarbej-
de med børn og unge, Sätre Bruk, Sverige, og i
Nordisk Forening for Spædbørns udvikling’s
forskningsseminar, Stockholm. Ved præsentation
på KUA af Forskningsprogrammet Fædres relatio-
ner til deres spæd- og småbørn talte HM om myter
og forestillinger om fædre. HM deltog som mod-
tager af projektmidler fra Sundhedspuljen i Sund-
hedsstyrelsens afholdelse af temadag om børns
sundhed og den kommunale sundhedstjenestes
opgaver.

Vivi Maar er medlem af bestyrelse og uddannel-
sesudvalg i Dansk Selskab for Psykoanalytisk Bør-
ne- og Ungdomsterapi og har medvirket ved ud-
formningen af den videreuddannelse i psykotera-
pi, som startede august 1997. VM er dansk delege-
ret i børne-og ungdomssektionen af EFPP (Euro-
pean Federation of Psychoanalytic Psychotherapy
in the Public Sector). VM har i årets første halvdel
været formand for træningskomiteen ved Institut
for Gruppeanalyse, København og er Full Mem-
ber of Group Analytic Society (London). I Inter-
national Association for Group Psychotherapy har
hun på opfordring deltaget i the Coordination
Commitee for Group Analysis. VM har siden 1994
været reviewer ved tidsskriftet Group Analysis,
Sage Publications, London. VM har året igennem
ved bloktræningskurser deltaget som lærer, super-
visor og uddannelsesterapeut i et gruppeanalytisk
forsknings- og uddannelsesprojekt i Vilnius for
psykologer og psykiatere fra Litauen, Letland og
Estland. Projektet forløber i samarbejde med de
norske psykiatere Steinar Lorentzen og Tore
Sørlie og er muliggjort gennem støtte fra Nordisk
Råd og Norsk Psykiaterforening. Som led i udbyg-
ning af netværk vedrørende teoretisk og anvendt
forskning i gruppeanalyse har VM i samarbejde
med forskningsassistenterne Anne Mogensen og
Stig Poulsen etableret et månedligt kollokvium for
forskere og gruppeterapeuter fra forskellige be-
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handlingsinstitutioner bl.a. m.h.p. at iværksætte
en undersøgelse af den gruppeanalytiske behand-
lingsmetodes appliceringsmuligheder i forskellige
psykologiske og psykiatriske behandlingssammen-
hænge. VM har i okt. 97 deltaget i et 3-dages møde
arrangeret af Göteborgs Universitet, Psykologiska
Institutionen for ledere og administratorer af kli-
nikker ved de skandinaviske universiteter. Temaet
var “Utvärdering och Forskning”. VM har holdt fo-
redrag i Selskabet for Gruppeanalyse om “Grup-
peanalytisk og Systemisk Supervision”.

Vibeke Nathan er bestyrelsesmedlem i Euro-
pean Group Analytic Training Institutes Network,
formand for europæisk arbejdsgruppe vedrøren-
de videreuddannelse af gruppeanalytiske lærere,
dansk delegeret i gruppesektionen i European Fe-
deration for Psychoanalytic Psychotherapy in the
Public Sector, full member Group Analytic Socie-
ty, London samt medlem af træningskommiteen
ved Institut for Gruppeanalyse, København. VN
har deltaget i multiteoretisk gruppeterapi work-
shop i Italien, studieophold på Regents College,
London, hos Ernesto Spinelli (ph.d.), og Hans
Cohn (ph.d.). Medarrangør af seminar i Køben-
havn om eksistentiel psykoterapi med professor
Emmy van Deurzen. VN er medlem af Styrings-
gruppen for Eksistentiel Psykologi og Terapi.

Annette Poulsen har deltaget i et 3-dages super-
visionsseminar med professor emeritus R.S. Lazar-
us.

Stig Poulsen har holdt foredrag på Psychology
Department, University of Toledo (Client Experi-
ence of Group Psychotherapy) og i Forum for
forskning i gruppeanalyse. SP har som led i en stu-
dierejse haft ophold på York University, University
of Toledo, USA og Yale University. SP har været
medinitativtager til et nystartet Forum for forsk-
ning i gruppeanalyse og sidder i styringsgruppen
for Forum for psykoterapiforskning.

Ingrid Leth

Stab
VIP: 28,6 årsværk.
TAP: 10,9 årsværk.

VIP:
Almstrup, Ole; lektor.
Alvarez, Marissa; ph.d.-studerende.
Arcel, Tata Eleftheria; lektor.
Boman, Kirsten; lektor.
Dybvad, Hans Henrik; kandidat.
Elsass, Peter; professor.
Gammelgård, Judy; lektor.
Hansen, Lisbeth Elmann; kandidat.
Harder, Susanne; ph.d.-studerende.
Hjulmand, Knud; kandidat.
Hutchings, Barry; lektor.

Jensen, Uno Hedelund; amanuensis.
Jørgensen, Eric Ove Friis; lektor.
Jørgensen, Stephan; ph.d.-studerende.
Kruse-Blinkenberg, Sten; kandidat.
Larsen, Helmer Bøving; adjunkt.
Larsen, Henning Axel; forskningsprof.
Leth, Ingrid; lektor.
Licht, Deborah; ph.d.-studerende.
Linde, Michael; amanuensis.
Lindgård, Lise; lektor.
Linnet, Jakob; ph.d.-studerende.
Lunn, Susanne; lektor.
Maar, Vivi Bengta; lektor.
Maher, Brendan; gæsteprofessor.
Mathiasen, Else-Marie; forskningsassistent.
Mcilhagga, William Hugh; lektorvikar.
Mirdal, Gretty Mizrahi; lektor.
Mogensen, Anne; forskningsassistent.
Mogensen, Jesper; lektorvikar.
Munck, Hanne; lektor.
Nielsen, Susanne Aavang; kandidat.
Olsen, Michael; kandidat.
Poulsen, Annette; adjunkt.
Poulsen, Stig Bernt; videnskabelig medarb.
Sandros, Charlotte; kandidat.
Steensballe,Birgitte; videnskabelig medarbejder.
Strandbygaard, Bent; lektor.
Sørensen, Birgitte Haag; kandidat.
Vitger, John; speciallæge.
Væver, Mette Skovgaard; ph.d.-studerende.

TAP:
Bech, Signe-Marie Wellner; overassistent.
Byrholdt, Anja; assistent.
Daun, Gunnel Helena; overassistent.
Dittmann, Helle Anette; specialpædagog.
Duran, Fatma; medhjælp.
Dutton, Inger Poulsen; socialrådgiver.
Ellesgaard, Ruth; overassistent.
Gige, Minna; overassistent.
Gregersen, Randi; specialpædagog.
Nathan, Vibeke; socialrådgiver.
Nissen, Lone; assistent.
Riiber, Heidi; overassistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Montgomery, Edith Elise de: Flygtningebørn fra

Mellemøsten.

Fondsstøtte:
Forskerakademiet:
– Gæstestipendiat Deborah M. Licht, USA (Ingrid

Leth)   kr. 25.543.

Forskningsrådene:
– Udforskning af synsprocesser og hjerneproces-

ser (Axel Larsen)   kr. 750.000.
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Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædago-
er:
– “Hjælp til Psykologhjælp” (Kirsten Boman)   

kr. 157.000.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Aflønning af undervisningsassistent til aflasning

(Gretty Mirdal)   kr. 90.000.
– Individuel Følsomhed og Arbejdsmiljø (Annet-

te Poulsen)   kr. 200.436.
– Psykologiske forhold ved primær brystrekon-

struktion (Stephan Jørgensen)   kr. 325.805.
– Samhørighed i psykodynamiske korttids-tera-

pigrupper (Stig Bernt Poulsen)   kr. 113.429.

Publikationer:
Boman K., Hougaard E.: Klinik og Universitet.

Psykolog Nyt 4, s. 10-12, København 1997. 
Bundesen C., Larsen A.: A Template Pandemoni-

um for Object Recognition. International Jour-
nal of Psychology Vol. 31, s. 1, U.K. 1996. 

Elsass P.: Den sundhedspsykologiske konsultation.
En introduktion til den humanistiske sundheds-
forskning om læge-patient forholdet. Ugeskrift
for Læger, 1997. 

Elsass P.: Psykoterapeutisk behandling af tortur-
overlevere. i: Interkultural psykologi, Køben-
havn 1997. 

Elsass P.: Psykoterapeutisk hjælp til flygtninge. En
etnocentrisk reaktion på vores dårlige samvittig-
hed. Humaniora, 1997. 

Elsass P.: Synlighed og sandhed. Klinisk psykologi
som humanistisk disciplin. Psyke & Logos, 1997. 

Elsass P.: Kompliance; et forførende begreb om
samarbejdet mellem profession og lægmand.
1997. 

Elsass P.: Treating victims of torture and violence.
Theoretical, cross-cultural and clinical perspec-
tives. New York 1997. 

Elsass P.: Kognitiv terapi vid lätt och måttlig de-
pression. i: Kognitiva Behandlingsformer, s. 34-
56, Sverige 1997. 

Elsass P., Vinter M.: Psykopedagogiska metoder i
arbetet med schizofrena. i: Kognitiva behand-
lingsformer, s. 213-238, Sverige 1997. 

Elsass, P.: Kognitiv terapi för intagna patienter
med djup depression, i: Kognitiva behandlings-
former, s., 57-72, Sverige 1997.

Friis-Hasché E., Hutchings B.: Smärtans och odon-
tofobins psykologi. Tandläkaretidningen 87 nr.
18, s. 9, 1995. 

Gammelgaard J.: Om psykoanalytisk kultur. Et
rum for refleksion. København 1997, 171 s. 

Gammelgaard J.: Psykoanalysens Guld. i: Om psy-
koanalytisk kultur. Et rum for refleksion, s. 33-
53, København 1997. 

Gammelgaard J.: At lytte med det tredje øre. i: En

umulig profesjon? Om opplæring i intensiv dy-
namisk psykoterapi, S.E. Gullestad, Theophila-
kus, s. 155-169, Oslo 1997. 

Gammelgaard J.: Psykoanalysens historie. Psyke &
Logos 2, 17, s. 453-457, København 1996. 

Gammelgaard J.: Brændt barn skyer ilden. i: Erfa-
ringer, Tine Rask Eriksen, Birte Friis Gerstoft,
Helle Piong Hansen, s. 72-96, København 1996. 

Gammelgaard J.: Radioessays fra 1996. 30 s. Publi-
kationsart diverse. 

Gammelgaard, J.: Om psykoanalytisk kultur – et
rum for reflektion. København 1997, s. 1-171.

Hess R., McIlhagga W., Field D.: Contour Integra-
tion in Strabismic Amblyopia. Vision Research
Volume 37, s. 16, Pergamon Press 1997. 

Hjulmand K.: Omgivelsernes faciliterende betyd-
ning – en introduktion til Winnicotts objektre-
lationsteori. Psyke & Logos vol. 12 (2), s. 335-
357, København 1991. 

Hjulmand K.: Fairbairn og objektrelationsteori.
1997, 18 s. Publikationsart diverse. 

Hjulmand K.: “Forord til den danske udgave”. i:
Spædbørn og deres mødre, D.W. Winnicott, s.
7-9. København 1997. 

Hjulmand K.: “Bibliografisk tillæg”. i: Spædbørn
og deres mødre, D.W. Winnicott, s. 123-126. Kø-
benhavn 1997. 

Hutchings B., Brennan P., Raine A.: Psychophysio-
logical protective factors for male subjects at
high risk for criminal behavior. American Jour-
nal of Psychiatry 154, s. 3, 1997. 

Jensen U.H.: Evalueringsrapport til Socialministe-
riet vedr. den Psyko- Sociale Rådgivning i LBH
(1995-97). København 1997, 83 s. Publikations-
art diverse. 

Jørgensen E.F.: Træk af supervisionens udvikling i
Danmark. Insikten. Riksföreningen Psykoterapi
Centrums Tidning 1, s. 28-29, 1997. 

Jørgensen E.F., Rønnestad H.: Danske psykotera-
peuters oplevede vanskeligheder og copingstra-
tegier. Et udviklingsperspektiv. 1997, 55 s. Publi-
kationsart diverse. 

Jørgensen E.F., Rønnestad H.: Experienced Diffi-
culties and Coping Strategies of Danish Psycho-
therapists. 1997, 22 s. Publikationsart diverse. 

Jørgensen E.F.: Anmeldelse af Esben Hougaard:
Psykoterapi – teori og forskning. Psyke & Logos
1, s. 222-230, 1997. 

Jørgensen E.F.: Anmeldelse af K. Gordan: Professi-
onella Möten. Om utredande, stödjande och
psykoterapeutiska samtal. Nordisk Psykologi,
Stockholm 1997. 

Larsen A., Gade A.: Hjerne og kognition. Psyke &
logos Vol 18, Nr. 2, s. 287-303, København 1997. 

Larsen A., Bundesen C.: A Template Pandemoni-
um for Object Recognition. International Jour-
nal of Psychology Vol. 31, s. 1, U.K. 1996. 

Det humanistiske Fakultet582



Larsen A.: Visuel genkendelse: Et pandæmonium
af templates genkender visuelle mønstre. i:
Aspekter af psykologisk forskning i Danmark,
Gretty Mirdal, Inge M. Bryderup, s. 38-54, Kø-
benhavn 1996. 

Larsen A.: Levende billeder: Om dannelse og om-
dannelse af forestillingsbilleder i hjernen. Psyke
& Logos 1, s. 21-38, København 1997. 

Lauritsen P., Kaasgaard K., Elsass P.: Computere i
psykiatrien. En undersøgelse af lægers og ergo-
terapeuters “i-tale-sættelse” af computerens an-
vendelsesmuligheder i arbejdet med psykiatri-
ske patienter. Philosophia, 1997. 

Linde M., Outzen L.: Personality, Trauma and
Acute Somatic Disease. A Study of Psychological
Distress in Connection with Hospitalization due
to Injury, Acute Heart Disease and Burns. 1997.
Publikationsart diverse. 

Linde M.: Anmeldelser af Lunde & Ramhøj (eds):
Humanistisk forskning indenfor sundhedsvi-
denskab og Gottfries & Persson (eds): Humani-
ora och medicin. I Nyhedsbrev, 22, Psykologisk
Institut, Århus Universitet. 1997. Publikations-
art diverse. 

Linnet J.: Psyke, Sygdom og Atopisk Eksem. Kø-
benhavn 1996, 8-13 s. 

Lunn S.: Anorexia Nervosa – Destruction and cre-
ation of desire. 1996. Publikationsart diverse. 

Lunn S.: Spisevægring – psykologisk baggrund og
behandling. Psykiatriinformation 4, s. 8-11, Kø-
benhavn 1997. 

Lunn S.: Spiseforstyrrelser – når krop, vægt, mad
og slankhed udvikler sig til en besættelse. Helse
3, s. 30-31, København 1997. 

Lunn S., Høvde K.: Spiseforstyrrelser – Hvor stort
er problemet og hvordan kan man forebygge?
København 1997, 1-69 s. 

Lunn S., Winther G.: Min far er stærkere end din
far. Psykolog Nyt 18, s. 24-25, København 1997. 

Lunn S.: Det psykoanalytiske rum. i: Om psykoa-
nalytisk kultur – et rum for refleksion, s. 53-68,
København 1997. 

Lunn S., Gammelgaard J.: Om psykoanalytisk kul-
tur – et rum for refleksion. København 1997, 1-
171 s. 

Maar V.: Bookreview: Meg Sharpe, editor. “The
Third Eye Supervision of Analytic Groups”.
Group Analysis, Journal of Group Analytic
Psychotherapy Volume 30, No. 1, s. 141-142,
London 1997. 

McIlhagga W., Pääkkönen A.: Noisy template
matching: A model for detection and discrimi-
nation. Perception 25 (supplement), s. 1, Per-
gamon Press 1997. 

Meillier L., Osler M., Sabroe S., Christensen B., El-
sass P., Meyer L.: Health education pamphlets
about smoking – their benefit to smokers and
non-smokers. Tobacco Control 1997. 

Mirdal G.M.: Migration og sygdom: Fra nostalgi til
PTSD. i: Interkultural Psykologi, s. 10, Køben-
havn 1997. 

Munck H.: Using the NBAS with Families: A
psychotherapeutic Approach. i: Neonatal Beha-
vioral Assessment Scale. 3rd edition. Clinics in
Developmental Medicine No 137, T. Berry
Brazelton, J. Kevin Nugent, s. 150, London
1995. 

Munck H.: Intervencao Hospitalar com Pais de
Bebés Prematuros. i: Bebé XXL. Crianca e Fa-
mília na Viragem do Século, s. 532, Lisboa 1995. 

Munck H., Bentsen B.S.: Baby-massage. Et “stimu-
lationsprogram” for spædbørn. En kritisk rede-
gørelse. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning
Juni 1996, s. 10, Viby, Scanprint A/S 1996. 

Munck H., Bentsen B.S.: Svar på kommentar til ar-
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for spædbørn. En kritisk redegørelse. Måneds-
skrift for Praktisk Lægegerning August 1996, s.
2, Viby, Scanprint A/S 1996. 

Munck H.: Neutrality and Involvment in Mother-
Infant Therapy. Tampere, Finland 1996, 1 s.
Publikationsart diverse. 

Munck H.: The Primary Prophylactic Approach in
Denmark. Tampere, Finland 1996, 1 s. Publika-
tionsart diverse. 

Munck H.: Observationer af det spæde barn i kli-
niske sammenhænge. Spædbørn (2). Psyko-
lognyt 10, s. 9-10, København 1996. 

Mørch M.M., Elsass P.: Kognitiv terapi för intagna
patienter med djup depression. i: Kognitiva be-
handlingsformer, s. 57-72, Sverige 1997. 

Ntabaye M., Poulsen S., Elsass P.: A qualitative stu-
dy of the user perspective of emergency oral
health care in rural Tanzania. Tropical Dental
Journal, 1997. 
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benhavn 1997. 

Poulsen S.: Forskning i psykoterapi. Psykolog Nyt
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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 september 1993 blev Center for Etik og Ret etab-
leret med støtte fra de fem forskningsråd. Leder
er docent Peter Kemp. Centret har til formål at
igangsætte forskning og internationalt samarbej-
de mellem forskere inden for etik og jura. Centret
har to hovedprojekter: 
• At indkredse og afklare de bioetiske grundlags-

problemer med særligt henblik på forholdet
mellem bioetik og bioret i forskellig lande og
verdensdele (støttet af forskningsrådene); 

• at belyse synet i europæiske lande på de grund-
læggende etiske principper i bioetik og bioret
(støttet af EU-kommissionen under BIOMED II-
programmet). En dokumentationsafdeling for
etik og ret ledet af dokumentationschef Marga-
reta Broberg indgår siden sommeren 1996 i
centret. Centret udsender Studier i etik og ret,
red. af Jacob Rendtorff (2 bind i 1997).

Forskningsvirksomhed:
Instituttets forskningsvirksomhed fordeler sig på
følgende områder:

Filosofi

1. Filosofi- og idéhistorie
1.1 Fortsat bearbejdelse af engelsk udgave af Den
Europæiske Filosofis Historie, Antikken (Johan-
sen, Karsten Friis).

1.2 Studier over Platons sendialoger og over Ari-
stoteles’ Metafysik (Johansen, Karsten Friis).

1.3 Fortsatte studier i det 19. århundredes dan-
ske filosofi især koncentreret om Henrich Stef-
fens, F.C. Sibbern, Søren Kierkegaard og om for-

holdet mellem Hans Brøchner og den unge
Georg Brandes (Koch, C.H.).

1.4 Studier i Niels Stensens (Stenos) forfatter-
skab og naturvidenskabelige virken (Koch, C.H.).

1.5 Som tilknyttet den ny udgave af P. Lübcke
(udg.), Politikens filosofi leksikon er udarbejdet ca.
80 artikler eller revisioner af artikler mellem A og
J, og som forfatter og konsulent ved Den Store
Danske Encyklopædi er udarbejdet 45 artikler
mellem K og M samt stillet ændringsforslag til et
stort antal artikler (Koch, C.H.).

1.6 Arbejde med udgivelse (korrekturlæsning,
udarbejdelse af register m.m.) af afhandlingen Al-
fred Sidgwicks argumentationsteori (434 sider),
som forsvaredes for den humanistiske doktorgrad
den 19. juni (Nielsen, Flemming Steen).

1.7 Arbejde med udarbejdelse af engelsk ver-
sion af samme afhandling (Nielsen, Flemming
Steen).

1.8 Studier i Platons politiske filosofi, herunder
reception i middelalder og renæssance (Olsen,
Anne-Marie Eggert).

1.9 Feminist interpretations of Immanuel Kant (re-
daktør af antologi udgivet i august 1997). Antolo-
gien består af indlæg, hvor feministiske filosoffer
nytænker de traditionelle Kant-tolkninger
(Schott, Robin May).

2. Praktisk filosofi
2.1 Legitimering af beskyttelsen af den levende
natur. Artsbegrebets normativitet (Coff, Christi-
an).

2.2 Personlig identitet, egeninteresse og mo-
ralsk værdi. En undersøgelse af, hvad det er ved en
persons overlevelse, der gør den intrinsisk betyd-
ningsfuld for personen og af, hvordan svaret på
dette spørgsmål bør påvirke vores syn på egenin-
teresse og moral (Holtug, Nils).

2.3 Det retfærdige samfund. Om lighed som
ideal i etik og politik. En undersøgelse af værdien
af lighed og beslægtede politiske idealer (Holtug,
Nils i samarbejde med Kappel, Klemens og Lip-
pert-Rasmussen, Kasper).

2.4 Værdi, landskab og biodiversitet. Et tværfag-
ligt forskningsprojekt i samarbejde med forskere
fra RUC, KVL, Kunstakademiets Arkitektskole og
KU (jura) (Jensen, Karsten Klint).

2.5 Bioteknologi, kropslighed og bioetik (Jo-
hansen, Niels Mattsson).

2.6 Kohærentism og Metafysik. Hovedformålet
er at undersøge sammenhænge mellem kohæren-
tistiske teorier om begrundelse og forskellige posi-
tioner i realisme/anti-realisme debatten (Kappel,
Klemens).

2.7 Politisk filosofi, etisk teori og meta-etik
(Kappel, Klemens).

2.8 Bioetik og bioret. Analyser af begreberne
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“bioetik” og “bioret”, deres teoretiske og praktiske
implikationer og deres indbyrdes forhold, herun-
der i særdeleshed en analyse af ideen om integri-
tet på etikkens og rettens område (Kemp, Peter
medforfatter sammen med Rendtorff, Jacob til
Den bioetiske vending, Spektrum, oktober).

2.9 Tidsproblemet og etikkens grundlagspro-
blemer. Refleksioner over etikken med særligt
henblik på sammenhængen mellem sprog, hand-
ling og tid (Kemp, Peter).

2.10 Studier i værdighedsbegrebets historie og
lovgivningsprocessers forløb med henblik på ud-
arbejdelse af afhandling om værdighed og kunstig
befrugtning (Lebech, Mette).

2.11 Legitimationsproblemet for socialpolitik-
ken i udvalgte europæiske lande (Petersen, Hen-
rik Sonne).

2.12 “Etiske problemstillinger i moderne forpla-
ningsteknologi” (Petersen, Thomas).

2.13 Kroppen mellem person og ting. Aspekter
af bioetiske lovgivningsinitiativer, bioretslig prak-
sis og deres filosofiske forudsætninger (Rendtorff,
Jacob).

2.14 Topics on Population Ethies – studier over
populationsetiske problemer (Ryberg, Jesper).

2.15 Filosofiske analyser af politisk vold. Forsk-
ningsprojektet tager udgangspunkt i problematik
omkring køn og vold – eksemplevis voldtægt af
kvinder under krig, forhold mellem køn og natio-
nale identiteter (Schott, Robin May).

2.16 Forsat studium i moralfilosofi og sociologi:
Max Weber, Zygmundt Bauman, Niklas Luhmann
& Gilles Lipovetsky. Afslutning af ph.d.-studium
med indlevering af afhandlingen Sandheden er rød
– og gid etikken var ligeså! (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”, fortsatte studier
med henblik på udgivelse af en udgivelse om teo-
retiske entiteters status og videnskabelige teoriers
natur (Faye, Jan).

3.3 Studier over tidens metafysik (Faye, Jan).
3.4 Naturalistisk semantik. Specielt konsekven-

ser af eksternalisme med hensyn til mentalt ind-
hold (Flor, Jan Riis).

3.5 Udarbejdelse af kompendium i formel logik
(Flor, Jan Riis).

3.6 Constitutive Counterfactuality: The Logic of
Interpretation in Metaphor and Music. Afsluttet

finsk FD-afhandling for Tampere Universitet
(Grund, Cynthia M.).

3.7 Forskning inden for NOS-H-projekt “Inter-
pretation, Literature and Identity – Approaches to
the Methodology of Interpretation” (Grund, Cyn-
thia M.).

3.8 The Convergence of Knowledge. En logico-
matematisk undersøgelse af erkendelsens konver-
gens og dennes filosofiske implikationer for er-
kendelses- og videnskabsteorien (Hendricks, Vin-
cent Fella).

3.9 Feministisk teori og kritik (udarbejdelse af
en bog i Gyldendals Filosofiserie sammen med
dr.phil. Bente Rosenbeck). Analyse af feministisk
filosofis bidrag til følgende emner: Genlæsning af
filosofihistorie, erkendelsesteori, videnskabsteori,
debat om “subjektet” (Schott, Robin May).

3.10 Færdiggørelse af afhandlingen Self-aware-
ness and Alterity (Zahavi, Dan).

Pædagogik
4.1 Voksenpædagogik: Erfaringer og analyser af
efter- og videreuddannelsesforløb gennem lokalt
initierede projekter, som retter sig imod pædago-
ger og lærere (Andersen, Peter Østergaard).

4.2 Den moderne barndom og den pædagogi-
ske teoridannelse (Andersen, Peter Østergaard).

4.3 Praksisforståelse og pædagogisk teori (An-
dersen, Peter Østergaard).

4.4 Om praktik i det danske uddannelsessystem.
En empirisk undersøgelse af læreprocesser i prak-
tik (Bayer, Martin).

4.5 Professionslæring i pædagogisk praksis. En
empirisk undersøgelse af 600 nyuddannede folke-
skolelæreres og pædagogers professionslæring
(Bayer, Martin).

4.6 Ramfaktorteori og Klasseværelsesobservati-
onsstudier revisited: I samarbejde med Pedagogis-
ka Institutionen, Uppsala Universitet, Sverige
(Callewaert, Staf).

4.7 Basil Bernstein’s sociolingvistik og uddan-
nelsessociologi konfronteret med Bourdieus
sprogteori, i samarbejde med Institut for Nordisk
Filologi, Københavns Universitet (Callewaert,
Staf).

4.8 Pierre Bourdieus praktikteori i relation til vi-
denskabeliggørelse af sygeplejefaget og andre
pædagog/omsorgsfag, i samarbejde med ph.d.-
studerende på Bourdieu-programmet (Calle-
waert, Staf).

4.9 “The Impact af Educational Policy on Local
Communities on Parental Attitudes towards Edu-
cation”. Projektet afsluttet og færdigbearbejdet ul-
timo 1997 (Conrad, Joan).

4.10 “Educational Reforms in Denmark since
1945” – del af fælles europæisk forskningsprojekt,
styret fra Stockholms Universitet, Institutionen för
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Internationell Pedagogik. Projektet afsluttet ulti-
mo 1997 (Conrad, Joan).

4.11 “Uddannelsespolitik og planlægning”. Del
af antologi til undervisningsbrug. Projektet afslut-
tet. Antologien udsendes primo 1998 (Conrad,
Joan).

4.12 “Evaluering af sundhedsprogrammer i 3.
verden” i samarbejde med Dansk Bilharziose La-
boratorium. Projektet afsluttet 1997 (Conrad,
Joan).

4.13 Afsluttet undersøgelse af frafald i gymnasi-
et og HF. Påbegyndte undersøgelser: A) Overgan-
gen fra gymnasium til universitets studium, B)
Vurdering af nyansatte universitetslæreres under-
visningspraksis (Dohn, Helge).

4.14 Udvikling af miljøundervisning på det vok-
senpædagogiske område. Pædagogisk konsulent
på udvikling af “det grønne islæt” på daghøjskole-
området i et udviklingsprojekt finansieret af Den
Grønne Fond, Undervisningsministeriet og Dansk
Folkeoplysnings Samråd. Pædagogisk konsulent
for “Grønt universitet” og et samarbejdsprojekt
mellem en daghøjskole og “Hotel- og Restaurati-
onsskolen” (Gabrielsen, Tone Saugstad).

4.15 “En vurdering af skolerettede sundheds-
kampagner og deres anvendelse i folkeskolen”, et
forskningsprojekt i samarbejde med Danmarks
Lærerhøjskole. Projektet består af en registrering
af skolerettede kampagner på sundhedområdet,
en opsamling af “kampagneafsendernes” erfarin-
ger og en undersøgelse af hvordan kampagnerne
indgår i folkeskolens undervisning (Gabrielsen,
Tone Saugstad).

4.16 Teoretiske studier af erfaringsbegrebet og
forholdet mellem viden og handling i et didaktisk
perspektiv. Videreudvikling af teorier fra ph.d.-af-
handling om “Dogmer i folkeoplysningen. En di-
daktisk diskussion af en handlingsrettet sundheds-
og miljøformidling med eksempel i kampagner”
(Gabrielsen, Tone Saugstad).

4.17 Impact of Education Reform in Namibia.
Klasserums studier, 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).

4.18 Sygeplejeforskning i det moderne samfund
(Glasdam, Stinne).

4.19 Læring og kundskaber i praktisk sygepleje.
Det er en empirisk baseret observations- og inter-
viewundersøgelse der angår praktikuddannelse af
sygeplejerskestuderende. Undersøgelsen der
pågår på to københavnske hospitaler og sygepleje-
skoler, med forløbs og komparative elementer, er
baseret på teoretikere som P. Bourdieu, Dreyfuss
brødrene og D. Schön (Larsen, Kristian).

4.20 Humaniora på universitetet – en empirisk
undersøgelse (Laursen, Per Fibæk).

4.21 Boldspilområdets pædagogik – empiriske
idrætsdidaktiske undersøgelser på universitetet og
i gymnasiet (Laursen, Per Fibæk).

4.22 Forskningsbaseret undervisning – en uni-
versitetspædagogisk interviewundersøgelse (Laur-
sen, Per Fibæk).

4.23 Almen didaktik – introduktion til fagområ-
det (Laursen, Per Fibæk).

4.24 Integration i folkeskolen i Grønland. En
landsdækkende spørgeskemaundersøgelse – om-
fattende alle elever i integrerede klasser 1994/95
og 1995/96. En kvalitativ interviewundersøgelse af
forældrenes syn på de integrerede klasser (afslut-
tet) (Moldenhawer, Bolette).

4.25 social løbebane – lokalsamfund – uddan-
nelse: En undersøgelse af overgangen fra folke-
skolen til ungdomsuddannelse blandt udvalgte
unge fra etniske minoriteter (Moldenhawer, Bo-
lette).

4.26 Uddannelsesreformer i Sydafrika – med
særlig henblik på “second chance” – og social inte-
gration (Muschinsky, Lars Jakob).

4.27 Sammenhængende forløb på AMU-centre
(Muschinsky, Lars Jakob og Henriksen, Ann He-
len).

4.28 Dansk pædagogisk filosofi – en oversigt
(SEN) (Nordenbo, Sven Erik).

4.29 Hvad er pædagogisk filosofi? – en analyse
(SEN) (Nordenbo, Sven Erik).

4.30 Temaer i pædagogisk filosofi – en intro-
duktion til et fagområde (SEN) (Nordenbo, Sven
Erik).

4.31 HF-evaluering (sammen med Skov, Poul,
Klewe, Lars, Sanden, Elsebeth, Heise, Inge, von Es-
sen, Erik og Seeberg, Peter) (Nordenbo, Sven Erik).

4.32 “Language Implications in the rural Afri-
can School; an empirical investigation on the use
of mothertongue and English as languages of in-
struction”. Feltarbejdet udført i det nordlige Gha-
na med vægt på både sociale og sproglige faktorer
(Schrøder, Vibeke).

4.33 Elevers oplevelse af læring og skole i Eng-
land, Frankrig og Danmark. En komparativ socio-
kulturel undersøgelse af 7. klasses elever. 3-årigt
projekt støttet af Det humanistiske Forskningsråd
(Winther-Jensen, Thyge).

4.34 Grundlæggende problemer og begreber
inden for den komparative og internationale
pædagogik (Winther-Jensen, Thyge).

Retorik
5.1 Artikel til internationalt tidsskrift om forsk-
ningsprojektet “Retorik der flytter stemmer” (Jør-
gensen, Charlotte, Kock, Christian og Rørbech,
Lone).
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5.2 Færdiggørelse af mindre afhandlinger om
argumentation og politisk debat (Jørgensen,
Charlotte).

5.3 Sammendrag på engelsk af resultater fra
projektet “Retorik der flytter stemmer” til publika-
tion i internationalt tidsskrift (Kock, Christian,
sammen med Jørgensen, Charlotte og Rørbech,
Lone).

5.4 Udvikling af empiriske metoder til at kort-
lægge vælgeres reaktioner på politisk kommunika-
tion (Kock, Christian).

5.5 Kildestudier i den retoriske tænknings histo-
rie med henblik på bidrag til oversigtsværk om
åndshistorie (Kock, Christian).

5.6 Analyse af begrebet troværdighed med hen-
blik på empirisk-kvantitativ undersøgelse (Kock,
Christian).

5.7 Fortsat udviklingsarbejde med skrivepæda-
gogik, derunder opgave- og vejledningstyper, med
henblik på anvendelse i universitets- og ungdoms-
uddannelser (Kock, Christian).

5.8 Breve til danskerne – brevets status, vilkår og
brug fra privatpersoner, virksomheder, organisati-
oner og det offentlige. Med andre ord: Hvordan
kommunikerer vi i den målrettede skriftlige gen-
re? (Lund, Anne Katrine).

5.9 “Actio” – en større undersøgelse af kroppen
i fremførelsen. Første del er afsluttet med hen-
holdsvis en video-rekonstruktion og en artikel.
Anden del, med inddragelse af en dansk oversæt-
telse af et fransk værk, er under udarbejdelse. Den
tredje del i planlægningsfasen (Onsberg, Merete).

5.10 En retorisk/metrisk undersøgelse af “Altid
frejdig, når du går” (Onsberg, Merete).

5.11 Udarbejdelse af lydbånd til brug i under-
visning i fonetik (Rørbech, Lone).

5.12 Hvad sker der med et politisk budskab, fra
det opstår på Christiansborg, til det når frem til
modtagerne i en journalistisk bearbejdet form?
Og er den politiske formidling i medierne hen-
sigtsmæssig? (Steensbech, Pernille).

Redaktionsvirksomhed:
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Collin, Finn: Redaktør af Danish Yearbook of
Philosophy.

Faye, Jan: Redaktion af: 1. “Perspectives on
Time”, 2. “Videnskabernes København”.

Flor, Jan Riis: Medlem af redaktionen for Filoso-
fiske Studier.
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daktører af Retorik Studier 11.

Kemp, Peter: Afsluttet: Redaktør af særnummer
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daktør af danske bibliografier til Bibliographie de
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ternationale konference om bioetik og bioret, Kø-
benhavn 1996. Redaktør af bogserien Philosophi-
cal Problems Today fra og med bind III om
“World and Worldhood” og bind IV om “Bio-
ethics”. Redaktør af udgivelse af bidragene på
fransk til Det Internationale Instituts årlige Entreti-
ens, der i september fandt sted i Danmark om em-
net: La métaphysique dans la culture.

Kock, Christian: Medlem af redaktionsrådet for
Rhetorica Scandinavica.

Laursen, Per Fibæk: Medlem af “The Editorial
Board for Innovation and Learning in Educati-
on”.

Laursen, Per Fibæk: Medlem af redaktionsgrup-
pen for serien “Universiteter i udvikling”, Forlaget
Samfundslitteratur.

Lebech, Mette: Medredaktør af Respekt for
Menneskeliv-Nyt.

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 of
Philosophy. Medlem af Editorial Board i: 
1. Studies in Philosophy and Education.
2. Paedagogica Historica. International Journal of

the History of Education.
Onsberg, Merete: Retorik Studier, vol. 11, sam-

men med lektor Charlotte Jørgensen.
Zahavi, Dan: Redaktion af “Filosofisk Studier”

og “Alter-revue de phénoménologie. Redigering
af: 
1 Alterity and Facticity. New perspectives in Hus-

serl (sammen med N. Depraz). Kluwer Acade-
mic Publishers. Dordrecht-Boston, 1998. 

2 Self-awareness, temporality and alterity. Kluwer
Academic Publishers. Dordrecht-Boston, 1998.

Rejser, gæsteforelæsninger:
Andersen, Peter Østergaard: Lärerhøgskolan i
Stockholm (august).

Bayer, Martin: Uppsala Universitet (marts).
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Broberg, Magareta: Bidrag til European Work-
shop on the Improved Infrastructure for Ethics in
Medecine i Göttingen (20. – 23. marts). Besøg
(24. – 25. marts) på databasevært DIMDI i Köln
med henblik på databasesamarbejde. Besøg på
EU’s dokumentationscenter, Bruxelles, og bidrag
til konference om dokumentationssamarbejde på
Baden-Würtenbergs repræsentation ved EU i
Bruxelles (22. – 25. juli 98).

Callewaert, Staf: Forelæsning på det Internatio-
nale Symposiet “Ramfaktorteori revisited”, Upp-
sala Universitet (november). Gæsteforelæser
ph.d.-kursus i pædagogik på Faculdade de Psicolo-
gia e Sciencias da Educacao, Universitet Oporto,
Portugal (juni). Forelæsning på Internordisk Kon-
ference af Universitetsadministratører, Oslo (au-
gust). Opponent doktorafhandlingen af Maria Ve-
gara om pædagogiken under militærdiktaturen i
Argentina, Pedagogiska Institutionen, Lunds Uni-
versitet (maj).

Collin, Finn: Gæsteforelæsning om Socialkon-
struktivisme ved Oslo Universitet (9. maj).

Grund, Cynthia M.: “Fiktionalismen i världen
och i Lund”, Lund (15. juni). “The Coast as Re-
presented in Nordic Piano Music”, Newport, RI,
USA (4. august). “Nature in Music and the Nature
of Music”, Helsinki (21. november). “The Impor-
tance of Metaphor for Philosophy”, Tampere (24.
november). “Is the Portrayal of Nature in Music
Metaphorical? – Case Studies from Nordic Natio-
nal Romantic Piano Music”, Netværk for Metafo-
rer, Kultur og Kognition seminar, KUA (5. decem-
ber).

Holtug, Niels: “Molekylær biologi, etik og gen-
terapi”, Århus Universitet (19. marts). “Utilitaria-
nism Reconsidered”, Conference, New Orleans
(22. – 24. marts). “Ethical and Social Aspects of
the Change in Our Knowledge About the Human
Genome”, The Human Genome Challenge Con-
ference, Oslo (27. april). “Svenska filosofidagarna,
Lund (13. – 14. juni). “Genetic Knowledge in a
Just Society”, Genetic Information Conference,
University of Central Lancashire (5. – 6. decem-
ber).

Jensen, Karsten Klint: “Utilitarianism and the Va-
lue of Equality Reconsidered”, ISUS-conference
“Utilitarianism Reconsidered”, New Orleans
(marts). “Discontinuity in Value and the Repug-
nant Conclusion”, Oxford (oktober). “The Locati-
on of Landscape Values”, Int. Conf. on Transforma-
tion of Agricultural Landscapes, RUC (oktober).

Johansen, Karsten Friis: Deltaget i Platonselska-
bets Symposium i Bergen (5. – 8. juni).

Johansen, Niels Mattsson: Studieophold i USA
siden 22. august ved Houston Law Center, Center for
Bioethics, Philadelphia, Center for Bioethics ved Geor-
gestown University i Washington DC.

Jørgensen, Charlotte:- Foredrag ved Nordisk
Sprognævnsmøde på Færøerne (august). “Politisk
debat i et ny-retorisk perspektiv”, Det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskab (november).
Sammen med Onsberg, Merete: “Om Undervis-
ning i argumentation”, Retorikkonference i Upp-
sala (oktober).

Kemp, Peter: Strasbourg (22. februar). Bidrag
til workshop om bioetik arrangeret af European
Science Foundation; Görem, Tyrkiet (3. – 6. okto-
ber). Foredrag om “Universality in Ethics and Bio-
ethics” på konference om “Approaches to Ethics” i
forbindelse med møde i eksekutivkomiteen for
FISP med henblik på forberedelse af verdenskon-
gressen i Filosofi i Boston, august 1998. Lake Biwa,
Japan (1. – 7. november). Foredrag på det 16. Ta-
nigushi Symposium vedrørende Eco-etik om “The
bioethical turn” (jfr. slutningskapitlet i Den bioeti-
ske vending), Bordeaux (4. – 6. december). Fore-
drag ved et kollokvium vedr. “Interprétation et
Modernité” på Michel Montaigne Universitetet
om emnet: “Kant lu par Ricoeur: un renouvelle-
ment de l’anthropologie”. Desuden 2. og 3. møde
i Sheffield (4. – 7. marts) og i Utrecht (22. – 24.
november) som koordinator for partnerne i Det
EU-støttede projekt om “Basic Ethical Principles
in Bioethics and Biolaw”.

Kock, Christian: Gæsteforelæsning efter invita-
tion: Stavanger, Rom, Örebro.

Laursen, Per Fibæk: Norges Idrætshøgskole
(gæsteforelæsning). Rio de Janeiro (kongres).
Kiel (kongres). Universitetet i Bergen (studiebe-
søg). Singapore (kongres).

Lebech, Mette: Møde i Det Pavelige Akademi
Pro Vita, Rom (14. – 16. februar). NSU-studie-
kreds: “Thomas Aquinas om autenticitet og oprig-
tighed”, Oslo (21. – 23. februar). “Principles,
Compromise and Human Embryos in Europe” for
St. Patrick’s College Maynooth, The Pro-life Socie-
ty og The Catholic Association of University Tea-
chers, Dublin (17. – 21. marts). BIOMED II-møde:
Samme foredrag, Sheffield (4. – 13. april). Gæste-
forelæsninger ved Technishes Universität Wien:
“English and French Law Pertaining to Artificial
Procreation”, Wien (14. – 16. maj). Visiting junior-
researcher ved Linacre-Centeret, London (1. ok-
tober 97 – 1. juli 98). BIOMED II: “Comments on
a proposed draft protocol regarding research on
the human embryo and fetus”; ledelse af work-
shop, Ütrecht (22. – 24. november). Møde i DAW
(FN’s Division for the Advancement of Women).
Repræsentation for Vatikanet: “Woman’s social
and economic rights”, Turku (1. – 4. december).

Lippert-Rasmussen, Kasper: Deltagelse i work-
shop i Oxford (oktober). Fremlæggelse af paper:
“Does moral responsibility presuppose alternate
possibilities?”
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Moldenhawer, Bolette: Etniske minoriteters sko-
legang – nationalt og internationalt. Forelæsning
på Københavns Universitet i anledning af Det Eu-
ropæiske År mod Racisme arrangeret af Det huma-
nistiske Fakultet. The Working Situation for Tea-
chers with an ethnic background in the Danish
School System, European Sociological Association
Third Conference (august), University of Essex.

Muschinsky, Lars Jakob: Rejse til Sydafrika i for-
bindelse med etablering af arbejdsmarkedsuddan-
nelser i lokale townships (februar). Rejse til Nepal
i forbindelse med rådgivning af Danida-projekt
vedrørende alfabetisering (maj). Rejse til Sydafri-
ka i forbindelse med rådgivning af Danida-projekt
vedrørende uddannelse af udstødte (maj). Rejse
til New York vedrørende møder om uddannelse
og social integration i forbindelse med projekter i
Sydafrika og Nepal (december).

Nordenbo, Sven Erik: Wittenberg Universietet
(marts). Oxford Universitet (marts). Oslo Univer-
sitet (marts). Helsinki Universitet (august).

Onsberg, Merete: Deltaget i Interarts Studies in
Theory and Practice, arrangeret af Nordisk Selskab
for Interart-studier (Norsis), Oslo 24. – 27. april,
med foredraget “Rap på tværs”. Deltaget i den 8.
nordiske metrikkonference i Wasa, Finland, 25. –
27. september, med foredraget “Da prinsen forlod
Tornerose og drog i krig”. Gæsteforelæsning efter
invitation: Sammen med lektor Charlotte Jør-
gensen holdt oplæg om undervisningen i argu-
mentation på svensk retorikkonference, Uppsala,
3. – 5. oktober.

Petersen, Henrik Sonne: Studierejse til Namur
og Paris (20. – 26. marts).

Petersen, Thomas: Har deltaget i workshop i
Oxford (3. – 4. oktober) og har der fremlagt et pa-
per: “Cloning on Humans and the Interest of the
possible child”.

Rendtorff, Jacob: Gæsteprofessor (6. – 29.
marts) ved Wiens Technische Universität: 9 fore-
læsninger om “Den bioetiske vending”. Fore-
læsning om identitet og forskel på Filosofisk Fo-
rums sommermøde (20. – 25. juli). Forelæsning
om “Morals blindhed i risikosamfundet” på Nor-
disk Sommeruniversitets sommermøde ved Mari-
enfred, Stockholm (26. august – 3. september) om
Forelæsning om “Principles of a European Legal
Morality” på forskerseminar om “liberalisme og
kommunitarisme” på Kullen i Sverige. Oplæg om
“Genetik og værdifællesskaber” (26. – 29. septem-
ber) på dansk-norsk konference om genetik på Ly-
sebu i Norge. Deltagelse i den første verdenskon-
gres om etiske koder i lægevidenskaben i anled-
ning af 50 året for Nürnberg-erklæringen (12. –
15. oktober): Deltagelse i konference om Europa-
politik i Geilo i Norge med oplæg om bioetikken i
Europarådet (12. – 16. december).

Schott, Robin May: Foredrag: “The Time is Out
of Joint: Specters, History, and Politics”, Seventh
International Philosophical Seminar, “Reading
Derrida’s Specters of Marx”, Alto Adige, Italy, 1. – 9.
juli.

Winther-Jensen, Thyge: Groningen (forberedel-
se af kongres). Oslo Universitet (1. opponent ved
disputats).

Zahavi, Dan: University of Louvain, (juni) forsk-
ningsophold. Deltagelse i konferencen Cognitive
Science and Intentionality, København 5. – 6. sep-
tember med foredraget “The Noema, the Reducti-
on and the Aim of Phenomenology”. Indiana Uni-
versity (september) forskningsophold og gæstefo-
relæsning: “Dieter Henrich and Manfred Frank
on Self-awareness”.

Øvrige aktiviteter:
Callewaert, Staf: Projektleder for PEP: Postgradua-
te Education Programme, forskeruddannelsespro-
gram på Institutet og Instituto Nacional para o De-
senvolvimento da Educacao (INDE), Bissau, Gui-
nea-Bissau. Co-projektleder og underviser/vejle-
der på forskeruddannelse INDE, Maputo, Mozam-
bique i samarbejde med Høgskolan før Lærarut-
bildingen HLS, Stockholms Universitet, Sverige.
Supervisor og underviser/vejleder på forskerud-
dannelse ved National Institute of Educational
Development (NIED), Okahandja-Windhoek,
Namibia, i samarbejde med Umeå Universitet,
Sverige.

Dohn, Helge: Koordinator for Sokratespro-
gram.

Flor, Jan Riis: Lunch-time foredrag den 10. de-
cember: Eksternalisme og transparens. Studiele-
der for filosofi.

Glasdam, Stinne: Bestyrelsesmedlem i Samar-
bejde om kurser under ph.d.-uddannelsespro-
grammet: “Betydning af køn i et tværvidenskabe-
ligt perspektiv”.

Kemp, Peter: Leder af forskningscentret “Cen-
ter for Etik og Ret” (8 medarbejdere). Forsknings-
leder for forskningsrådsprojekt om “Bioetik og
ret”. Coordinator af EU-forskningsprojekt om “Ba-
sic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw” for
23 partnere fra i alt 13 lande under BIOMED II-
programmet. Medlem af bestyrelsen for Det Inter-
nationale Institut for Filosofi, Paris.

Koch, C.H.: Medlem af Statens Humanistiske
Forskningsråd, dettes forretningsudvalg, interne
udvalg, og forskningsudvalgene ved Det kongelige
Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenska-
belige Bibliotek. Næstformand i Styrelsen for Fol-
keuniversitetet i København. Medlem af Det Kon-
gelige Danske Videnskabernes Selskab.

Kock, Christian: Leder af Formidlingscentret på
Det humanistiske Fakultet (til 30/6).
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Laursen, Per Fibæk: Medlem af bestyrelsen for
Dansk Universitetspædagogisk Netværk.

Lebech, Mette: Koordinator for International
Association of Bioethics-netværket: Sanctity of Hu-
man Life.

Muschinsky, Lars Jakob: Projektledelse af pro-
jekt for Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende Indi-
viduel Kompetenceafklaring. Projektledelse ved-
rørende udarbejdelse af vejledninger til AMU-cen-
trene for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Planlægning
og foreståelse af tværinstitutionelt forskerseminar
med professor Basil Bernstein.

Nordenbo, Sven Erik: SOCRATES-coordinator i
NESA, Strand II. Undervisningsministeriet, Fag-
ligt udvalg for filosofi i Gymnasiet. HF-evaluering,
Undervisningsministeriet, Gymnasieafdelingen.

Schott, Robin May: Akademiet for Anvendt Filo-
sofi, bestyrelsesmedlem.

Winther-Jensen, Thyge: Konsulent i pædagogik
ved Den danske Encyklopædi. Formand for Com-
parative Education Society in Europe (CESE).

Joan Conrad

Stab
VIP: 33,8 årsværk.
TAP: 8,5 årsværk.

VIP:
Andersen, Peter Østergaard; lektorvikar.
Bayer, Martin; ph.d.-studerende.
Busch-Larsen, Peter; forskningsadj.
Callewaert, Staf; professor.
Collin, Finn; lektor.
Conrad, Joan; lektor.
Dohn, Helge; lektor.
Engstrøm, Anders; ph.d.-studerende.
Faye, Jan; lektor.
Flor, Jan Chr Riis; lektor.
Gabrielsen, Tone Saugstad; lektor.
Geckler, Per; ph.d.-studerende.
Grund, Cynthia M.; forskningsadjunkt.
Hendricks, Vincent Fella; amanuensis.
Henriksen, Ann-Helen; undervisningsass.
Holtug, Nils; adjunkt.
Huggler, Jørgen; censor.
Hyldgaard, Kirsten; forskningsadj.
Jensen, Karsten Klint; forskningsadj.
Johansen, Karsten Friis; professor.
Johansen, Niels Mattsson; ph.d.-studerende.
Jørgensen, Charlotte; lektor.
Jørgensen, Peter Stray; konsulent.
Jørgensen, Peter Stray; konsulent.
Kappel, Klemens; forskningsadj.
Kemp, Torben Peter; docent.
Koch, Carl Henrik; docent.
Kock, Christian Erik J; professor.
Laursen, Per Fibæk; lektor.

Lippert-Rasmussen, Kasper; lektorvikar.
Lund, Anne Katrine; ph.d.-studerende.
Mikkelsen, Jørgen; forskningsass.
Moldenhawer, Bolette; adjunkt.
Muschinsky, Lars Jakob; lektor.
Nielsen, Flemming Steen; lektor.
Nordenbo, Sven Erik; lektor.
Olsen, Anne-Marie Eggert; forskningslektor.
Onsberg, Merete; lektor.
Petersen, Thomas; ph.d.-studerende.
Ryberg, Jesper Alexander; amanuensis.
Rørbech, Lone; lektor.
Sandøe, Peter; lektor.
Schrøder, Vibeke; ph.d.-studerende.
Scott, Robin May; lektorvikar.
Steensbech, Pernille; ph.d.-studerende.
Sørensen, Asger; ph.d.-studerende.
Thomsen, Lone Bæk; undervisningsass.
Wagner, Knud Dirch; lektor.
Winther-Jensen, Thyge; lektor.
Zachariassen, Jørgen; ph.d.-studerende.
Zahavi, Dan; adjunkt.

TAP:
Andersen, Mette Worning; bibliotekar.
Andersen, Pia Karstoft; overassistent.
Bernhoff, Inge Jytte; fuldmægtig.
Bro, Benthe; overassistent.
Christensen, Sanne; overassistent.
Dahl, Lone; overassistent.
Elkjær, Inge; overassistent.
Jørgensen, Peter Stray, konsulent.
Lindhardtsen, Jytte Dyrlund; overassistent.
Mattsson, Holm Ulla K. B.; assistent.
Mortensen, Susann Munk; assistent.
Reinecker, Lotte M.; konsulent.
Schneidermann, Aase; overassistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Hendricks, Vincent Fella: Epistemology, Methodo-

logy and Reliability.
Jensen, Karsten Klint: Om afvejning af værdier.

Med særligt henblik på “etisk regnskab” for hus-
dyrbrug.

Ryberg, Jesper Alexander: Topics on Population
Ethics.

Specialer:

Specialer (pædagogik)
Dencker, Annemarie: Hvad Allah ikke ved, har

han ikke ondt af! – En sundhedspædagogisk be-
lysning og vurdering af et sundhedsoplysnings-
program i et tredjeverdens land.

Edinger, Kristian Kirkegaard: Oprindelige folk og
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moderniseringsprocesser – en analyse af uddan-
nelsesreformen i Bolivia.

Endresen, Harry Thorleif: Kognitiv pædagogik –
om undervisning med fokus på læring, tænk-
ning og selvstyring.

Fuglsang, Esben Guld: Dannelse og kvalifikationer
i informationsteknologisk perspektiv. Et tema i
debatten om uddannelse og informationssam-
fund.

Glinsvad, Birte Sigrid: Et ‘dekontekstualiseret’ og
et ‘kontekstualiseret’ syn på læring. Implikatio-
ner for formålet med praktik i sygeplejerskeud-
dannelsen.

Grandal, Niels Otto Henry: Det pædagogiske le-
derskab.

Jensen, Lene Stokholm: Stilen og kampen om po-
sitioner.

Koudahl, Peter: Udviklingsforskningen i spæn-
dingsfeltet mellem praksisrelevans, politik og vi-
denskab – en analyse af udviklingsforskningen i
relation til u-lande og udpegning af et muligt al-
ternativ til den dominerende normative og sub-
stantialistiske tilgang.

Madsen, Kamilla Frimodt: En empirisk under-
søgelse af en gruppe kvinder, “madres comunit-
arias”, bosat i “sektores populares” i Bogotá,
Colombia og deres motivation for uddannelse.

Veng, Lotte: Stilen og kampen om positioner.
la Cour, Anders: Et system – to kulturer.
Øland, Trine: Skolens retning og statens fascinati-

on af skole. Et studie af skolen med udgangs-
punkt i ideologi og praktik m.h.t. indvandrer-
elever.

Specialer (retorik)
Andersen, Lars Pynt: Filmdialogens retorik.
Andersen, Lisbet Damtoft: De episke nyheder – en

empirisk undersøgelse af enkeltsager i tv-ny-
hedsudsendelser.

Andersen, Mette Minor: Har elefanter hovedpine?
En retorisk undersøgelse af en reklames virke-
midler og effekt på modtageren.

Avnshøj, Mette Steen: Har elefanter hovedpine?
En retorisk undersøgelse af en reklames virke-
midler og effekt på modtageren.

Camre, Ursula Friis: Dét ønsker vælgerne – en em-
pirisk undersøgelse af unge vælgeres forhold til
den politiske retorik i tv-valgudsendelser.

Eversbusch, Nicholas Christian: Helmut Schmidt
– en studie i etos, argumentation og retorisk
tænkning.

Hansen, Karin Hegelund: Alexanderteknikkens
indflydelse på den retoriske fremførelse.

Hegelund, Kathrine: Fra alle os – til alle jer. Om
forholdet mellem P1 og lytterne.

Pedersen, Jakob: Ritt’s retorik – hvorfor slår Ritt
Bjerregaard så kraftigt igennem i medierne?

Om et fascinerende – men kriseskabende – me-
diefænomen i dansk demokrati.

Raaberg, Hanne Dagmar: Når identiteten trues –
om risiko for modstand i retorik-undervisning.

Rosenberg, Anders Thomas: RET RIMELIGT! –
om skriftlige kommentarer til danske stile.

Storm, Janne Hovmand: Appel til de ansvarlige.
Analyse og vurdering af overordnede aspekter i
den danske AIDS-politik & i kampagnen Mand
+ Mand.

Thomsen, Hanne Tove: Avisens debatsider – et fo-
rum for politisk dialog.

Specialer (filosofi)
Christensen, Annette Hjort: Kierkegaards sprog-

forståelse. En undersøgelse med udgangspunkt
i “Begrebet Angest” af sprogets fænomenale vir-
kelighed, funktion og betydning i den menne-
skelige tilværelse.

Franck, Kasper Sebastian: Anomal Monisme: For-
tolkning, subjektivitet, lovmæssighed. En kritisk
redegørelse for den Davidsonske opfattelse af
forholdet mellem hjerne og bevidsthed.

Gørtz, Kim Erik Skytte: Begrebet: “Denken” hos
den sene Heidegger – med særligt henblik på
dets mystiske element.

Hansen, Ole Peter: Æstetik og betydning.
Hesseldahl, Morten: Evolution og erkendelse.

Neodarwinismens konsekvenser for erkendel-
sesteori.

Holsøe, Peter Hofmann: Kritisk redegørelse for ét
af de nyere bidrag til bevidsthedsfilosofien.

Jelstrup, Dorte: En fremstilling og diskussion af
Richard Rortys opfattelse af sandhedsbegrebet.

Jessen, Michael: Mellem kritik og utopi. Mod en
konstruktion af historiens begreb. Fire kritiske
temaer i historiefilosofisk perspektiv, i lyset af
Walter Benjamins historiesyn.

Pedersen, Anne Marie Dam: Modernitet og for-
nuftskritik – en diskussion af det moderne ver-
sus det postmoderne hos Habermas og Fou-
cault.

Tudvad, Peter: Tidens Fylde. Om betydningen af
Kristi fremtræden i tiden i Kierkegaards filosofi
1841-47. En studie over “Philosophiske Smuler”.

Yousefi, Shomali Ali: Relativisme og interpretation
i vor tids filosofiske, kulturelle og videnskabsfi-
losofiske diskurs.

Fondsstøtte
Arbejdsmarkedsstyrelsen:
– Forskning/udredning vedr. individuel kompe-

tence (Lars Jakob Muschinsky)   kr. 360.738.
– Forskning/udredning vedr. pædagogisk vejled-

ning. (Lars Jakob Muschinsky)   kr. 614.250.
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Carlsbergfondet:
– (Kasper Lippert-Rasmussen)   kr. 327.745.
– (Klemens Kappel)   kr. 325.553.

Dansk AFS/Danida:
– Course Development for African Teachers

(Joan Conrad)   kr. 335.900.

Forskningsrådene:
– Professionslæring i praksis (Joan Conrad)   

kr. 3.000.000.
– Værdi, Landskab og Biodiversitet (Institut for

Filosofi, Pædagogik og Retorik)   kr. 2.400.000.

Inerisaavik:
– Frosknings- og udviklingsprojekt vedr. integrati-

onen af ikke-grønlandsksprogede elever (Bolet-
te Moldenhawer)   kr. 230.630.

Landbrugsministeriet:
– Udvikling af etisk regnskab for husdyrbrug (Pe-

ter Sandøe)   kr. 155.000.

NOS-H:
– Forebyggende undervisningsfilm om kroppen

(Finn Collin)   kr. 846.000.

Rektorkollegiet:
– Opholdsudgifter udenlandske studerende (In-

stitut for Filosofi, Pædagogik og Retorik)   
kr. 52.000.

Rådet for Ulandsforskning:
– Impact of Basic Education Reform in Namibia

(Per Geckler)   kr. 360.575.
– Undersøgelse af egetsproget og andetsprogets

betydning (Vibeke Schrøder)   kr. 372.665.

Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Netværk om Metaforer, Kultur og Kognition

(Finn Collin)   kr. 241.600.
– Personer og værdier (Niels Holtug)  kr. 394.382.
– Platons politiske filosofi (Anne-Marie Eggert

Olsen)   kr. 436.044.
– Self and Other. A Phenomenal Study of Inter-

subjectivity (Dan Zahavi)   kr. 398.572.

Publikationer:
Callewaert S.: The Idea of a University. i: Teachers,

Curriculum and Policy – Critical Perspectives in
Educational Research, s. 256, Umeå, Sverige
1997. 

Callewaert S.: Bourdieu-studier. København 1997,
187 s. 

Callewaert S.: Psykoanalyse og Pædagogik. Køben-
havn 1997, 102 s. 

Callewaert S.: A Licâo de uma experiência com os

Mayas de Guatemala. Paideia Ano 1, No. 1 (Jan-
ciso 1997), s. 180, 1997. 

Collin F.: Bruno Latour og virkelighedskonstrukti-
onens dimensioner. Philosophia 25 3-4, s. 19,
Århus 1996. 

Collin F.: Social Reality. London 1997, 252 s. 
Conrad J.: The Impact of Educational Policy on

Local Communities and on Parental Attitudes
Towards Education. A Study from Eastern Ne-
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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 Fakultet 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. samt yde konsulenttjeneste for fakultetets in-
stitutter ved indkøb af sådant udstyr.

Der er endnu ikke kommet nogen afklaring på
instituttets bemanding. Af instituttets 4 VIP’er har
de tre varetaget undervisning, forskning og edb-
service, mens 1 VIP er administrativ leder af insti-
tuttet og af den tekniske edb-afdeling.

Forskningsvirksomhed:

Historie og datalogi
Gunner Lind har arbejdet med projekterne ”Civil
og militær i europæisk kultur” og ”Dansk historisk
Atlassystem”. Sidstnævnte er blevet integreret med
lignende projekter i Statens Arkiver og Dansk kul-
turhistorisk Centralregister (v. Nationalmuseet).

Gunner Lind har været inviteret som gæstefore-
læser ved Historiska Institutionen, Stockholms
Universitet, ved Uppsala Universitet og ved Lehr-
stuhl für nordische Geschichte, Universitetet i
Greifswald. Har endvidere fungeret som koordi-
nator for halvdagsemnet “Militären i samhället på
1800- och 1900-talen” ved det 23. nordiske histori-
kermøde i Tampere.

Han er styrelsesmedlem i Dansk historisk Fæl-
lesråd, formand for den nordiske afdeling af Asso-
ciation for History and Computing, medlem af
det eksterne forskningsudvalg for Statens Arkiver
og af Undervisningsministeriets rådgivende ud-
valg for IT-anvendelse i historieundervisningen,
samt valgt til formand for “Selskabet for Udgivelse
af Kilder til dansk Historie”.

Formidling ved hjælp af edb og 
formidling om edb
(Simon Heilesen). Vedrørende projektets mål: Se
Årbog 1992.

Simon Heilesen har fortsat arbejdet med for-
midling ved hjælp af multimedier, med under-
søgelser af Internettet og World Wide Web som
kommunikations- og formidlingsmedium samt ud-
arbejdet en online lærebog om World Wide Web.

Inden for området Teknologistøttet undervis-
ning har han foretaget forundersøgelser til et
fjernundervisningsprojekt under Åbent Universi-
tet, lavet forsøg med fjernunderrvisningsprogram-
mel i forbindelse med et helt nyt undervisnings-
forløb i TU og formidling, samt leveret bidrag til
Koordineringsudvalget for anvendelse af IT i un-
dervisningen.

SH har holdt gæsteforelæsning på Roskilde
Universitetscenter.

Den billedskabte Virkelighed
Simon Heilesen er medlem af vejledningsgrup-
pen for projektet ”Den billedskabte Virkelighed”.

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.

Sammen med lægerne Ralf Hemmingsen og
Lars Aakerlund har han udarbejdet to præsentati-
oner med publicerede abstracts, nemlig ”A con-
nectionist model of language comprehension”,
præsenteret ved vintersymposiet ved Center for
Semiotisk Forskning i Århus, januar 1997, samt
”How to understand the meaning of a word or a
sentence: An artificial neural network model of
mechanisms in normal and schizophrenic pati-
ents”, præsenteret ved 25. Nordic Psychiatry Con-
gress, Trondheim, maj 1997.
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Ph.d.-projekter:
Karsten Skjold Petersen arbejder på et projekt om
“Den hvervede soldat i Danmark 1774 – 1803”.
Det er et samfinansieret projekt mellem henholds-
vis Forskningsakademiet og Tøjhusmuseet/Kul-
turministeriet, der forventes afsluttet i foråret
2000. Undersøgelsen koncentrerer sig dels om
den menige soldats tjenesteforhold og levevilkår,
dels om forholdet mellem garnison og by. Aktivite-
ten i 1997 har været koncentreret om søgning og
bearbejdelse af materiale fra Rigsarkivet.

Charlotte Steinmark arbejder på et projekt om
bevaring og kassation af elektroniske arkivalier fra
den offentlige forvaltning og de juridiske og prak-
tiske problemer knyttet dertil. I forbindelse her-
med har hun opholdt sig i England på studieop-
hold ved School of Library, Archive and Informa-
tion Studies (SLAIS) på University College Lon-
don. Desuden har hun fremlagt sine resultater
ved Association for History and Computing’s kon-
ference i Glasgow i juni, samt ved flere seminarer
på SLAIS. Hun har tillige været inviteret som
gæsteforelæser på Danmarks Biblioteksskole. 

Arbejde med applikationer
Instituttets VIP’er har arbejdet med og analyseret
edb-programmer og styresystemer (f.eks. databa-
sesystemer, programmeringsværktøjer, Windows
95, Netscape og hjælpeprogrammer til World
Wide Web) med henblik på rådgivning og bruger-
uddannelse 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.

Instituttet har overtaget edb-service for Det hu-
manistiske Fakultetssekretariat.

Simon Heilesen er medlem af Koordinerings-
udvalget for anvendelse af IT i undervisningen.

Suzanne Løje er medlem af Universitetets
CWIS-udvalg.

Udgivervirksomhed:
Instituttet udgiver hæfter med arbejdspapirer un-
der titlen “Data Humana”.

Redaktionsvirksomhed:
Gunner Lind er medlem redaktionen i tidsskriftet
Scandia, og han er tilsynsførende på den elektro-
niske 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) og
har heri skrevet artiklen om Kinas billedkunst
samt bearbejdet hovedartiklerne om Indiens, Ja-
pans, Kinas og Koreas kunst.

Jørgen Olsen

Stab
VIP: 4,1 årsværk.
TAP: 10,1 årsværk.

VIP:
Heilesen, Simon B.; lektor.
Lind, Gunnar; lektor.
Olsen, Jørgen; lektor.
Steinmark, Charlotte; ph.d.-studerende.
Ørum, Henning; lektor.

TAP:
Aabdullah, Sabrina; tekniker.
Andersen, Pia; overassistent.
Christoffersen, Bjarne; ingeniørassistent.
Jensen, Jørn Ole Fuursted; programmør.
Jensen, Kirsten Schaumburg; overassistent.
Kaaber, Michael; elektroniktekniker.
Knudsen, Rene’ Francois; tekniker.
Lildholt, Nis; elektroniktekniker.
Løje, Suzanne; akademisk arbejder.
Pedersen, Steffen Mølgaard; tekniker.
Petersen, Steen Schøler; ingeniørassistent.
Skram-Jensen, Ulla; fuldmægtig.
Søndersted, Mark Ryding; elektroniktekniker.

Fondsstøtte:
Statens Humanistiske Forskningsråd:
– Dansk historisk Atlassystem (Gunner Lind) kr. 0
– Informationsteknologien og de europæiske ar-

kivvæsener (Charlotte Steinmark)   kr. 342.155

Publikationer:
Heilesen S.B.: Lidt baggrund om Internettet. On-

line-kompendium til Danmarks Forvaltnings-
højskoles Diplomstudium i Informationstekno-
logi- 12 dokumenter. 1997, Internetpublikation. 

Lind G.: Hærførerens rolle i den danske konges
hære 1611-1660. Christian IV og de andre. i:
Kriger og Konger. Et Streiftog i Nordens mili-
tærhistorie fra Syvårskrigen til Skånske krig
1560-1680, s. 59-78, Oslo 1997. 
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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 henholdsvis Horats og Thukydid
og Plutarch. Pade har desuden arbejdet med en
udgave af Niccolò Perottis „Cornu copiae“ samt
den mytografiske tradition i middelalder og re-
næssance. Af andre områder kan nævnes studier i
middelalderens kortfortællinger, samt påbegyndt
oversættelse af et udvalg af Petrarcas breve (Jacob-
sen), i selvportrættet i Italien ca.1400-1550 (Ragn
Jensen), i renæssancens ridderepos (Waage Peter-
sen – her samarbejdes med Ida Høeg Jacobsen om
en oversættelse og antologi af Ariostos „Orlando
Furioso“), og endelig i Henrik Rantzaus humani-
stiske mæcenatsvirksomhed (Zeeberg). Zeeberg
arbejder desuden 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 ud-
bygget. Forum har siden 1988 været medlem af
„La Fédération Internationale des Sociétés et In-
stituts pour l’Étude de la Renaissance“; der har si-
den 1990 været et samarbejde med universiteter-
ne i Rom og Firenze, og Forum har i årets løb for-
midlet seks studieophold i Italien over Erasmus-
programmet. 

Forum organiserer fra 1. oktober 1997 det toåri-
ge netværk om „Renæssancen: Modernitetens op-
rindelse“, der er bevilget af Statens humanistiske
Forskningsråd. Netværket har etableret samarbej-
de med Istituto di Studi Rinascimentali i Ferrara,
Warburg Institute i London, og Institut für Gei-
stesgeschichte des Humanismus i München.

Undervisning:
Tværfaglige bachelortilvalg i renæssancekundskab
(Ragn Jensen)og kursus i renæssancekundskab på
Åbent Universitet(Waage Petersen) blev afholdt i
efteråret. På begge kurser forlæste også andre af
Forums medlemmer.

Udadvendt virksomhed:
Forum har i foråret haft besøg af prof. Mario Car-
po (St. Etienne), der bl.a. holdt foredrag om „Vi-
sualizing Vitruvius: Renaissance Interpretations of
the Vitruvian City“. I december talte biskop Jan
Lindhardt ved netværkets officielle åbning om
„Genopdagelsen af retorikken og den italienske
renæssancehumanismes opståen”.

Rejser og kongresdeltagelse:
Forums medlemmer har holdt foredrag om re-
næssance-emner i Napoli og Avila (Pade) og Sas-
soferrato (Pade og Zeeberg). Desuden har Pade
været på studieophold i Italien og England, og
Ragn Jensen i Rom.

Udgivelsesvirksomhed:
Forum udgiver skriftserien “Renæssancestudier”
hos Museum Tusculanums Forlag. Bindet Avignon
& Naples. Italy in France – France in Italy in the Four-
teenth Century, redigeret af Pade, Ragn Jensen og
Waage Petersen, udkom i Rom i Det danske Insti-
tuts Supplementum-serie (nr. XXV). Bindet har
forord af Waage Petersen og artikler af Friis-
Jensen, Pade og Ragn Jensen.

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), Hanne-Marie
Ragn Jensen (kunsthistorie), Peter Ulf Møller (sla-
visk), Marianne Pade (græsk og latin), Lene Waa-
ge Petersen (italiensk), Peter Zeeberg (græsk og
latin).

Publikationer:
Medlemmernes øvrige publikationer er anført un-
der de respektive institutter.

Lene Waage Petersen
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Den billedskabte Virkelighed

1. Baggrund
“Den billedskabte Virkelighed” er et særligt sats-
ningsområde under Det humanistiske Fakultet i
perioden 1996 – 1999. Formålet er at gennemføre
grundforskning om visuelle medier og visuel kog-
nition i såvel systematisk som historisk perspektiv.

Baggrunden for denne særlige satsning er for
det første en erkendelse af de (audio-)visuelle me-
diers stigende betydning inden for kultur, arbej-
de, fritid og uddannelse i det 20. århundrede. For
det andet påpeger nyere forskning, at visuelle re-
præsentations- og forståelsesformer har afgøren-
de betydning for det humanistiske område, paral-
lelt med verbalsproget, som traditionelt har stået i
centrum for humanioras teorier og metoder.

2. Organisation
“Den billedskabte Virkelighed” har deltagelse fra i
alt seks fagområder med hver deres særlige profil
og forskningstradition: Film- og medievidenskab,
psykologi, historie, humanistisk informatik, nor-
disk filologi og kunsthistorie. De seks områder er
knyttet sammen i et virtuelt center, der står for
den løbende udveksling af forskningsresultater
gennem forelæsninger, konferencer og kommuni-
kation via Internettet.

Satsningsområdet ledes af en koordinator, der
refererer til Dekanen, og som assisteres af en
Rådgivningsgruppe med repræsentanter for de
seks fagområder. Koordinator er Klaus Bruhn
Jensen, Institut for Film- og Medievidenskab. End-
videre serviceres aktiviteterne af et mindre sekre-
tariat. Sekretær har været Eva Maria Knudsen (til
1.9.97), herefter Ole Magnus Mølbak Andersen.

3. Delprojekter
Til satsningsområdet er knyttet projekter, som ud-
føres af tre kategorier af forskere: Forskningspro-
fessorer, ph.d.-studerende og andre forskere ved
Det humanistiske Fakultet, der i en periode – ty-
pisk et forskningssemester – gennemfører et pro-
jekt under satsningen.

Forskningsprofessorerne (med projektemner) er:
Ib Bondebjerg, Institut for Film- og Medieviden-
skab (dansk filmhistorie).
Axel Bolvig, Institut for Historie (billeder i og om
historien).
Axel Larsen, Psykologisk Laboratorium (visuel
kognition).

De ph.d.-studerende er:
Hans Christian Christiansen, Institut for Film- og
Medievidenskab (tegneserien som medie).

Anne Sofie Heller Hansen (nyere reklame og re-
klameteori).

De øvrige deltagende forskere og deres arbejde
findes omtalt under de relevante institutter. Her
findes også oversigter over publikationer af alle de
forskere, som er tilknyttet “Den billedskabte Vir-
kelighed”. De øvrige deltagende forskere er:
Claus Bundesen, Psykologisk Laboratorium.
Bent Fausing, Institut for Nordisk Filologi.
Torben Kragh Grodal, Institut for Film- og Medie-
videnskab.
Simon Heilesen, Institut for Humanistisk Infor-
matik.
Lennard Højbjerg, Institut for Film- og Medievi-
denskab.
Anne Jerslev, Institut for Film- og Medievidenskab.
Anker Helms Jørgensen, Psykologisk Laboratori-
um.
Marianne Marcussen, Institut for Kunsthistorie og
Teatervidenskab.
Vibeke Pedersen, Institut for Nordisk Filologi.

4. Aktiviteter
“Den billedskabte Virkeligheds” fælles aktiviteter
falder i fire kategorier: Konferencer; gæstefore-
læsninger og seminarer, herunder gæsteprofesso-
rer; formidling; samt interne seminarer.

Konferencer:
Årets første konference – Vision and Visual Cogniti-
on – fandt sted 25. – 27. april. Hertil var inviteret
en række fremtrædende internationale forskere
på feltet (Leonardo Chelazzi, Svein Magnussen,
Roger J. Watt, Irving Biederman, Glyn W.
Humphreys, Koen Lamberts, Kyle Cave, Gordon
D. Logan, Werner X. Schneider, Lynn A. Cooper,
Michel Denis, Pierre Jolicoeur), og begivenheden
var velbesøgt af såvel forskere som studerende fra
Danmark og andre lande.

Den anden konference – Visual Media: History,
Aesthetics, and Reception – fandt sted 1. – 4. decem-
ber, og var ligeledes velbesøgt. Også i dette tilfæl-
de var den internationale ”stjernerække” af for-
skere repræsenteret (Janet Staiger, Thomas Elsaes-
ser, Anette Kuhn, Andrew Higson, Jostein Grips-
rud, John Corner, Carl Plantinga, Peter Vorderer,
Dolf Zillman, Murray Smith, Peter Wuss, Daniel
Dayan, Peter Golding, Niels Ole Finnemann).

Papers fra begge konferencer er under publika-
tion, henholdsvis som temanummer af et interna-
tionalt psykologisk tidsskrift og som en engelsk-
sproget antologi på et internationalt forlag. Endvi-
dere udkom i årets løb rapporten fra universite-
tets ‘Centre of Excellence’-konference i forbindel-
se med Kulturby 96, hvor satsningsområdet første
gang blev præsenteret.
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Gæsteforelæsere:
I alt tre gæsteprofessorer var i årets løb tilknyttet
satningsområdet, hvor de bidrog med bl.a. fore-
læsninger, seminarer og vejledning af studerende:
Michael Heim, The Art Center College of Design,
Pasadena, USA; John T. Caldwell, University of Ca-
lifornia at San Diego, USA og Gertrud Koch, Uni-
versität Bochum, Tyskland.

Hertil kom en række andre gæsteforelæsere:
Eamon Duffy, Laura Mulvey, Jörgen van den Berg,
Hans Brandhorst, Manfred Thaller, Richard
Woodfield.

Formidling:
Ved siden af de udadvendte videnskabelige arran-
gementer, publikationer og de interne seminarer,
som fremmer den tværfaglige dialog og teoriud-
vikling, har satsningsområdet lagt vægt på også at
formidle problemstillinger og forskningsresulta-
ter til en bredere interesseret offentlighed. I for-
året 1997 var der tale om anden del af en fore-

læsningsrække med baggrund i den første danske
mediehistorie (3 bind, Samlerens Forlag, 1996-
97), som flere af de deltagende forskere har bidra-
get til. I efteråret var Filmhuset ramme om en of-
fentlig paneldebat om Dansk film – status og perspek-
tiver. Det bør også nævnes, at de deltagende for-
skere i en lang række tilfælde har bidraget til for-
midling af deres egen, deres fagfelts eller sats-
ningsområdets forskning gennem diverse trykte
og elektroniske medier samt i foredrag.

Det kan tilføjes, at “Den billedskabte Virkelig-
hed” i vidt omfang benytter sig af Internettet til
formidling og kommunikation, såvel internt som
eksternt. Satsningsområdets hjemmesider inde-
holder – foruden program og praktiske oplysnin-
ger – også forskerbiografier, abstracts fra de af-
holdte konferencer og links til samarbejdspartne-
re. Adressen er:
http://coco.ihi.ku.dk/~visuals/index.html.

Klaus Bruhn Jensen
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Dekanens beretning

Beretning for Det naturvidenskabelige Fakultet
1997
Ved årets begyndelse havde Fakultetsrådet på
grund af svigtende indtægter, måttet beskære an-
tallet af ansatte på de fleste af fakultetets institut-
ter. I alt 29 VIP årsværk og 18 TAP årsværk. Rege-
ringens stemmeaftale med SF blev udmøntet i ek-
stratilførsel af 17 VIP årsværk i 4 år med en medfi-
nansiering på 25% og uden TAP- og annuumstøt-
te, så medfinansieringen blev 54%. Det var tungt
for der manglede stadig midler. Baggrunden for
tildelingen var, at fakultetet kunne fastholde sit
beredskab og faglige fornyelse, såfremt det var
muligt at ændre søgemønstret for de unge til uni-
versiteterne, så flere valgte matematik, fysik og
kemi. Ved fordelingen kunne der tilgodeses de
fag, som ministeriet med begejstring havde set,
kunne optage flere studerende uden at skære ned
på bemandingen i de fag, der havde fået vigende
tilgang. Her kunne der således også blive en for-
nyelse.

Fakultetsrådet sætter den faglige fornyelse i alle
fag meget højt på dagsordenen. Dette i forbindel-
se med en forventet meget lav aldersafgang i de
kommende 6 – 8 år og udsigten til, at 50% af de
ansatte skal gå af i den følgende 10 års periode.
Fakultetet arbejder intensivt med planer, der kan
udligne dette.

Fakultetet blev større ved nedlæggelsen af Høj-
skolen for Legemsøvelser og dennes inkorpore-
ring i et nyt Institut for Idræt sammen med Labo-
ratoriet for Human Fysiologi, der blev overført fra
August Krogh Institutet. Og ligeledes ved overflyt-
ning af et meget stort antal medarbejdere til fakul-
tetet fra Teknisk Administration.

Ligestillingsproblematikken var også et vigtigt
punkt på dagsorden. Fakultetet kunne glæde sig
over udnævnelsen af 2 nye kvindelige professorer,

så der nu er i alt 3, i henholdsvis, fysiologi og
kemi. Ligeledes blev 2 af de første Curie-stipendia-
ter ansat i faste stillinger i henholdsvis geografi og
botanik. I alt 5 har nu gennemført det 2-årige post
doc. De øvrige 3 er alle ansat i forskerstillinger ved
andre institutioner.

Fakultetet fastholdt og øgede antallet af kandi-
dater såvel som tildeling af ph.d.-grader. Det kun-
ne konstateres, at de nye regler om optagelse for
1995 (studiestartsbetingelser og adgangsbetingel-
ser skulle være de samme) havde medført en
stærk forøget gennemførelsesprocent for de 2
første årgange. Det særlige Kemi C* kursus, der
blev oprettet for studerende, der ikke havde kemi
på B niveau, var en medvirkende succes hertil.
Kurset foregår i august og havde en overordentlig
god gennemførelsesprocent.

Fakultetet modtog med stor glæde undervis-
ningsministerens tilsagn om 450 mill. kr. til et nyt
Biotek-center, der bl.a. skal indeholde nye lokaler
til de fuldstændigt udtjente faciliteter, hvor Mole-
kylærbiologisk Institut holder til.

Fakultetsrådet igangsatte en ny faglig planlæg-
ning med alle institutter til efterfølgning af den
hidtidige plan for 1994 – 2000. Den nye plan skal
række frem til 2007. Den koncentrerer sig om al-
derspukler, faglig fornyelse og skærpelse af insti-
tutternes faglige profil.

Henrik Jeppesen, Dekan

Besvarelse af universitetets prisspørgsmål i
naturvidenskab for 1996
Guldmedalje: Tove Damholt: “Syn-rift aflejring
langs en lateralt forsat forkastning. Allt na Cuile
sandstenen, Øvre Jura, Inner Moray Firth“.
Guldmedalje: Peter Jørgensen: “Non-commutative
Projective Geometry”.
Sølvmedalje: Annamaria K. Houmann-Poulsen:
En sedimentologisk-sekvensstratigrafisk analyse af
kulførende siliciklastiske aflejringer fra Mellem
Jura i Eriksdal, Skåne, Sverige“.
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Datalogi

Datalogisk Institut

Institutleder: Søren I. Olsen. Vice-institutleder:
Jens Damgaard Andersen. Bestyrelse: Søren I. Ol-
sen (formand), Jens Damgaard Andersen (VIP),
Mads Tofte (VIP), Lars G. Jakobsen (TAP), Eileen
Møller Nielsen (TAP-suppleant), Signe S. Nielsen
(studenterobservatør). 

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 1997 er nye teoretiske resultater blevet opnået
og stærkere systemer til programoptimering og
oversættelse er blevet udviklet. Med støtte fra sta-
tens forskningsråd og EU Espritbevillinger ud-
føres der især forskning inden for emnerne: Ty-
per, kompleksisitetsteori, partiel evaluering og
programtransformation. Desuden er der arbejdet
med realisering af en højparallel grafreduktions-
maskine. 

Typer er blevet studeret fra flere synspunkter. Et
er en anvendelse af typer som hjælpemiddel ved
løsningen af “år 2000-problemet”. Et andet er som
værktøj til at formindske lagerforbruget i funkti-
onssproget Standard ML. Et tredje er teori og
praksis for at opnå fleksibiliteten, som kendeteg-
ner utypede sprog samtidigt med effektiviteten og
sikkerheden, 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 lavet om terminationsproblemer i partiel
evaluering, stærkere programtransformationer så
som “deforestation” og “supercompilering”, og
specialisering således at beregninger opdeles i fle-
re tidsfaser. 

Gruppen var velrepræsenteret ved programko-
miteer på flere internationale konferencer i 1997
(Rober Gluck, Fritz Henglein, Neil D. Jones, Tor-
ben Mogensen, Mads Tofte). Mads Tofte var pro-
gramkomiteformand for »International Confe-
rence on Functional Programming” (ICFP97), og
Neil D. Jones og Fritz Henglein var henholdsvis
programkomiteformand og generelformand for
“Principles of Programming Languages”
(POPL97), ACM SIGPLAN’s flagskib konference.
Den var afholdt ved La Sorbonne i Paris for kun
anden gang i Europa i konferencens 25 År histo-
rie. Der var 50% flere deltagere end i de sidste fle-
re År. 

Følgende gæster har besøgt gruppen i 1997 i tre
uger eller længere: Amir Ben-Amram (Tel Aviv, Is-
rael), Michael Leuschel (Leuven, Belgien). Des-
uden har cirka 20 andre gæster besøgt i kortere
tid og har afholdt taler med gruppens ugentlige
møder. 

Forskningsgruppen omfatter: Neil D. Jones,
Nils Andersen, Robert Glück, Klaus Grue, Fritz
Henglein, Torben Mogensen, Mads Tofte, Martin
Elsman, Christian Mossin, Henning Niss, Jakob
Rehof, Morten Heine Sørensen, Amir Ben-Am-
ram, Michael Leuschel. 

Kompleksitetsteori og partiel evaluering 
Inden for partiel evaluering er der forsket i type-
specialisering samt nye teknikker for bindingstids-
analyse til at opnå termination under specialise-
ring. Inden for kompleksitetsteori er en lærebog
om kompleksitet og beregnelighed forfattet. For
en stor klasse problemer giver Levin’s sætning al-
goritmer, som er asymptotisk effektive på nær en
konstantfaktor. Et særdeles lovende resultat – men
kun hvis det kan implementeres med realistiske
konstantfaktorer. Eksperimenter er i gang for at
finde varianter af metoden, som er praktisk anven-
delige. Effektiv symbolisk sammensætning af funk-
tioner synes at være et nøglebegreb (Neil Jones). 

Der er blevet arbejdet med at klassificere kom-
pleksitet af følgerelationen i forskellige modeller
for subtypelogik (endelige og uendelige træer
med varierende ordninger). Problemet har betyd-
ning for forståelsen af simplifikation af ulighedssy-
stemer i subtypediscipliner, og der er opnået kom-
pleksitetsresultater for flere af disse. I forbindelse
med et udlandophold ved Stanford University, Ca-
lifornien er der blevet arbejdet med sikkerheds-
problemer i programmeringssproget Java (Jakob
Rehof). 
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I 1997 er der arbejdet videre med analyse af,
hvor mange gange et funktionsprogram bruger
værdier af udtryk samt nedarvede grænser i parti-
elle evaluatorer. Endvidere er der arbejdet med at
påvise lineærtids selvfortolkning af den rene lamb-
da kalkyle med henblik på at påvise et lineartids-
hierarki i den rene lambda kalkyle. Endvidere er
der designet et sprog til “cashflow reeenginee-
ring”, som Unibank har kontaktet universitet for
at få hjælp med (Torben Mogensen). 

Flere aspekter af specialisering af logikprogram-
mer er studeret, herunder: automatisk kontrol af
“online’’ specialisering; konjunktiv partiel deduk-
tion som en udvidelse i retning af ”tupling’’ trans-
formationen og superkompilering; terminationsa-
nalyse og specialisering af “tabled’’ logikprogram-
mer; integration af abstrakt fortolkning og partiel
evaluering; polyvariant bindingstidsanalyse for lo-
gikprogrammer. Desuden er phd-afhandling “Ad-
vanced Techniques for Logic Program Specialisa-
tion” forsvaret ved Leuvens universitet (Michael
Leuschel).

Programtransformation og typeteori
Arbejdet med at generalisere S.A. Cooks køretids-
forbedring fra stakautomater til vilkårlige impera-
tive stakprogrammer er tilendebragt. Muligheder
for effektiv funktionsprogrammering med foran-
derlige datastrukturer gennem en udvidelse af en-
tydighedsbegrebet for referencer til kun at gælde
eksterne referencer undersøges (Nils Andersen).

Arbejdet med programtransformation og type-
teori er fortsat. I programtransformation er den
første analyse til at sikre termination af højereor-
dens deforestation udviklet (med Helmut Seidl). I
typeteori er såkaldte domæne-frie systemer udvik-
let. Disse giver en række tekniske fordele over tra-
ditionelle systemer (med Gilles Barthe). Desuden
er såkaldt klassiske typesystemer, der via Curry-
Howard isomorfien svarer til klassiske logikker,
studeret (Morten Heine Sørensen). 

Arbejdet med konjunktiv partiel deduktion i lo-
gik programmeringssprog er fortsat (med M.H.
Sørensen, samarbejde med K.U. Leuven). Fortsat
arbejde med flerniveau metaprogrammering
(med J. Jørgensen). Et ny “regeneration scheme”
er analyseret (med A. Klimov). Dette viser en klar
sammenhæng mellem programkomposition og
programspecialisering i programtransformation
(Robert Glück).

Arbejde med at kombinere typebaserede pro-
gramanalyser og Floyd-Hoare logik er begyndt
med henblik på at udvikle en ramme for at stude-
re kontrolafhængige analyser for imperative og
objektorienterede programmeringssprog (Hen-
ning Niss).

Curry-Howard isomorfien er en overraskende

stærk overensstemmelse mellem formelle logiske
systemer og kalkyler, der udtrykker beregning.
For eksempel svarer minimal propositionslogik
præcist til den simpelt typede lambda-kalkyle.
Stærkere logiske systemer svarer til højereordens
polymorfi, f.eks. systemet F-omega. Aktuel forsk-
ning har som formål at karakterisere, sammenlig-
ne og finde kompleksiteten af forskellige klasser
af termer, der kan gives typer i forskellige frag-
menter af logikken (Pawel Urzyczyn).

Forskningen inden for subtypning er fortsat. En
koinduktiv aksiomatisering af rekursiv subtypning,
hvor beviserne umiddelbart kan fortolkes operati-
onelt som kanoniske afbildninger fra en type til
dens supertype, er udarbejdet (med Michael
Brandt). Subtype entailment, et centralt logisk
problem i polymorf type-baseret programanalyse,
er undersøgt (med Jakob Rehof), og det er vist at
subtype entailment over simple typer er coNP-
komplet, hvor både over- og undergrænser er nye.
Desuden er der udviklet en række effektive typein-
ferensalgoritmer for objekttypesystemer med inva-
riant objectsubtyping. De nye algoritmer forbed-
rer de hidtidige asymptotiske grænser markant
(Fritz Henglein).

År 2000-problematikken
En programanalyse- og transformation til støtte
ved konverting af Cobol programmer er designet
og implementeret (med Christian Mossin og Peter
Harry Eidorff). Ideen bag analysen og den efter-
følgende transformation er at udnytte velkendte
teknikker fra programmeringssprogsteknologi til
at designe et værktøj der er fleksibelt og automa-
tisk nok til at det rent faktisk kan bruges til indu-
strielle formål, samtidig med at det overholder
sædvanlige kriterier for korrekthed og semantisk
velfunderethed. En række industrielle kontakter
er interesserede i værktøjet (Morten Heine Søren-
sen, Mads Tofte, Fritz Henglein, Henning Niss).

Programmeringssproget ML
Som hovedindsats er “The ML Kit with Regions
Version 2”, som blev offentliggjort i 1997, færdig-
gjort. I forbindelse hermed er der udarbejdet ar-
tikler, der beskriver regionsinferensalgoritmen.
En ph.d.-sommerskole om regioner er organise-
ret, og et to-binds festschrift for Robin Milner re-
digeret (Mads Tofte).

Som basis for en kommende ph.d.-afhandling er
der udviklet en teori for implementation af modu-
ler og separat oversættelse for Standard ML. Teori-
en tillader at beriget typeinformation overføres
over modulgrænser under oversættelse, hvilket gør
teknikken anvendelig i “The ML Kit with Regions”
oversætteren. Ved et udbytterigt studieophold på
Cornell Universitet i USA blev der blandt andet
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samarbejdet omkring separat oversættelse til Stan-
dard ML oversætteren (Martin Elsman).

Map theory, grafreduktionsmaskine
En sommerskole i logik er blevet afholdt med suc-
ces med deltagelse fra Danmark, Norge, Sverige,
Portugal og Israel. En artikel om en denotations-
semantik for map theory er blevet publiceret. Det
fortløbende arbejde med map theory er fortsat og
har resulteret i yderligere simplifikationer af teori-
en. En ph.d.-studerende fra Paris Universitet 7 har
været på besøg. Konfigurerbare gate arrays er ble-
vet studeret med henblik på brug i en højparallel
grafreduktionsmaskine (Klaus Grue).

Design, konstruktion og analyse af algoritmer
Inden for rammen af det SNF-støttede og nu af-
sluttede projekt “Computational Algorithmics”
har algoritmegruppen i årene 1995-97 opnået be-
tydelig ekspertise i udvikling, implementering og
empirisk afprøvning af algoritmer, hvilket des-
uden har ført til større indsigt i fagområdets teo-
retiske grundlag. Undersøgelserne har omfattet
varierende konstruktionsprincipper samt proble-
mer og algoritmer (både sekventielle og parallel-
le) fra forskellige anvendelsesområder. Herunder
kan nævnes korteste veje, Steiner træer, kvadratisk
tildeling, eksistens af endelige projektive planer,
lokalisering af faciliteter, beregningsgeometri
(netværksdesign), træproblemer (evolutionstræer
og mønstergenkendelse i træer) og in-place algo-
ritmer. Endelig er der undersøgt metoder til ef-
fektiv numerisk løsning af meget store systemer af
differentialligninger ved opdeling af disse i løst
koblede delsystemer ved hjælp af heuristiske graf-
og numeriske algoritmer. Samspillet mellem ana-
lyse, konstruktion og empirisk afprøvning har gi-
vet en øget forståelse for hvilke nye og delvis
uprøvede algoritmiske ideer der er bæredygtige i
praksis. 

Forskningsgruppen omfatter: Jakob Krarup,
Stig Skelboe, Jens Clausen, Torben Hagerup, Jyrki
Katajainen, Mikkel Thorup, Pawel Winter, David
Pisinger, Stefan Karisch, Martin Zachariasen,
Jesper Larsen, Stephen Alstrup. 

Ikke-lineær og kombinatorisk optimering 
Fermats lokaliseringsproblem er generaliseret til
vilkårlige positive og negative vægte. Alle kendte
resultater fra ca. 1640 følger som biprodukter af
en ny løsningsmetode. For et specielt struktureret
netværk er desuden angivet en lineær algoritme til
bestemmelse af 1-medianen. Endvidere er udar-
bejdet en oversigsartikel om dette nye forsknings-
område. Nye resultater er opnået mht. samspillet
mellem den grådige algoritme og 4-blok-frie 0-1
matricer. Det er endnu uvist, om dette fører til væ-

sentlig ny indsigt i det åbne spørgsmål om ek-
sistens af endelige projektive planer af en given or-
den. Udarbejdelsen af undervisningsmateriale om
modelbygning inden for optimering er afsluttet.
Endelig er skrevet dele af kapitler til “ Handbook
of Optimization” samt til “Encyclopedia of Opti-
mization” (Jakob Krarup). 

En ny teknik til løsning af kvadratiske knapsack
problemer er blevet udviklet. Takket være stram-
me og hurtigt beregnelige grænseværdier fra
Lagrange relaksering, kan der nu løses 10 gange
større problemer end hidtil publiceret i litteratu-
ren. Der er præsenteret eksakte algoritmer for
pakning/ladning, approximationsalgoritmer for
knapsack problemer samt heuristikker Erdös pro-
blem. Endelig er et længere kapitel om knapsack
problemer blevet trykt i Handbook of Combinato-
rial Optimization (David Pisinger).

Parallelle integrationsalgoritmer 
Meget store systemer af sædvanlige differentiallig-
ninger kan ofte betragtes som en samling løst kob-
lede delsystemer. Ved parallel numerisk integrati-
on kan de enkelte delsystemer løses separat inden
for eet tidsskridt. Mellem hvert tidsskridt udvek-
sles information for at sammenkoble delsystemer-
ne. Der er udviklet halvautomatiske teknikker til
identifikation af delsystemer og metoderne er af-
prøvet på praktiske eksempler (Stig Skelboe).

Algoritmisk geometri 
Der er arbejdet med anvendelser af algoritmisk
geometri (eng. computational geometry) til
løsning af nogle grundlæggende netværkssyntese
problemer. Forskning har været fokuseret på ek-
sakte og suboptimale metoder til bestemmelse af
forskellige varianter af Steinertræer. Også speciel-
le tilfælde af den omrejsende sælgers problem er
blevet udforsket (Pawel Winter).

Plane Steiner træ problemer, specielt den rekt-
lineære variant, har anvendelser indenfor bl.a.
VLSI-design. Heuristikker og eksakte algoritmer,
der oprindelig er blevet udviklet til det klassiske
euklidiske problem, er blevet overført til det rekt-
lineære problem. Samarbejde med David M. War-
me (University of Virgina, USA) har resulteret i
eksakte løsninger af plane Steiner træ problemer
med over 1000 punkter. Der arbejdes fortsat med
udvikling af algoritmer til løsning af andre varian-
ter af Steiner træ problemet, herunder det 3-di-
mensionelle euklidiske problem (Martin Zachari-
asen).

Problemløsning med Branch and Bound
Parallel Branch-and-Bound har været det gen-
nemgående tema i løbet af 1997. På den praktiske
side er der arbejdet med løsning af store place-
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ringsproblemer af typen QAP og opdelingsproble-
mer af type Graf-todeling. Resultaterne giver
grundlag for løsning af hidtil uløste benchmark-
problemer. Teoretisk er der arbejdet videre med
en detaljeret axiomatisering af Branch-and-Bound
for at kunne beskrive og ræsonnere om speed-up
anomalier i parallel Branch-and-Bound, dvs. situa-
tioner, hvor tilføjelse af ekstra procesorer giver for
lille effekt eller større effekt end forventeligt (Jens
Clausen).

Arbejdet med ruteplanlægning med tidsvindu-
er forløber ad 3 spor. Der arbejdes med udvikling
af effektive heuristikker med baggrund i optimale
branch-and-bound-algoritmer (med D. Ryan). En
forholdsvis ny metode til branching ved ruteplan-
lægningsproblemer er branching på tidsvinduer.
Denne regel søges effetiviseret ved at kombinere
den med de traditionelt benyttede regler. Endelig
fortsættes arbejdet med parallelle algoritmer til
ruteplanlægningsproblemet (Jesper Larsen). 

Anvendelsen af semidefinit programmering
(SDP) til løsning af graf-todelings problemer er
blevet studeret. En eksakt metode, der muliggør
løsning af problemer indenfor molekylær biologi,
er udviklet. For det kvadratiske tidelings problem
er der introduceret en fælles ramme for underg-
rænser baseret på linearisering og dualitet. Andre
aktiviteter omfatter organiseringen af et internati-
onalt mini-kursus i SDP og implementeringen af
CUTSDP, en toolbox for “cutting-plane” metoder
baseret på SDP (Stefan Karisch). 

Basal algoritmik
Det er vist, hvordan man kan finde korteste veje i
uorienterede grafer i linær tid, dels i den klassike
version med heltal, dels for floating points. Dette
er løsningen på et af de mest klassike problemer
indenfor grafalgorimik som folk har arbejdet
hårdt på siden 1959. Hvad angår andre klassiske
problemer, er der fundet mere en mere effektiv
O(n(loglog n)2) algoritme for deterministisk sor-
tering i linær plads. Der er desuden arbejdet med
dynamiske grafer (med Stephen Alstrup), hvor
man ønsker effektivt at vedligeholde information
om f.eks. mindste udspændende træer i en graf,
hvor kanter løbende kan indsættes og slettes (Mik-
kel Thorup). 

Der er udviklet et dynamisk fusionstræ. Et fusi-
onstræ er en datastruktur, der kan besvare sædvan-
lige søgetræsforespørgsler for et lille antal nøgler i
konstant tid (i modsætning til logaritmisk tid, som
for sædvanlige søgetræer). Hidtil kendte fusions-
træer var statiske (kun for en uforanderlig nøgle-
mængde) eller havde andre indskrænkninger,
mens det nye fusionstræ tillader indsættelse og
sletning af nøgler i konstant tid. Endvidere er det
vist, at maksimale strømninger i netværk med hel-

tallige kantkapaciteter kan beregnes mere effek-
tivt, end det hidtil var kendt (Torben Hagerup).

Der er blevet forsket indenfor to områder: Ex-
tern-lager algoritmer og “codetuning”. Motivatio-
nen for denne forskning har været den nuværen-
de krise for sekventiel beregning: Pga. paging og
caching giver de traditionelle metoder, dvs. bereg-
ning af antallet af instruktioner eller beregning af
antallet af kritiske operationer, ikke et korrekt bil-
lede for et programs reelle køretid. Lokaliteten i
lagertilgangen er utrolig vigtig. Dette har gjort
min tidligere forskning i Turing maskiner højak-
tuelt, da denne maskinmodel kun tillader en se-
kventiel tilgang til lageret. Målet med den nyere
forskning har været at finde nye udgiftskriterier
og nye algoritmer, som tager hensyn til at lageret
udnyttes lokalt (Jyrki Katajainen). 

Der er blevet arbejdet med netværksoptime-
ring, dynamiske træproblemer, ruteproblemer og
optimering af compilere. Blandt andet kan det
nævnes at der er fundet en forbindelse mellem
netværksoptimering og Davenport-Schinzel se-
kvenser. Dette betyder at en lang række proble-
mer der før var meget beregningstunge, nu kan
løses i en tid der stort set svarer til læsning af data
(Stephen Alstrup). 

Distribuerede systemer
Bestræbelserne på at udbygge gruppen for Distri-
buerede Systemer har fortsat i 1997 blandt andet
ved ansættelse af en halv-tids amanuensis i efter-
året og ved at en erhvervsforsker er startet. Grup-
pens forskningsarbejde er væsentligt styrket gen-
nem en treårig rammebevilling fra SNF; en bevil-
ling, som også dækker gruppens samarbejdspart-
nere ved AUC og DTU. 

I gruppen forskes der med udvikling af nye pa-
radigmer og mekanismer for distribuerede opera-
tivsystemer, f.eks. data- og processflytninger mel-
lem datamater med forskellige maskinarkitektu-
rer, objektlokalisering, integration af database fo-
respørgselssprog med objekt-orientering, og på
højhastinghednetværk. 

Gruppen har gennemført et af de første projek-
ter under “Center for IT-forskning” i samarbejde
med et privat netværksfirma, Olicom A/S. Projek-
tet omhandler effektiv udnyttelse af højhastig-
hedsnetværk, når sådanne dubleres. Gruppens na-
tionale og internationale berøringsflader er styr-
ket gennem en adjunkts længerevarende ophold
ved et fransk forskningslaboratorium i Grenoble
og ved at gruppens lektor har været gæsteprofes-
sor ved Aalborg Universitet. En ph.d.-studerende
har haft et længerevarende forskningsophold ved
University of Arizona. 

Forskningsgruppen omfatter: Eric Jul, Povl
Koch, Niels Elgård Larsen, Jørgen Sværke Han-
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sen, Michael Ørsted Svendsen, Jacob Schrøder, og
Thomas Stormark. 

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. Der arbejdes med at
få den nye udgave til at fungere distribueret. Der
er gennemført et CIT projekt om “Netvork Stri-
ping”. Et værk om distribuerede objekter er vide-
reudviklet og præsenteret internationalt. Der er
opbygget et samarbejde med Delta omkring Ob-
jekt-Orienteret Design. Et arbejde med løstfor-
bundne systemer er afsluttet (Eric Jul). 

Distribuerede, objektorienterede databaser
I 1997 er der skrevet på en afhandling og arbejdet
med “Distributed Method Indexing” og distribue-
rede transaktioner (Niels Elgård Larsen). 

Netværksydelse i distribuerede systemer 
Der er udviklet en model for behandling af net-
værkskort på multiprocessor maskiner. I modellen
benyttes afbrydelser ved lav netværksbelastningen
og styresystemstråde ved høj netværksbelastnin-
gen. Dette giver lavt overhead ved lav belastning,
og sikrer acceptabel ydelse ved høj belastning.
Derudover arbejdes der med “IP rutning” og “fi-
rewalls” inden for det kommunikationsorientere-
de, eksperimentelle styresystem Scout (Jørgen
Sværke Hansen). 

Datamatsyn
Formålet med forskningen i datamatsyn er at op-
bygge en teori for beregninger med billeder som
data. Vi ønsker at finde effektive algoritmer til at
uddrage billedernes indhold. Et billede består af
måling i bestemte punkter, hyppigt beliggende i et
rektangulært gitter. Data for beregningerne er
ikke blot enkelte billeder, men hele sekvenser af
billeder (film). På langt sigt er målet at udvikle en
maskine som kan “se”. 

I datalogi studerer man hyppigt algoritmer, hvis
data er symboler, som er forberedt af et menneske.
Det kan være bogstaver i en tekst, en repræsentati-
on af en graf, eller koden til en algoritme. I mod-
sætning hertil er vores data resultatet af fysiske
målinger, for eksempel lysintensiteten i et punkt i
et billede. Vi foretager beregninger direkte på de
ufortolkede målinger. Vi håber derved enten helt
at kunne springe den fase over hvor et menneske
skal foretage en symbolsk fortolkning af data, eller
alternativt at beregne den symbolske repræsentati-
on. Automatisk omdannelse af fysiske målinger til
symbolske data, som for eksempel en beskrivelse af
et billedes indhold, er stadig et uløst problem. 

Forskningsgruppen har i 1997 arangeret “ph.d.
School on Adaptive Robot Behavior”, samt “Den
Sjette Danske Konference om Mønstergenkendel-
se”. 

Forskningsgruppen omfatter: Peter Johansen,
Jens Damgaard Andersen, Jens Arnspang, Klaus
Hansen, Knud Henriksen, Søren I. Olsen, Joa-
chim Weichert, Jon Sporring, Morten Hanehøj,
Kristoffer Jensen, Ole Fogh Olsen, Peter Riber,
Niels Holm Olsen, Liu Xiaoxia. 

Skalarum
Hovedemnerne har været skalarumsteori, diffe-
rentialgeometri og katastrofeteori indenfor billed-
analyse. En familie af billeder med stadigt lavere
opløsning generes udfra det oprindelige med en
partiel differential ligning, resultatet kaldes et ska-
larum. Interessante strukturerer detekteres i ska-
larum med differentialer. Det gennemgående
spørgsmål er: Hvilke strukturændringer sker ty-
pisk, når opløsningen ændres? Svaret er med til at
relatere global og lokal struktur (detalje/helhed).
Differentialer for segmentering, hjørnedetektion
og optisk flow blev undersøgt i samarbejde med
andre i gruppen. Et studieophold ved University
of Minnesota er påbegyndt med fokus på nye ty-
per skalarum (Ole Fogh Olsen). 

Ikke-lineære skalarum er fleksible og velforståe-
de værktøjer til at integrere a priori viden i en bot-
tom-up proces. Hensigten er at udvikle værktøjet
yderligere til at blive praktisk anvendeligt i data-
matsyn. Algoritmiske resultater er opnået ved at
indføre separable, rekursive og additive metoder i
en implementation, som er velegnet til parallelle
beregninger og ved at bevise robusthed af en al-
mindeligt benyttet metode til at implementere det
populære Perona-Malik filter. Studiet af lineære
skalarum inkluderer undersøgelser af tidlig ja-
pansk forskning og analyse af hjørnedetektorer,
som hyppigt anvendes ved mønstergenkendelse
(Joachim Weickert, Jon Sporring, Mads Nielsen,
Ole Fogh Olsen). 

Der er arbejdet på at rekonstruere et billede ud
fra de singulære punkter i skalarummet. Vi ved, at
for et signal er deres position tilstrækkelig infor-
mation til at foretage rekonstruktionen. Derimod
ved vi endnu ikke om rekonstruktionen er nume-
risk stabil, men foreløbige resultater tyder på det
(Ole Fogh Olsen, Mads Nielsen, Peter Johansen). 

Generaliserede entropier er blevet anvendt til
tekstur diskrimination, til selektion af skala og til
fokusering af opmærksomhed (Joachim Weickert,
Jon Sporring). 

Digital vandmærkning
Der forsket i metoder til automatisk segmentering
af 2-dimensionale digitale billeder og metoder til
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at skjule information i digitale billeder (stegano-
grafi, digital watermarking). Inden for mønsteri-
dentifikation er beskrevet en variant af Houg-
htransformationen til identifikation af liniestyk-
ker i kantbilleder (edge maps). Nu arbejdes på
steganografiske procedurer, der muliggør bl.a.
JPEG-kodning af billeder, således at watermar-
king-informationen overlever (Jens D. Andersen,
Klaus Hansen). 

I forbindelse med steganografi arbejdes der på
estimation af entropien for dansk skriftsprog og
for digitale billeder, baseret på C.E. Shannons me-
toder til bestemmelse af entropien i engelsk skrift-
sprog. Der er udviklet programmel til statistisk
analyse af større mængder tekst- og billeddata,
samt arbejdet med problemerne omkring estima-
tion ud fra begrænset sample-størrelse (Klaus
Hansen). 

Fysisk og biologisk billeddannelse
Menneskets syn udmærker sig ved færdigheder,
som langt fra er modellerede i datamatsyn. Hertil
hører en usvigelig evne til entydigt at karakterise-
re scener, som nuværende analyse af CCD billeder
ofte efterlader uendelig mange svar på. Ved at fra-
vælge pin hole modeller og studere fysisk og bio-
logisk billeddannelse er datamatsynsparadigmer
vedrørende stereosyn og formbestemmelse refor-
mulerede (Jens Arnspang). 

Kamerakalibrering
Et af problemerne ved kamerakalibrering er be-
stemmelse af et kameras brændvidde og hoved-
punkt. Ny indsigt har gjort det muligt at bestemme
et kameras brændvidde og hovedpunkt rent geo-
metrisk, dvs. uden brug af oordinater, og uden
brug af noget specielt kalibreringsobjekt. Endvide-
re er det muligt at bestemme dybde med to kame-
raer uden brug af koordinater ved at udnytte, at
“cross-ratio” er invariant for punkter beliggende
på rette linier i de to billeder (Knud Henriksen). 

Genkendelse og klassificering
I projektet om form og bevægelse arbejdes med
metoder til genkendelse af objekter og bevægel-
sesmønstre. I 1997 er der endnu ikke arbejdet
med bevægelse, men med objekter i todimensio-
nelle billeder. Redskabet har været statistiske me-
toder anvendt direkte på rå intensitetsdata. Ideen
hermed har været, at undgå formulering af en
excplicit model for billeddata, og i stedet sigte på
genkendelse og klassificering via en rent statistisk
baseret model. Metoderne er blevet anvendt på
billeder af sædceller. I umiddelbar fremtid vil de
samme metoder blive testet på levende billeder af
bl.a. sædceller (Peter Riber). 

Robot-modellering
En fundamental forudsætning for ethvert styresy-
stem er at have en god matematisk model af det sy-
stem, der skal styres. Ved styring af robotter kan
denne modelleringsopgave være meget komplice-
ret og til tider nærmest umulig at overskue. Det
undersøges derfor, om det er muligt at få robotsy-
stemet til selv at foretage modelleringen baseret
på feedback information fra forskellige sensorer,
først og fremmest kameraer, der observerer robot-
tens bevægelser (Morten Hanehøj). 

Visuel udforskning
Forskningen har omhandlet studier i automatisk
visuel udforskning. Her benyttes et kamera til
løbende selektiv opsamlig af data, inkremental
fortolkning, og bestemmelse af kameraposition,
grad af zoom, fokusering etc. for det næste optag-
ne billede. Herved kan de sparsomme beregnings-
ressourcer koncentreres om analyse af de billeder,
der indeholder relevant information (Søren I. Ol-
sen). 

Analyse og syntese af lyd
Et delemne i musikinformatik er beskrivelse af og
syntese af “musikalsk lyd”. Et  andet emne i betrag-
telig fremdrift er interaktioner mellem udøvende
kunstnere og partielle prædefinerede kompositio-
ner og lydtæpper. Sammen med LMA i Marseille er
udviklet et matlab-baseret analyse-system, som gi-
ver additive parametre for lyde. Udviklingen har
koncentreret sig om analyse af melodier og transiti-
oner af toner. De additive parametre danner
grundlag for en “higher attribute analyse”, hvor pa-
rametre, spektrum, tidsforløb og støj definierer ly-
den. Gode resultater foreligger og samarbejdet for-
ventes fortsat (Kristoffer Jensen, Jens Arnspang). 

Systemarbejde og Interaktive Systemer
Systemarbejde omhandler studiet af udvikling,
brug og indførelse af edb-baserede informations-
systemer i organisationer. Informationssystemer
ses som en helhed, der ud over den edb-tekniske
del også omfatter andre tilknyttede maskiner og
værktøjer, arbejdsprocesser og ikke mindst men-
nesker. Studier af interaktionen mellem menne-
sker og informationssystemer indtager en central
plads i forskningen. I de senere år er fokuseret på
etablering af en sammenhængende forståelse af
menneskelig viden, sprog, og datalogi, i deres re-
lation til logik og regler; informationssøgning og
dokumentationsarbejde for fagfolk; store infor-
mationssystemer i organisationer; design af IT-sy-
stemer; samt design og evaluering af stærkt inter-
aktive datamatbaserede værktøjer til fagfolk. Som
et gennemgående træk lægges vægt på empiriske
studier til kritisk udforskning af teoretiske antagel-
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ser inden for felterne. Det tilstræbes også at ind-
drage indsigt fra andre fag end datalogi. Det har
især drejet sig om psykologi, sociologi og filosofi. 

Forskningsgruppen omfatter: Erik Frøkjær, Pe-
ter Naur, Hasse Clausen, Morten Hertzum, Ketil
Perstrup og Kristian Bang Pilgaard. 

Informationssøgning i Internet-biblioteker
Der er opbygget et eksperimentelt digitalt biblio-
tek med et udvalg af faglitteratur om menneske-
datamaskine interaktion tilgængeliggjort via Inter-
nettet. I arbejdet har medvirket fem specialestude-
rende. Fagbiblioteket indeholder søgefaciliteter
og faciliteter til at støtte udforskning af doku-
mentsamlingen. Systemets nuværende brugerfla-
de er underkastet heuristiske evalueringer og en
serie tænke-højt forsøg. Systemet benyttes til un-
dersøgelse af nye teknikker til visualisering af
oversigtsinformation og klassifikation i digitale in-
formationssamlinger. En teori om automatisk op-
arbejdning af ordforråd, der kan benyttes til at ka-
rakterisere og fremfinde dokumenter fra specifik-
ke fagområder, er fremsat og vil blive udforsket
(Erik Frøkjær, Ketil Perstrup). 

Datalogiens videnskabelige status
Der er arbejdet på at klargøre og fremme videnska-
belighed i datalogisk sammenhæng. Arbejdet med
at samle materiale til belysning af datalogiens histo-
riske udvikling siden 1942 er fortsat (Peter Naur). 

Systemarbejde og design af edb-systemer
Arbejdet har været koncentreret om at afklare,
hvorledes de to discipliner relaterer sig til fagom-
rådet datalogi. Gennem dette arbejde søges skabt
et videnskabeligt velfunderet grundlag for at for-
stå hvorfor og hvorledes datalogen i arbejdet som
systemudvikler og designer, skal betjene sig af vidt
forskellige metoder og teknikker. Specielt er bru-
gen af fortælleteknikker i forbindelse med system-
udvikling søgt begrundet. Arbejdet er dokumen-
teret i et notesæt i første udkast (Hasse Clausen). 

Teknikker til evaluering af brugergrænseflader
Hyppig evaluering af delprodukter fra systemud-
viklingsprocessen kræver en vifte af velbeskrevne
evalueringsteknikker, men erfaringerne med de
eksisterende teknikker er ikke veldokumenterede.
Der er arbejdet med at samle erfaringer om og do-
kumentere egenskaber ved en række primært bru-
gerinvolverende evalueringsteknikker (Morten
Hertzum). 

Elektroniske arkivalier i centraladmini-
strationen
Myndighedernes overdragelse af elektroniske ar-
kivalier til Statens Arkiver er modelleret. Bear-

bejdning af data om centraladministrationens
brug af edb på baggrund af informationer fra en
spørgeskemaundersøgelse foretaget af Rigsarkivet
er afsluttet (Kristian Bang Pilgaard). 

Øvrige forskningsområder:

Lingvistisk logikprogrammering
Inden for logikprogrammering og sprogteknologi
er vore metoder blevet anvendt på oversættelses-
aspekterne af Montagues PTQ (som er en formel
semantik for et sprogfragment beskrevet i hans ar-
tikel “The proper treatment of quantification in
ordinary English”). Såvidt vides er det første gang
at et datamatisk system (en metaparser) har kun-
net genopfinde en omfattende delmængde af
Montagues PTQ. Fordelene er blandt andet, at de
resulterende programmer er meget simple, at dis-
se programmer genereres automatisk af en meta-
parser, samt at denne metaparser er forholdsvis
simpel og beroende på datastrømsanalyse (Gre-
gers Koch). 

Logikprogrammering og videnbaserede systemer
Der arbejdes med systemudviklingsmetoder, der
omfatter videnstilegnelse, vidensrepræsentation,
modellering samt generelle og specifikke pro-
blemløsningsmetoder. Logiske modeller er imple-
menteret i meget fleksible systemer til at stimulere
og støtte menneskelig kreativitet. Symbolske, algo-
ritmiske og heuristiske metoder er kombineret
med visualisering og grafisk brugergrænseflade.
Grundprinciper og flere prototyper til et støttesy-
stem for byplanlægning har været udarbejdet og
afprøvet i en samarbejde med arkitekter. Grundi-
déer og prototyper til et støttesystem for videnba-
seret medicinsk diagnose har været gennemarbej-
det og afprøvet ved en praktiserende læge (László
Béla Kovács). 

Global transaktionshåndtering med lokale
konsistenskrav
Ved kommunikerende databaser kræver man kun
lokale konsistenskrav opfyldt, og man kan derfor
nøjes med lokal samtidighedskontrol, der giver
større tilgængelighed end global samtridigheds-
kontrol. Til at opnå at en global forretningstrans-
aktion bliver udført som en helhed (eller slet
ikke) kan bruges “update propagation”, som sør-
ger for at subtransaktioner på andre maskiner bli-
ver gennemført før eller siden. Arbejdet har cen-
treret om at specificere forskellige forholdsregler,
der kan sikre at man får et korrekt resultat på
trods af vilkårlige forsinkelser. Arbejdet er udført
sammen med lektor Lars Frank fra Handelshøj-
skolen i København (T.U. Zahle). 
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Høj-ordens ODEs og visse høj-indeks DAEs
Standardmetoden til at løse sædvanlige differenti-
alligninger (ODEs) af højere orden er først at om-
forme ligningen til et system af 1. ordens ODEs og
derefter løse systemet med en af de mange nume-
riske metoder til 1. ordens ODEs. Herved findes
såvel løsningen som dens afledede med ca. samme
nøjagtighed, hvilket er unaturligt men dog uska-
deligt ved ODEs. Ved differential-algebraiske lig-
ninger (DAEs) skal visse komponenter af løsnin-
gen findes mere nøjagtigt end andre, og der arbej-
des derfor med at vise, at de uheldige konsekven-
ser ved brug af 1.ordens ODE-metoder til DAEs
kan undgås ved at skifte til metoder for højere or-
den (Jørgen Sand).

Ph.d.-sommerskoler
Instituttet har i 1997 afholdt tre ph.d.-sommersko-
ler. “Copenhagen Logic Summer School ‘97”, va-
rede to uger med forelæsninger fra Oslo, Göte-
borg, Aarhus og DIKU. Emnet var matematisk lo-
gik og dens relationer til datalogi. Den anden
sommerskole, “Region-Based Memory Manage-
ment”, varede en uge med foredrag fra DIKU og
KVL. Emnet repræsenterer resultaterne af et fem-
års projekt ved DIKU om effektiv implementering
af funktionelle programmeringssprog. Den tredie
sommerskole “Adaptive Robot Behavior” varede i
en uge med foredrag fra Ålborg, Marseille, Tel
Aviv, Helsingfors, DTU, og Novosibirsk. Emnet
var: Anvendelse af dynamiske systemer og infor-
mationsteori til programmering af robotter. Des-
uden har Stig Skelboe i samarbejde med P.C. Han-
sen fra DtU afholdt ph.d.-kurset “Parallelle Nume-
riske Metoder”. Kurset blev fulgt af 12 ph.d.-stude-
rende fra DTU og KU.  

Informationsvirksomhed:
Instituttet har afholdt en åben ph.d.-dag, hvor in-
stituttets ph.d.-studerende fortalte om deres forsk-
ning. Mødet blev fulgt af ansatte, detagere fra
ehvervsvirksomheder og andre. 

Inden for forskningsgrupperne “Semantikbase-
ret programbehandling” og “Datamatsyn” har der
året igennem været afholdt ugentlige åbne møde-
rækker med foredrag af gæster og af ansatte og
ph.d.-studerende ved instituttet. 

Stephen Alstrup deltog sammen med forsk-
ningsminister Jytte Hilden i to foredrag under
projektet “Unge forskerspirer”. 

Jens Damgaard Andersen har medvirket i Dan-
marks Radios Program 1 udsendelser “Studie
2000” i udsendelser om anvendelse af tilfældige
tal ved kryptering. 

Hasse Clausen har deltaget som ekspert i tekno-
loginævnets arbejde omkring brugen af fortælle-
teknikker i forbindelse med teknologivurderinger. 

Erik Frøkjær har fungeret som skønsmand ved
en tvist om en edb-leverance indbragt for Frede-
riksberg Ret. Erik Frøkjær har givet foredrag med
titlen “Personfølsomme oplysninger via Internet
og e-mail” på konferencen “Internet for Advoka-
ter – en kritisk vurdering af advokaters elektroni-
ske muligheder og udfordringer” afholdt af IDG
Conference Group og Advokaternes Servicesel-
skab. Erik Frøkjær har medvirket som sagkyndig i
TV2’s nyhedsindslag “Søndagsdokumentet” med
temaet “det problematiske forhold mellem IT-in-
vesteringer og effektiviseringer”. 

Klaus Hansen har holdt foredrag for DECUS om
“Nyheder og status inden for elektronisk post”. 

Peter Johansen har deltaget i udarbejdelse af en
strategi for dansk IT-forskning for forskningsmini-
steriet. 

Peter Naur har skrevet “Videnskab og Vrøvl” til
Det naturvidenskabelige Fakultets blad Hovedom-
rådet, samt “Programming support in Danish
Computing 1956 – 62, Approaches in History of
Computing” til Dansk Teknologihistorisk Selskab. 

Kristian Bang Pilgaard holdt oplæg på Arkivfor-
eningen og Sammenslutningen af Lokalhistoriske
Arkivers seminar om informationsteknologien og
arkiverne. 

Ketil Perstrup har skrevet et debatindlæg om
ph.d.-studerendes løn- og ansættelsesforhold, bragt
i Politiken tirsdag den 2. sep 1997 under overskrif-
ten “Hildens forskerlærlinge betaler dyrt”. 

David Pisinger har skrevet et debatindlæg om
Forskningsministerens nedskæringer af De natur-
videnskabelige Forskningsråd. Oplægget blev
trykt i Berlingske Tidende. David Pisinger har
skrevet “Jens Clausen – en energibombe til IMM” i
DORSnyt, vol. 112, 1997. 

Jørgen Sand har holdt foredraget “Power Boun-
dedness of Matrices and Resolvent Conditions”
for økonomer fra Forskerparken og Økonomisk
Institut i Århus. 

Stig Skelboe har givet foredraget “Supercompu-
ting” for Professorforeningen ved DTU. 

Mikkel Thorup har skrevet debatindlægget
“Farvel til international forskning” til Berlingske
Tidende. 

Mads Tofte har givet interview til Computer-
World i forbindelse med offentliggørelsen af pro-
grammeringssystemet “The ML Kitt with regions”. 

Søren I. Olsen 

Stab
VIP: 35,3 årsværk.
TAP: 28,1 årsværk.

VIP:
Alstrup, Stephen; ph.d.-studerende.
Andersen, Nils; lektor.
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Arnspang, Jens Otto; lektor.
Clausen, Hasse Rehdin; lektor.
Clausen, Jens, lektor.
Damgaard,Andersen Jens; lektor.
Elsman, Martin; ph.d.-studerende.
Frøkjær, Erik; lektor.
Glueck, Robert; lektor.
Grue, Klaus Ebbe; lektor.
Hagerup, Torben; gæsteprofessor.
Hanehøj, Morten; ph.d.-studerende.
Hansen, Jørgen Sværke; ph.d.-studerende.
Hansen, Klaus; lektor.
Henglein, Friedrich; lektor.
Henriksen, Knud; lektor.
Hertzum, Morten; adjunkt.
Hochbaum, Dorrit; gæsteprofessor.
Jensen, Karl Kristoffer; ph.d.-studerende.
Johansen, Peter; professor.
Jones, Neil; professor.
Jul, Eric; lektor.
Karisch, Stefan Edgar; forskningsadjunkt.
Katajainen, 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; forskningsassistent.
Mogensen, Torben Ægidius; lektor.
Mossim, Christian; forskningsassistent.
Naur, Peter; professor.
Nielsen, Leif Sandgaard; amanuensis.
Niss, Henning; ph.d.-studerende.
Olsen, Ole Fogh; ph.d.-studerende.
Olsen, Søren Ingvor; lektor.
Perstrup, Ketil; ph.d.-studerende.
Pilgaard, Kristian Bang; ph.d.-studerende.
Pisinger, David; lektor.
Rehof, Niels Jacob; ph.d.-studerende.
Riber, Peter; kand. stip.
Sand, Jørgen; lektor.
Skelboe, Stig; professor.
Sporring, Jon; ph.d.-studerende.
Svendsen, Michael Ørsted; ph.d.-studerende.
Sørensen, Morten Heine; ph.d.-studerende.
Thorup, Mikkel; lektor.
Tofte, Mads; lektor.
Urzyczyn, Pawel; gæsteprofessor.
Weickert, Joachim; forskningsadj.
Winter, Pawel; lektor.
Zachariasen, Martin; ph.d.-studerende.
Zahle, Torben Ulrik; lektor.
Zilimskas, Antamas; gæstelektor.

TAP:
Achen,Margit; afdelingsleder.

Anderen, Peter Holst; forskningsassistent.
Axen, Annelise; overassistent.
Borch, Ilse; overassistent.
Bulut, Haktan; programmør.
Dahl, Stephan Denis; programmør.
Errebo, Jonas; praktikant.
Gjandrup, Ole; programmør.
Glenstrup, Arne John; forskningsprogramør.
Hallenberg, Niels; programmør.
Hansen, Sune Ulf; systemprogrammør.
Haq, Ikram Ul; typograf.
Hougaard, Birthe Ilsøe; bibliotekar.
Høglund, Kim; leder af edb-afdelingen.
Jakobsen, Lars Gregers; systemprogrammør.
Jensen, Lene; praktikant.
Jespersen, Martin; praktikant.
Khanam, Naheeda; bogbinder.
Kværndrup, Jeanette; assistent.
Lorensen, Jacob Martin Bohn; systemprogram-

mør.
Lundager, Janus Bo; elektronikmekaniker.
Makholm, Henning; forsknings programmør.
Martinenghi,Davide; programmør.
Meiborg, Tina; assistent.
Nielsen, Eileen Møller; overassistent.
Nielsen, Margit Achen: afdelingsleder.
Nielsen, Ole; pogrammør.
Nielsen, Torben Pillmann; betjent.
Nyboe, Katja; system programmør.
Offersen, Hans Henrik; afdelingsleder.
Olesen, Tommy Højfeld; programmør.
Olsen, Lissi Ina; kontorfuldmægtig.
Olsen, Niels Martin Holm; programmør.
Outzen, Karin; kontorfuldmægtig.
Petersen, Helle Linnel; praktikant.
Petersen, Thomas Alstrup Hjorth; systempro-

grammør.
Rafstedt, Susan; assistent.
Schlüter, Ruth Elin; overassistent.
Schrøder, Jacob Jul; systemprogramør.
Secher, Jens Peter; forskningsprogrammør.
Sparrevohn, Thomas; systemprogrammør.
Stormark, Thomas Otto; systemprogrammør.
Sømosegaard, Berit; programmør.
Sønderholm, Karina; praktikant.
Sørensen, Flemming Steen; programmør.
Ziernheld, Erika Elisabeth S.; assistent.

Ph.d.-afhandlinger:
Mossin, Christian: Flow Analysis of Typed Higher-

Order Programs.
Sørensen, Morten Heine: Normalization in Lamb-

da-calculus and type theory.

Specialer:
Bache, Jesper Storm: Et fundament for fælles for-

fattersystemer.
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Bartholdy, Steen: Praktisk anvendelse af optimale
metoder til løsning af et udvalgt Set Covering
Problem.

Biermann, Michael Aagaard: WW som fælles
grænseflade til domæne-specifikke applikatio-
ner.

Brun, Mikkel Grannon: Et fundament for fælles
forfattersystemer.

Clark, Louise: Conceptuel Design.
Dehghani, Farhad: Mobile Mail User Agents.
Dupont, Jakob: Et fundament for fælles forfatter-

systemer.
Frank, Morten: Praktisk anvendelse af optimale

metoder til løsning af udvalgt Set Covering Pro-
blem.

Friis-Jensen, Claus: Heuristiske løsninger af set co-
vering-problemer.

Gradel, Dimitri Werin: PEP- En fuldautomatisk
partiel evaluator for prolog med cut.

Holmgreen, Morten Christian: Neurale net og
kreditkortmisbrug.

Jacobsen, Niels Ull: A practical application of part-
ial evaluation.

Jalal, Golinar Ibrahim: Single-facility problems
with arbitrary weights.

Johansen, John Allan: Parallel Solutions of Qua-
dratic Assignment Problems.

Khabazbavani, Mahin: Oversigt over dynamisk ha-
shing.

Knudsen, Morten: Genbrug i systemudviklingen.
Koch, Martin: Compiling a Higher-Order Call-by-

Value Functional Programming language to a
RISC Using a Stack of Regions.

Kringelbach, Morten Lindtner: Motal coils: Phylo-
genesis, analomy and higher brain functions.

Lykke, Michael: Mini Cost Flow & The Chinese
Postman.

Nielsen, Mette Frost: Hvorfor er det så svært at
lave gode undervisningsprogrammer?

Niss, Henning: An unfold framework for first-or-
der hereditary harrop formulas: transformati-
ons and correctness proofs.

Nissen, Elvi Rohde: Hvorfor er det så svært at lave
gode undervisningsprogrammer?

Norrbohm, Finn: Genbrug i systemudviklingen.
Olesen, Tommy Højfeld: Compiling a Higher-Or-

der Call-by-Value Funchtional Programming
language to a RISC Using a Stack of Regions.

Olstrøm, Gurli: WW som fælles grænseflade til do-
mæne-specifikke applikationer.

Pedersen, Bent Nørgaard: Hvordan systemudvik-
lerne opbygger deres viden i udviklingsproces-
sen.

Pedersen, Flemming Juul: Tommelfingerregler
for design af world wide web sites.

Schougaard, Allan Kim: The Next RasterMan.
Spring, Jesper Honig: Praktisk anvendelse af opti-

male metoder til løsning af udvalgt Set Cove-
ring Problem.

Steinsøe, Eva Christina: Repræsentation af signaler.
Søbirk, Thorsten: Automatic Charale Harmoniza-

tion Using a Genetic Algorithm.
Sørensen, Michael Garfield: A Mobility-Transpa-

rent Model for Consistency.
Thommesen, Jacob: Udviklingen i den fagpoliti-

ske forskningstradition – om et problematisk al-
ternativ til den instrumentelle fornuft.

Thomsen, Jacob: Neurale net og kreditkortmis-
brug.

Vallund, Torben: Datanet sikkerhed, kryptografi –
teori og anvendelse.

Vind, Henrik Damkjær: Computational linguistics
– syntax analysis, semantic interpretation and
application.

Østergaard, Per: Tommelfingeregler for design af
world wide web sites. 

Fondsstøtte:
Center for IT forskning:
– SPAN – Softwarebaserede parallelle ATM net-

værk (Eric Jul)   kr. 312.480.
– Form og bevægelse i billedsekvenser (Peter Jo-

hansen)   kr. 408.000.

EF:
– ECUS025 (Atlantique) (Neil D. Jones) 

kr. 24.700.

EU:
– ABILE (Neil D. Jones)   kr. 30.300.
– SCOOP (Jens Clausen)   kr. 3.000.
– VIRGO (Jens Arnspang)   kr. 444.100.

Forskerakademiet:
– Copenhagen Logic Summerschool (Klaus

Grue)   kr. 41.780.
– Sommerskole i Adaptive Robot Behaviour (Pe-

ter Johansen)   kr. 52.655.

Forskningsrådene:
– Design, Analysis and Reasoning concerning

Tools (Torben Mogensen)   kr. 585.000.
– Design, Analysis and Reasoning, Dart-IT (Mads

Tofte)   kr. 840.000.
– Design, Analysis and Reasoning, Dart-PDO

(Neil D. Jones)   kr. 600.000.

Rektorkollegiet:
– Opholdsudgifter udenlandske studerende (In-

stitutlederen)   kr. 20.000.

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd:
– Computational Algorithmics (Jens Clausen)

kr. 300.000.
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– Computer Sensing and Adaptive Behaviour (Pe-
ter Johansen)   kr. 540.000.

– Networks and Paradigms for the Next Generati-
on of distributed Systems (Eric Jul)  
kr. 1.098.200.

– Parallel Branch and bound Algorithms for glo-
bal optimazation (Jens Clausen)   kr. 221.040.

– Parallel løsning af større kombinatoriske opti-
meringsproblemer (Jens Clausen)   kr. 406.898.

– Ph.d.-stip til Jesper Larsen (Datalogisk Institut)
kr. 279.700.

– Ph.d.-stip til Martin Elsman (Mads Tofte)
kr. 375.480.

– Ph.d.-stip til Michael Ørsted Svendsen (Eric Jul)
kr. 297.100.

– Programanalyse og logik (Niels Jakob Rehof)
kr. 369.275.

Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd:
– Datastøttet tonesyntese, modeller og karakteri-

stikker for toneovergange (Karl Kristoffer
Jensen)   kr. 369.275.

Publikationer:
Alstrup Stephen, Clausen Jens, Jørgensen

Kristian: An O(|V|*|E|) Algorithm for Finding Im-
mediate Multiple-Vertex Dominators, Information
Processing Letters, vol. 59, nr. 1, pp. 9-11, 1996. 

Alstrup Stephen, Harel Dov, Lauridsen Peter W.,
Thorup Mikkel: Dominators in Linear Time, Te-
chnical Report DIKU-TR-97/28, Datalogisk In-
stitut, Københavns Universitet, 1997. 

Alstrup Stephen, Holm Jacob, de Lichtenberg Kri-
stian, Thorup Mikkel: Minimizing diameters of dy-
namic trees, Proceedings of the 24th Internatio-
nal Colloquium on Automata Languages and
Programming (ICALP), Springer-Verlag, serie:
Lecture Notes in Computer Science, vol. 1256,
pp. 270-280, 1997. 

Alstrup Stephen, Holm Jacob, Jørgensen Kristian,
Thorup Mikkel: Diameter and distance in dynamic
trees, DIKU-rapport 96/6, Datalogisk Institut,
Københavns Universitet, 1996 

Alstrup Stephen, Holmand Jacob, Jørgensen Kri-
stian: Improved routing on trees, DIKU-rapport
96/26, Datalogisk Institut, Københavns Univer-
sitet, 1996 

Alstrup Stephen, Lauridsen Peter W., Sommer-
lund Peer, Thorup Mikkel: Finding cores of limited
length, Technical Report DIKU-TR-97/3, Datalo-
gisk Institut, Københavns Universitet, 1997. 

Alstrup Stephen, Lauridsen Peter W., Thorup
Mikkel: Finding dominators in linear time, DIKU-
rapport 96/35, Datalogisk Institut, Københavns
Universitet, 1996 

Alstrup Stephen, Lauridsen Peter W.: A simple dy-
namic algorithm for maintaining a dominator tree,

DIKU-rapport 96/3, Datalogisk Institut, Køben-
havns Universitet, 1996 

Alstrup Stephen, Lauridsen Peter W.: Dynamic and
Sensitivity Algorithms for All Shortest Paths, DIKU-
rapport 96/2, Datalogisk Institut, Københavns
Universitet, 1996 

Alstrup Stephen, Lauridsen Peter, Sommerlund
Per, Thorup Mikkel: Finding cores of limited
length, Proceedings of the 5th International
Workshop on Algorithms and Data Structures
(WADS), Springer-Verlag, serie: Lecture Notes
in Computer Science, vol. 1272, pp. 45-54, 1997. 

Alstrup Stephen, Secher Jens P.,Spork Maz: Opti-
mal on-line decremental connectivity in trees, Infor-
mation Processing Letters, vol. 64, nr. 4, pp.
161-164, 1997. 

Andersen Jens Damgaard, Hansen Klaus: 2D shape
recognition by sequential test procedures, Proc. 5th
Danish Conference on Image Analysis 1996,
Dansk Selskab for Automatisk Genkendelse af
Mønstre, DIKU-rapport 96/22, Datalogisk Insti-
tut, Københavns Universitet, pp. 44-50, 1996. 

Andersen Nils: Linear Time Simulation of Invertible
Non-Deterministic Stack Algorithms, Journal of Uni-
versal Computer Science, vol. 3, nr. 3, pp. 148-
171, 1997. 

Arnspang Jens, Henriksen Knud, Olsen Niels: Co-
ordinate-Free Camera Calibration, Computer Analysis
of Images and Patterns: Proceedings of the 7th In-
ternational Conference CAIP’97, Sommer G.,
Daniilidis K., Pauli J. (eds.), Springer-Verlag, se-
rie: Lecture Notes in Computer Science, vol.
1296, pp. 710-717, 1997. 

Arnspang Jens: Datamatsyn, Naturens Verden, vol.
10, Rhodos, ISBN 87 7245 650 7, ISSN 0028-
0895, 1996. 

Baier Romana, Glück Robert, Zöchling Robert:
Specialization of numerical programs with the FSpec
system, Software Engineering in Scientific Com-
puting, (eds.) W. Mackens, S. M. Rump, Vieweg,
pp. 86-90, 1996. 

Barthe Gilles, Hatcliff John, Sørensen Morten He-
ine: A Notion of Classical Pure Type Systems, Mathe-
matical foundations of programming semantics,
Brookes S., Main M., Melton A., Mislove M.
(eds.), Elsevier, serie: Electronic Notes in Com-
puter Science, vol. 6, 1997. 

Barthe Gilles, Hatcliff John, Sørensen Morten He-
ine: CPS Translations and Applications: the Cube
and Beyond, Proceedings of The ACM SIGPLAN
Workshop on Continuations, Olivier Danvy
(ed.), BRICS Notes Series, vol. NS-96-13, pp.
4:1-4:31, 1997. 

Barthe Gilles, Hatcliff John, Sørensen Morten He-
ine: Reflections on reflections, Programming Lan-
guages: Implementations, Logics and Programs,
Glaser H., Hartel, H., Kuchen H. (eds.), Sprin-
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Matematik

Institut for Matematiske Fag

Institut for Matematiske Fag er oprettet 1. januar
1997 ved en sammenlægning af Matematisk Insti-
tut og Institut for Matematisk Statistik. Det nye in-
stitut er opdelt i 3 afdelinger: Matematisk Afdeling
(MA), Afdeling for Operationsanalyse (AFOR) og
Afdeling for Teoretisk Statistik (ATS).

I marts måned blev en nybygget fjerdesal på
H.C. Ørsted Instituttets E-bygning taget i brug af
Institut for Matematiske Fag og Forsikringsmate-
matisk Laboratorium.

Instituttets virksomhed beskrives i de følgende
afdelingsberetninger.

Bestyrelse:
Institutleder: Christian Berg.

Hans Brøns, Bergfinnur Durhuus, Ursula Han-
sen, Asmus Schmidt, Lillian Stegger, Jørgen Tind.

Studenterobservatører: Kasper Daniel Hansen,
Anders Jøndrup, Lars Laustsen.

Matematisk Afdeling

Forskningsvirksomhed:
Afdelingens 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 og matematisk fysik.

1. Algebra

1a. Talteori og gruppeteori
Der foretages undersøgelser af realiseringsmulti-
pliciteter for p-grupper som Galoisgrupper over
forskellige klasser af legemer, specielt legemer af
elementær type (C.U. Jensen).

Der arbejdes med et spørgsmål af K. Ribet an-
gående definitionslegemer for Q-kurver og deres
generaliseringer og med sammenhænge mellem
torsionsklasser i Eichler-Shimura kohomologig-
rupper, Katz modulformer, modulsymboler og
Galoisrepræsentationer i karakteristik 2 og 3. Det
er påvist, at Serres formodninger om mod p Ga-
loisrepræsentationer medfører Artins formodning
for 2-dimensionale komplekse, ulige Galoisre-
præsentationer. Endelig er der udviklet nye mo-
deller for Hecke-teorien i rum af Maass-former på
kongruensundergrupper (I. Kiming).

Der arbejdes på problemer omkring Mullineux-
afbildningen og anvendelser heraf på Schur-mo-
duler (J.B. Olsson i samarbejde med C. Bessen-
rodt, Magdeburg og M. Xu, Peking).

Arbejdet med approksimationer af quaternio-
ner er videreført og der foretages undersøgelser
vedrørende Besicovitch’s problem angående den
såkaldte “disc packing constant” (A.L. Schmidt).

1b. Ring- og modulteori
Der arbejdes med en teori for semidualiserende
komplekser for kommutative Noetherske ringe.
Teorien er anvendt til studiet af generaliserede
Gorenstein dimensioner og homologiske egenska-
ber ved lokale ringhomomorfier (L.W. Christen-
sen).

Arbejdet med dimensionsteori for komplekser
af moduler er fortsat med indførelse af en invari-
ant, den begrænsede Tor-dimension, der er finere
end en række af de tidligere kendte, og som end-
videre oftest er endelig og opfylder en lighed af
Auslander-Buchsbaum type (H.-B. Foxby). Arbej-
det med en samlet fremstilling af differentiel gra-
dueret homologisk algebra ventes snart tilende-
bragt (H.-B. Foxby i samarbejde med L.L. Avra-
mov, West Lafayette og S. Halperin, Toronto).

Der arbejdes med klassifikation af repræsentati-
oner af kvantiserede matrixalgebraer, i særdeles-
hed i lave dimensioner (H.P. Jakobsen og H.
Zhang).

Ved anvendelse af P.I. teori er det lykkedes at
bestemme graderne og en del simple repræsenta-
tioner af maksimal grad for forskellige klasser af
kvantealgebraer (H.P. Jakobsen og S. Jøndrup).

Der er opnået betingelser på en stabil kategori,
der sikrer gyldighed af Brown-repræsenterbarhed.
Arbejdet med ikke kommutative graduerede alge-
braer er genoptaget og for AS-Cohen-Macaulay al-
gebraer er udledt sætninger, der generaliserer re-
sultater fra det kommutative tilfælde, f.eks. sæt-
ninger af H.-B. Foxby, I. Reiten og R.P. Stanley. I
tilslutning hertil er studeret homologisk algebra
for homomorfier af ikke-kommutative graduerede
algebraer, specielt Gorenstein-egenskaber for så-
danne homomorfier. Endelig er påvist en Rie-
mann-Roch-sætning og en adjunktionsformel for
divisorer på en kvanteflade (P. Jørgensen).

2. Analyse

2a. Reel og kompleks analyse
Studiet af ortogonale polynomier og momentpro-
blemer er fortsat. Motiveret af et spørgsmål i teo-
retisk fysik er det blevet påvist, at q-Hermite poly-
nomierne har forskellige ortogonalitetsmål kon-
centreret på en geometrisk progression. Det sam-
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me fænomen optræder desuden ved den log-nor-
male fordeling (C. Berg).

Der er givet bevis for Riemann-Roch formlen
for D-moduler på komplekse mangfoldigheder
(R. Nest i samarbejde med B. Tsygan og P. Bress-
ler, Penn State).

Der arbejdes med logaritmiske summer og hele
funktioner af eksponentiel type. Endvidere er en
sammenhæng med det klassiske momentproblent
undersøgt; specielt er opnået tilstrækkelige betin-
gelser for at et diskret mål på den reelle akse er in-
determineret (H.L. Pedersen).

2b. Lie-grupper og harmonisk analyse
Studiet af forskellige familier af kvantiserede ma-
trixalgebraer er fortsat. Der arbejdes bl.a. med
Poisson strukturer, associerede varieteter og visse
tensorkategorier (H.P. Jakobsen og H. Zhang).

Der er udarbejdet en oversigtsartikel vedrøren-
de harmonisk analyse på semisimple symmetriske
rum (H. Schlichtkrull i samarbejde med E. van
den Ban, Utrecht og M. Flensted-Jensen, KVL).
Desuden arbejdes med multitemporære bølgelig-
ninger og her er en Paley-Wiener sætning blevet
vist (H. Schlichtkrull i samarbejde med S. Helga-
son, M.I.T.).

2c. Funktionalanalyse
Arbejdet om kodimension 1 afsluttede tosidede
idealer i Banach-algebraer med begrænsede ap-
proksimerende enheder, specielt gruppealgebra-
en L1(G), er foreløbigt afsluttet (N. Grønbæk og
A.M. Lau, Edmonton). Endvidere studeres meto-
der fra kohomologiteori for grupper, specielt kon-
struktion af “transfer” afbildninger (N. Grøn-
bæk).

Arbejdet med en introducerende lærebog i
spektralteori er videreført (K. Bagger Laursen i
samarbejde med M. Neumann, Mississipi). En un-
dersøgelse af Browder-spektret for en begrænset
lineær afbildning på Banachrum er gennemført
(K. Bagger Laursen).

Studiet af homogene Banachrum af funktioner
på enhedscirklen, herunder den såkaldte Pisier-al-
gebra, er fortsat. Endvidere er indledt undersøgel-
ser af idealstrukturen i visse ikke-separable Ba-
nach-algebraer (T. Vils Pedersen).

2d. Operatoralgebra
I forbindelse med studiet af lineære afbildninger
mellem matrixalgebraer er det påvist, at komplet
invertibilitetsbevarende afbildninger er homom-
orfier modulo Jacobson radikalet. Studiet af simil-
aritetsproblemet er genoptaget (E. Christensen).

Der er opnået kriterier for at morfier fra en vig-
tig klasse af subhomogene C*-algebraer kan ap-
proksimeres med morfier, hvis billeder har ende-

lig dimension (S. Eilers og G.K. Pedersen i samar-
bejde med T.A. Loring, New Mexico). Et arbejde
er afsluttet vedrørende K-teoretisk betingede ap-
proksimationsresultater for C*-algebraer. Som ho-
vedresultat er tilvejebragt en korrespondance mel-
lem stabile relationer og svagt semiprojektive alge-
braer under K-teoretiske bibetingelser (S. Eilers i
samarbejde med T.A. Loring, New Mexico). Der
er konstrueret et eksempel, der viser, at klassen af
approksimativt homogene C*-algebraer ikke er af-
sluttet under induktive limites. Det er endvidere
påvist, at Bockstein afbildningen er nødvendig i
klassifikationsteorien for både endelige og rent
uendelige C*-algebraer (S. Eilers i samarbejde
med M. Dadarlat, Purdue).

Arbejdet med den forventede K-teoretiske klas-
sifikation af separable amenable C*-algebraer er
fortsat (G.A. Elliott).

Der er konstrueret og analyseret en kontinuert
deformation af algebraen af kontinuerte funktio-
ner på en Riemannflade. Som konsekvens frem-
kommer resultater som forbinder fri gruppe del-
faktorer og modulære former (R. Nest i samarbej-
de med T. Natsume, Nagoya).

Et arbejde vedrørende brug af pullback og
pushout konstruktioner i C*-algebra er færdig-
gjort (G.K. Pedersen).

Studiet af u-topologien på semigruppen af en-
domorfier af en faktor er fortsat, og der er blandt
andet udviklet en teknik, hvorved type III-tilfældet
kan reduceres til type II-tilfældet (C. Winsløw).
Endvidere er afsluttet et arbejde om den naturlige
topologi på rummet af von Neumann algebraer
på et fast separabelt Hilbertrum (C. Winsløw i
samarbejde med U. Haagerup, Odense).

2e. Potentialteori, differentialligninger og
matematisk fysik 
Der arbejdes fortsat med statistisk mekaniske mo-
deller for kvantegravitation og strengteori samt
med topologisk kvantefeltteori (B. Durhuus).

Klassen af velstillede randbetingelser for opera-
torer af Dirac-type, som er langt mere omfattende
end de hidtil betragtede (Atiyah-Patodi-Singer
problemer), er analyseret, og fuldstændige asymp-
totiske formler for sporet af de tilknyttede varme-
ledningsoperatorer er – ved hjælp af en ny teknik,
der inddrager Calderon projektorer – etableret
med logaritmiske og polynomiale led (G. Grubb).

Der er opnået lokale formler for Dixmier-spor
af pseudodifferentiale operatorer på mangfoldig-
heder med rand. Der er arbejde i gang til bereg-
ning af homologi af algebraer af pseudodifferenti-
ale operatorer (R. Nest i samarbejde med E.
Schrohe, Potsdam).

Der er foretaget undersøgelser indenfor følgen-
de områder af J.P. Solovej: Stabilitet af stof veksel-
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virkende med klassiske magnetfelter (samarbejde
med E. Lieb, Princeton, M. Loss, Georgia og H. Si-
edentop, Regensburg), relativistiske korrektioner
til atomare energier (samarbejde med T.Ø. Søren-
sen), estimater på volumen af makroskopisk stof
(samarbejde med P. Balodis) samt spektrale vur-
deringer af Dirac operatorer på 3-dimensionale
mangfoldigheder (samarbejde med L. Erdös, New
York).

2g. Sandsynlighedsteori og informationsteori
Studiet af kontrolmålproblemet er fortsat (J.P.R.
Christensen).

Arbejdet med eksponentielle familier via kod-
ningsteori er stort set afsluttet (F. Topsøe). Des-
uden er en større problemkreds vedrørende uni-
versel kodning og spilteori blevet taget op (F. Top-
søe i samarbejde med B. Ryabko, Novosibirsk).

3. Geometri

3a. Algebraisk geometri
Der er fundet en naturlig generalisering af
Plückers formler for plane kurver til singulære
mangfoldigheder af højere dimension (A. Tho-
rup). Endvidere foretages undersøgelser af geo-
metrien af den konormale Varietet (A. Thorup i
samarbejde med S. Kleiman, M.I.T.).

Der er konstrueret en Chern karakter for K-teo-
ri af perfekte moduler med værdi i negativ cyklisk
homologi (R. Nest i samarbejde med B. Tsygan,
Penn State).

3a. Differential geometri
Der er givet generel konstruktion og fuldstændig
klassifikation af formale deformationer af sym-
plektiske Lie algebroider og symplektiske kom-
plekse mangfoldigheder. Deriblandt er afdækket
en direkte sammenhæng mellem invarianter af de-
formationer af komplekse symplektiske mangfol-
digheder og Rosansky-Witten invarianter (R. Nest i
samarbejde med B. Tsygan, Penn State). Der er vist
en generalisering af en sætning af Bismut-Lott om
Gauss-Manin konnektioner (R. Nest).

3b. Topologi
Der arbejdes med p-kompakte grupper (Kasper
Andersen).

Der arbejdes med klassifikation af homotopi Lie
grupper og beregning af homotopi endomorfier
mellem homotopi Lie-grupper (J.M. Møller).

4. Diskret matematik
Der er nu udarbejdet et manuskript til en mono-
grafi om kombinatoriske summationsidentiteter
(E. Sparre Andersen og M. Esrom Larsen).

5. Eksakte videnskabers historie og matematik-
kens didaktik
Studiet af H. Hertz’s manuskripter til hans meka-
nik er videreført. Det er bl.a. påvist, at Hertz valgte
en model af materien, hvori masser er sammensat
af uendeligt mange “Massenteilchen” for at få ud-
ledt et brugbart linieelement i den differential-
geometri for konfigurationsrummet, der ligger til
grund for hele hans mekanik (J. Lützen).

Der arbejdes med en engelsk biografi om Ha-
rald Bohr (K. Ramskov).

Der er udviklet en teoretisk ramme, hvori argu-
menter for almen undervisning i matematik kan
klassificeres. Et arbejde vedrørende en model for
matematisk diskurs er påbegyndt, baseret på trans-
formationsgrammatiske teknikker af bl.a Harris
og Chomsky. Desuden er afsluttet et mindre arbej-
de om matematisk semiosis (C. Winsløw).

Undervisningsforhold:
Arbejdet med 97-studieordningen for de matema-
tiske/datalogiske/fysiske/kemiske fag er blevet
gennemført og godkendt af Fakultetsrådet. Optag
og undervisningen på første år er sket i overens-
stemmelse med 97-studieordningen. Der er speci-
elt blevet arbejdet med den deri indgående mate-
matiklinie, der starter i 1998. En plan for lærerba-
cheloruddannelsen i matematik/fysik/kemi er
blevet udarbejdet i samarbejde med de involvere-
de fag her og på N. Zahles Seminarium; denne ud-
dannelse er formelt startet, men bliver for alvor
udbudt i 1998. Opfølgningen af 1995-reformen af
bacheloruddannelserne i matematik er fortsat.

Informationsvirksomhed:
E. Christensen afholdt i foråret en forelæsnings-
række, arrangeret af Matematiklærerforeningen,
med titlen “Anvendt Matematik”.

N. Grønbæk deltog i styregruppen for HCØ.-
dage, K. Bagger Laursen var workshopleder under
HCØ.-dage og C. Winsløw holdt to 3-timersfore-
drag ved HCØ.-dage, 13. – 14. oktober.

M.E. Larsen var chief coordinator ved den in-
ternationale konkurrence, “Baltic Way”, 9. novem-
ber.

J. Lützen er medlem af fakultetets informations-
udvalg. Han har medvirket i en BBC-film om ma-
tematikken i Paris 1810-1850. Han holdt foredrag
ved Folkeuniversitetet i København 10. september
og ved Folkeuniversitetet i Aarhus 11. december.
Han har holdt foredrag for gymnasieklasser og var
foredragsholder ved efteruddannelsesmøde for
gymnasielærere om “Opgør med parallelpostula-
tet” Magleås, 13. – 15. april. Han holdt foredrag
ved et møde arrangereret af “Netværk for Mate-
matikkens Historie og Filosofi”, Holbæk, 12. – 13.
juni.
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Et interview med F. Topsøe om matematik blev
transmitteret i Danmarks Radio. Han forelæste i
den af Claus Emmeche ledede forelæsningsrække
om naturfilosofi.

C. Winsløw afholdt i efterårsssemestret fore-
læsningsrækken “Strejftog i Matematikkens Di-
daktik” for gymnasielærere og forelæsningsræk-
ken “Matematik i Skole og Samfund” ved Dan-
marks Lærerhøjskole.

Redaktion af videnskabelige publikationer:
C. Berg er medlem af Editorial Board ved Journal
of Theoretical Probability og ved Expositiones
Mathematicae samt medlem af Advisory Board for
Arab Journal of Mathematical Sciences.

G.A. Elliott er medlem af Editorial Board ved
Mathematical 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 redaktør ved International Mathemati-
cal 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.

Arrangement af symposier m.v.:
R. Nest var medarrangør af en konference i Nord-
fjordeid om operator algebraer og dynamiske sy-
stemer.

H. Schlichtkrull var arrangør af konferencen
“Analysis on Lie groups and homogeneous spa-
ces’’ 19. – 23. august ved Københavns Universitet.

Kollegiale hverv m.v.:
C. Berg er institutleder for Institut for Matemati-
ske Fag og formand for Dansk Matematisk For-
ening. Han er medlem af den danske nationalko-
mité for matematik.

G. Grubb er studieleder for fakultetets ph.d.-
studienævn. Hun er medlem af Beredningsgrup-
pen i Matematik for Sveriges Naturvidenskabelige
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”.

K. Bagger Laursen modtog Professor dr.phil. T.
Bonnesens og hustru Inge F. Zøylners Legat på kr.
15.000.

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
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.

R. Nest er medkoordinator for den danske ope-
ratoralgebragruppe og for EU-Network on non-
commutative geometry og koordinator for en se-
rie af EU sponsorerede konferencer i ikke-kom-
mutativ geometri og matematisk fysik.

G. Kjærgård Pedersen er formand for universi-
tetets stipendiebestyrelse. Han er medlem af Jury
for the Ostrowski Prize. Han er medlem af den
danske nationalkomité for matematik. Han er ko-
ordinator for den danske operatoralgebragruppe
og for EU-Network on non-commutative geome-
try.

J.P. Solovej deltager i EU-Network i emnet “Par-
tielle differentialligninger og kvantemekanik”.

A. Thorup har sammen med tre andre skandi-
naviske matematikere været videnskabelig “direc-
tor” ved Mittag-Leffler Instituttet for året 1996/97
vedrørende “Enumerative Geometry and its Inter-
action with Theoretical Physics”.

F. Topsøe er formand for European Mathemati-
cal Trust og for EmC’s 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,
C.U. Jensen, M.E. Larsen, J. Lützen, T. Gutmann
Madsen, J.B. Olsson og A. Thorup.

Rejser:
Kasper Andersen opholdt sig ved universiteterne i
Lens og Lille i Frankrig 13. – 17. oktober. Han
holdt foredrag førstnævnte sted. Han opholdt sig
ved Max Planck Institut für Mathematik i Bonn i
perioden 6. – 13. december og holdt her et fore-
drag.

C. Berg var gæst ved Université de Provence,
Marseille i marts og holdt her to foredrag. Han
deltog i “VIII Simposium sobre polinomios orto-
gonales y applicaciones” i Sevilla 22. – 26. septem-
ber, hvor han holdt foredrag og var medlem af
den videnskabelige komité for mødet. Han holdt
gæsteforelæsning ved Universidad Carlos III de
Madrid 29. september og holdt foredrag ved mø-
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det “Entire functions in modern analysis” ved Tel
Aviv University, 14. – 19. december.

E. Christensen holdt foredrag ved University of
Pennsylvania, 15. maj, ved mødet “Great Plains
Operator Theory Seminar”, Queen’s University,
Kingston, 18. – 22. maj, ved East Normal Universi-
ty, Shanghai, 4. juli, samt ved Texas A & M Univer-
sity, Houston, 10. august.

B. Durhuus var inviteret foredragsholder ved “A
geometry workshop”, Odense Universitet, 15. –
16. december og holdt et kollokvieforedrag ved
DTU, 12. marts.

S. Eilers var foredragsholder ved mødet “Great
Plains Operator Theory Seminar”, Queen’s Uni-
versity, Kingston, 18. – 22. maj, var paneldeltager
ved DMF’s landsmøde “Brug af computeralalge-
bra i matematikundervisningen”, Aalborg, 3. juni
og inviteret foredragsholder ved “Canadian
Mathematical Society Winter Meeting”, Victoria,
14. – 17. december.

G.A. Elliott var inviteret foredragsholder ved
“Canadian Mathematical Society Winter Mee-
ting”, Victoria, 14. – 17. december.

H.-B. Foxby var inviteret foredragsholder ved
“Commutative Algebra, Representation Theory
and Combinatorics”, Northeastern University,
Boston, 18. – 20. oktober og ved Algebra Week-
end, University of Missouri, Columbia, 25. – 26.
oktober. Han holdt gæsteforelæsning ved Univer-
sity of Illinois, Urbana, 23. oktober.

G. Grubb var inviteret foredragsholder ved
“Pseudodifferential Operators and Microlocal
Analysis”, Oberwolfach 20. – 24. april, ved “3rd
European Congress on Elliptic and Parabolic Pro-
blems”, Pont-à-Mousson 15. – 20. juni og ved
“European Research Conference on Geometric
Analysis on Singular and non-compact Mani-
folds”, San Feliu de Guixols, 26. juni – 1. juli.

N. Grønbæk var inviteret foredragsholder og
workshopleder (Amenability of Banach algebras)
ved “13th International Conference on Banach Al-
gebras”, Blaubeuren, 20. juli – 2. august.

H.P. Jakobsen var inviteret foredragsholder ved
“Wigner Symposium”, Wien, 25. – 29. august og
ved “Lie Group Symposium”, Twente, 15. – 19. de-
cember. Han besøgte Tsinghua University, Beijing,
15. – 25. oktober og holdt gæsteforelæsning.

C.U. Jensen var inviteret foredragsholder ved
“International Algebraic Conference in Memory
of D.K. Faddeev”, Skt. Petersborg, 24. – 30. juni.

P. Jørgensen var inviteret foredragsholder ved
“Conference on Ring Theory and Non-Commuta-
tive Geometry”, University of Washington, 16. –
18. juni og ved “Rings and Representation Theo-
ry”, Oberwolfach, 17. – 22. august.

I. Kiming var inviteret foredragsholder ved ESF
Research Conference: “Number Theory and

Arithmetical Geometry: Arithmetical Applications
of Modular Forms”, San Feliu de Guixols, 24. – 29.
oktober. Han holdt gæsteforelæsning ved Lunds
Universitet 5. december.

M.E. Larsen var inviteret foredragsholder ved
mødet “Advances in Combinatorial Methods and
Applications to Probability and Statistics in Honor
of Sri Gopal Mohanty”, Hamilton, 23. – 30. juni.

N.S. Larsen opholdt sig ved University of Toron-
to, 1. januar – 31. maj og ved University of Victo-
ria, 1. juni – 25. august. Hun var foredragsholder
ved “Great Plains Operator Theory Seminar”,
Queen’s University, Kingston, 18. – 22. maj.

K. Bagger Laursen var inviteret foredragsholder
ved AMS annual meeting, San Diego, 7. – 11. ja-
nuar, ved mødet “Teaching of Mathematics”,
UCLA, 13. – 14 januar, ved “Workshop in Opera-
tor Theory”, Lille, 20. – 22. marts, ved “Workshop
on Topological Algebras”, University of Athens,
12. – 16. maj, ved “13th International Workshop
on Operator Theory”, Cefalu, 14. – 20. juli og ved
“International Conference on Banach Algebras”,
Blaubeuren, 20. juli – 2. august. 

J. Lützen holdt gæsteforedrag ved en række
svenske universiteter: Luleå, Uppsala (2 fore-
drag), Stockholm, Linköping (2 foredrag), Göte-
borg og Lund. Han var desuden inviteret fore-
dragsholder ved mødet om matematikhistorie i
Luminy, 21. – 28. september.

J.M. Møller var inviteret foredragsholder ved
mødet “Homotopy Theory”, Luminy, 12. – 18. ja-
nuar og ved mødet “Conference on Algebraic To-
pology”, Kazimierz nad Wisla, 12. – 19. juni. Han
holdt gæsteforelæsning ved University of Aberde-
en, 2. december.

R. Nest var inviteret foredragsholder ved “Work-
shop In Operator Algebras” i Oberwolfach i
marts, “Great Plains Operator Theory Seminar”,
Queen’s University, Kingston, 18. – 22. maj, mødet
“Quantum Groups” i Luminy, 30. juni – 5. juli, EU-
sommerskole i Nordfjordeid, 16. – 22. august,
“Workshop on partial differential equations” i
Potsdam i oktober og ved “Rencontre entre Physi-
ciens et Mathématiciens”, Strasbourg, 4. – 6. de-
cember. Han var desuden inviteret foredragshol-
der ved Penn State University og North Eastern
University i januar, og var inviteret foredragshol-
der i K-teori seminar og Reel Analyse seminar ved
Jussieu, Paris, 16. – 25. oktober.

J.B. Olsson opholdt sig i maj på Mathematical
Research Institute, Berkeley og holdt her en gæ-
steforelæsning. Han var inviteret foredragsholder
ved mødet “Topics in Number Theory”, Penn Sta-
te University, 31. juli – 3. august og ved “Nordd-
eutsches Gruppentheorie Kolloquium 97”, Kiel,
17. – 18. oktober.

G.K. Pedersen var inviteret foredragsholder ved
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AMS annual meeting, San Diego, 7. – 11. januar,
ved Svenska Matematikersamfundets Vintermöte,
Uppsala, 24. januar og ved “Great Plains Operator
Theory Seminar”, Queen’s University, Kingston,
18. – 22. maj.

T.V. Pedersen var inviteret foredragsholder ved
“13th International Conference on Banach Alge-
bras”, Blaubeuren, 20. juli – 2. august.

K. Ramskov var inviteret foredragsholder ved
“Dansk forskning i matematikkens historie og filo-
sofi”, RUC, 12. – 13. juni, og ved “20th Internatio-
nal Congress of History of Science”, Liège, 20. –
26. juli. Han gæsteforelæste ved IMFUFA, RUC,
13. februar, ved Institut for Videnskabshistorie,
Aarhus, 13. marts, ved Institut for matematik og
datalogi, Odense, 3. april og holdt foredrag i
DMF, København, 12. maj.

J.P. Solovej var inviteret foredragsholder ved
“Microlocal Methods in Geometric Analysis and
Mathematical Physics”, Fields Institute, Toronto,
12. – 19. oktober og ved “Second European Meet-
ing on PDE and Quantum Mechanics”, Regens-
burg, 6. – 9. november.

A. Thorup var inviteret foredragsholder ved “In-
ternational Conference on Intersection Theory”,
Bologna, 15. – 20. december.

F. Topsøe holdt gæsteforelæsninger i Ekaterin-
burg, 31. januar, Chita, 11. juli og ved Steklov In-
stituttet i Moskva, 26. september.

C. Winsløw var inviteret foredragsholder ved
“International Conference on Operator Algebras,
Madras, 6. – 11. januar, ved “Great Plains Opera-
tor Theory Seminar”, Queen’s University, Kings-
ton, 18. – 22. maj, ved “International Conference
on Operator Algebras and Operator Theory”,
Shanghai, 4. – 7. juli, ved “32rd Functional Analys-
is Symposium”, Mito, 26. – 28. juli og ved “Inter-
national Conference on Justification and Enrol-
ment Problems in Education Involving Mathema-
tics or Physics”, RUC, 22.- 26. august. Han holdt
desuden gæsteforelæsninger ved universiteterne i
Tokyo, 16. juli, Osaka, 18. juli, Roskilde, 11. de-
cember og Lund, 16. december.

Gæster:
Post.doc. P. Balodis (Madrid), 1. september – 31.
december. Professor C. Besssenrodt (Magdeburg)
20. august – 25. september. Post.doc. T. Erdelyi
(Texas A & M), 1. januar – 31. august. Forsknings-
adjunkt Igor Fulman (Iowa State, USA), 1. sep-
tember – 31. december. Professor S.L. Kleiman
(M.I.T.), 1. januar – 23. august og 22. – 31. decem-
ber. Forskningsadjunkt Ingo Peter (Wien), 1. au-
gust – 31. december. Post.doc. Hechun Zhang
(Peking), 1. januar – 31. maj.

Derudover har afdelingen haft kortere besøg af
en lang række matematikere.

Afdeling for Operationsanalyse

Forskningsvirksomhed:
Stokastisk heltalsprogrammering: Udvikling af al-
goritmer til løsning af stokastiske heltalsprogram-
meringsproblemer og implementering heraf. Et
arbejde omkring dual dekomposition er afsluttet
(sammen med R. Schultz).

Unit commitment under usikkerhed: En to-
trins model for Unit commitment problemet i
energiplanlægning, hvor efterspørgslen varierer
stokastisk, er udviklet og anvendt på data fra en
tysk elforsyningsvirksomhed. To arbejder herom
er næsten færdiggjorte (sammen med A. Rusz-
czynski og R. Schultz).

Testmængder og heltalsprogrammering: Der ar-
bejdes med teknikker til løsning af heltalsoptime-
ringsproblemer v.h.a. testmængder og Gröbner
basis metoder (sammen med R. Schultz, R. Weis-
mantel og R. Urbaniak) (Claus Carøe).

Numerisk Analyse: Der arbejdes med lokal fejl-
estimering og automatisk netgenerering for den
endelige element metode (Jens Hugger).

Arbejdet med anvendelser af Cox-processer i
modeller for prisfastsættelse af finansielle aktiver
med kreditrisiko er færdiggjort og optaget til pub-
likation. I samarbejde (med Kristian Miltersen og
Peter Ove Christensen begge Odense Universitet)
er et arbejde om prisfastsættelse af valuta optioner
i target zone modeller færdiggjort til publikation.
I samarbejde med Darrel Duffie, Stanford Univer-
sity, er et arbejde om kreditspænd i en model med
ufuldstændig information om virksomhedens vær-
di udarbejdet. I samarbejde med Søren Johansen
EUI, Firenze, er et arbejde om APT modellen som
kointegrationsmodel videreført. I samarbejde
med Brian Huge er et arbejde om swap-prisfast-
sættelse i modeller med to-sidet fallit risiko påbe-
gyndt (David Lando).

Der arbejdes inden for matematisk modellering
af finansielle problemstillinger, numeriske meto-
der til prisfastsættelse af derivater samt stokastisk
programmering (Søren Nielsen).

Der arbejdes med matematiske modeller, her-
under optimeringsmodeller med flere kriterier, til
analyse af pris- og mængdestyring i hierarkiske
strukturer. Endvidere arbejdes der med produkti-
vitetsmålinger (Jørgen Tind). 

Anden virksomhed:
Claus Carøe er redaktør af Dansk Selskab for Ope-
rationsanalyse’s medlemsblad “DORS-nyt”. Claus
Carøe var arrangør af NOAS’97 – Nordisk Opera-
tions Analyse Symposium, København 14. – 16. au-
gust. Jørgen Tind er Associate Editor ved tidsskrif-
tet “Operations Research”.
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Gæster:
Giuseppe Cavaliere, Bologna, opholdt sig ved af-
delingen 1.5. – 31.7., Felix Santos, Pernambuco,
Brasilien, 20.11. – 20.12. og Per Agrell, Linköping,
1.9. – 31.12.

Rejser:
Claus Carøe har opholdt sig ved Konrad-Zuse-Zen-
trum für Informationstechnik Berlin og Hum-
boldt Universität zu Berlin i perioderne 1.1. –
15.2., 4. – 17.5. og 15. – 21.11., hvor han holdt føl-
gende gæsteforelæsninger: “Solving two-stage sto-
chastic programs for the unit commitment pro-
blem under uncertainty”, “Solving stochastic inte-
ger programs by dual decomposition and Lagran-
gian relaxation” samt “Stochastic integer pro-
gramming via test sets and Lagrangian relaxa-
tion”. Endvidere har C. Carøe deltaget i XVI In-
ternational Symposium on Mathematical Pro-
gramming, Lausanne 24. – 29.8. med foredraget
“Dual decomposition in stochastic integer pro-
gramming”.

Jens Hugger har opholdt sig ved University of
Austin, Texas, den 10.1. – 10.8. Desuden har han
været inviteret foredragsholder ved “Sixth interna-
tional colloquium on numerical analysis and com-
puter science with applications” 13. – 17.8. i Plov-
div, Bulgarien, samt besøgt Universitetet i Mode-
na, Italien, den 8.10. og holdt følgende inviterede
foredrag: “A theory for local, a posteriori, point-
wise estimation of the finite element error”.

David Lando har i januar besøgt ETH, Zürich,
og holdt et foredrag med titlen “On Derivatives on
Catastrophe Losses”. I maj deltog han i “Confe-
rence on Statistical Aspects of Financial Models”
på New York University, Stern School of Business,
som inviteret foredragsholder med “Intensity-ba-
sed models of default risk”. I september var David
Lando inviteret til en uges Workshop om Stocha-
stic Analysis in Insurance and Finance i Oberwol-
fach og holdt foredraget “Term Structures of Cre-
dit Spreads with Incomplete Accounting Informa-
tion”. I november besøgte han Erasmus Universi-
tetet i Rotterdam (invited speaker) med foredra-
get “On Cox processes and credit risky securities”
samt London Business School og Handelshøjsko-
len i Århus med foredraget “Term Structures of
Credit Spreads with Incomplete Accounting Infor-
mation. I december var David Lando foredrags-
holder i Dansk Matematisk Forening med “Black-
Scholes modellen og matematisk finansieringsteo-
ri”.

Jørgen Tind har deltaget i “13th International
Conference on Multiple Criteria Decision Mak-
ing”, Cape Town, 6. – 10.1. “Nordic Operations
Research Conference”, NOAS’97, København, 15.
– 16.8. Workshop on “From Local to Global Opti-

mization”, Linköping, 20. – 22.8. “16th Internatio-
nal Symposium on Mathematical Programming”,
Lausanne, 24. – 29.8. “Fifth European Workshop
on Efficiency and Productivity Analysis”, Køben-
havn, 9. – 11.10.

Afdeling for Teoretisk Statistik

Forskningsvirksomhed:
Den matematiske teori for singulære symmetriske
normale statistiske modeller (Hans Brøns). Esti-
mation og test i flerdimensionale Gamma- og Wis-
hart-modeller (Hans Brøns).

Der arbejdes videre med en undersøgelse af de
sandsynlighedsteoretiske og statistiske aspekter
ved estimation af visse dimensionsbegreber, asso-
cieret med dynamiske systemer og tidsrækker. Der
er opnået resultater om asymptotiske egenskaber
for en estimator af korrelationsdimension for tids-
homogene Markovkæder (Ernst Hansen).

Inge Henningsen deltager i forskningsprojektet
“Køn i den Akademiske Organisation”, hvor hun
foretager en registerbaseret undersøgelse af
mænds og kvinders uddannelsesvalg, studieforløb
og forskerkarriere, samt arbejder med en under-
søgelse af forskelle i mænds og kvinders forsk-
ningspræferencer. Hun har i det forløbne år spe-
cielt arbejdet med det sundhedsvidenskabelige
område.

Arbejdet fortsætter med en fremstilling af sam-
menhængen mellem teorierne for mærkede
punktprocesser og stykkevis deterministiske pro-
cesser (Martin Jacobsen). Der arbejdes med nye
estimationsmetoder med henblik på estimation af
parametrene i en diffusionsproces observeret til
diskrete tidspunkter (Martin Jacobsen).

En statistisk analyse af sygeligheden i Køben-
havnske vuggestuer er afsluttet. Der arbejdes fort-
sat på klassifikationen af fulde eksponentielle
transformationsmodeller (Søren Tolver Jensen).

En artikel om estimation i normale statistiske
modeller, der kombinerer symmetri givet ved en
endelig gruppe og betinget uafhængighed givet
ved en acyklisk orienteret graf, er under udarbej-
delse.  Arbejdet med en klasse af testproblemer
for modeller af denne type er fortsat i samarbejde
med Steen Andersson og Hans Brøns (Jesper
Madsen).

Ufuldstændige observationer: Arbejdet med
teorien for tilfældige forgrovninger og stokastiske
versioner af EM algoritmen er fortsat (Søren Feo-
dor Nielsen).

Arbejdet med videreudvikling af kointegrations
analysen er fortsat. I samarbejde med Rocco Mos-
coni, Politecnico di Milano, er arbejdet fortsat
vedrørende bestemmelse af kointegrationsrang i
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den vektor autoregressive (VAR) model med stati-
onære og asymptotisk stationære eksogene forkla-
rende variable. Første del af dette arbejde er fær-
diggjort til publikation. I samarbejde med Bent
Nielsen, Oxford, er arbejdet fortsat vedrørende
klassen af VAR modeller, der leder til similære
tests for kointegrationsrang. Egenskaberne ved
maksimaliseringsestimatorer af kointegrationsvek-
torer er undersøgt. I samarbejde med Bent Niel-
sen og Rocco Mosconi er påbegyndt et arbejde
vedrørende modellering af strukturelle brug og
deres indkorporering i VAR modellen. I samarbej-
de med Henrik Hansen, KVL, er påbegyndt et ar-
bejde vedrørende small sample korrektioner af
rangtest størrelsen. Et arbejde vedrørende identi-
fikation af deterministiske trende i kointegrations-
analysen er færdiggjort (Anders Rahbek).

Inferens for diskret observerede diffusionspro-
cesser: Regularitetsbetingelser for asymptotisk
normalitet af estimatorer fundet ved hjælp af esti-
mationsfunktioner undersøges. Der arbejdes med
estimationsfunktioner baseret på approksimatio-
ner af likelihoodfunktionen for kontinuert obser-
vation. Der arbejdes med test af hypoteser (Helle
Sørensen).

Statistisk inferens for diskret observerede stoka-
stiske processer med kontinuert tid: Der arbejdes
dels med at udvikle nye estimationsmetoder, dels
med at undersøge estimatorernes asymptotiske
egenskaber, herunder ikke-standard asymptotik.
Arbejdet udføres til dels i samarbejde med Bo Bib-
by, KVL, og Yacine Ait-Sahalia, University of Chi-
cago (Michael Sørensen).

Statistiske problemer i matematisk finansiering:
Der arbejdes især med problemer i forbindelse
med stokastiske volaticitetsmodeller og rente-
strukturmodeller. Noget af arbejdet sker i samar-
bejde med Eckhard Platen, Sydney (Michael
Sørensen).

Stokastiske modeller for vindens transport af
sand, til dels i samarbejde med Keld Rømer Rasmus-
sen, Århus Universitet (Michael Sørensen).

Anden virksomhed:
Martin Jacobsen er formand for bestyrelsen for
Scandinavian Journal of Statistics.

Michael Sørensen er coordinating editor for J.
of Statistical Planning and Inference; associate
editor for Scandinavian Journal of Statistics og
Brazilian Journal of Probability and Statistics;
council member for European Courses in Advan-
ced Statistics; medlem af programkomiteen for Se-
cond Scandinavian Ukrainian Conference in
Mathematical Statistics; videnskabelig direktør for
Center for Analytisk Finansiering ved Aarhus Uni-
versitet; medlem af programkomiteen for 17th

Nordic Conference in Mathematical Statistics.

Gæster:
Giuseppe Cavaliere, Bologna, opholdt sig på afde-
lingen 1.3. – 30.4. Rocco Mosconi, Milano, var
gæstelektor 1.11. – 31.12.

Rejser:
Inge Henningsen har den 5.9. deltaget i jubi-
læumskonferencen “Tværs gennem Kønnet” på
RUC og holdt foredraget: “Karriere eller Ghetto –
kvinders valg af universitetsfag”.

Jesper Madsen har deltaget i AMS konferencen
“Graphical Markov Models and Bayesian Belief
Networks” i Seattle 29.6. – 3.7. og holdt et fore-
drag med titlen “Invariant Normal Models with
Recursive Graphical Markov Structure”.

Søren Feodor Nielsen har den 16.4. deltaget i
Dansk Epidemiologisk Selskab og Dansk Selskab
for Teoretisk Statistiks møde om Missing Data in
epidemiology, Panum Instituttet, og holdt et fore-
drag med titlen: “The Imputation-Maximization
Algorithm”. Endvidere har Søren Feodor Nielsen
den 17. – 22.8. deltaget i 10th EYSM (European
Young Statisticians Meeting) i Warzawa, og holdt
følgende foredrag: “On Simulated EM Algo-
rithms”.

Anders Rahbek har i februar besøgt Erasmus
University, Groningen University, og Tilburg Uni-
versity, hvor han holdt følgende foredrag: “Impli-
cations of Trend-Stationarity for Inference on
(Multi)-Cointegration”. Den 19.2. besøgte han
Tinbergen Institute, Amsterdam, og holdt et fore-
drag med titlen: “Weak Exogeneity in I(2) Sy-
stems”. Endvidere har Anders Rahbek den 26. –
31.8. deltaget i ESEM 07 i Toulouse og holdt føl-
gende foredrag sammen med Rocco Mosconi:
“The Role of Stationary Regressors in the Cointe-
gration Test” samt “Cointegrated Var-X Models”.
Den 14. – 21.9. har Anders Rahbek deltaget i
“European Courses in Advanced Statistics” i El
Escorial, Spanien.

Helle Sørensen har den 8. – 12.9. deltaget i
ph.d.-kursus med titlen “Statistical Inference for
Continuous Time Financial Models”, Århus Uni-
versitet, og holdt følgende foredrag: “Regularity
conditions in relation to inference for discretely
observed diffusion processes”.

Michael Sørensen har været inviteret gæstefore-
læser ved University of Tilburg, ved Økonomisk
Institut, Århus Universitet samt ved Graduate
School of Business, University of Chicago. Delta-
get i Workshop on “Scaling, Long Range Depen-
dence and Selfsimilarity” i Mexico. Holdt fore-
drag ved Workshop on “Statistical Inference for
Stochastic Processes“ ved University of Rennes.
Han har som inviteret keynote speaker deltaget i
konferencen “Quantitative Methods in Finance
1997” 20.8. – 3.9. Mødet foregik i Sydney, Cairns
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og Canberra. Endvidere har Michael Sørensen
den 12. – 26.11. deltaget i Workshop on “Statisti-
cal Inference for Mathematical Finance” på Bar-
celonas børs med foredraget “Diffusion models
for stock prices”. Endvidere har han afholdt et
Advanced Course on “Statistical Inference for Dif-
fusion Models” ved Humboldt University, Berlin,
Århus Universitet samt Centre de Recerca Mate-
matica, Barcelona. Endelig har han været på
forskningsophold ved University of Murcia og Ari-
zona State University.

Christian Berg

Stab
VIP: 43,1 årsværk.
TAP: 11,7 årsværk.

MATEMATISK AFDELING

VIP:
Andersen, Kasper Klinkby Sonne; ph.d.-studeren-

de.
Balodis,Pedro; forskningsadj.
Berg, Christian; professor.
Blanchard, Etienne; forskningsadj.
Christensen, Erik; lektor.
Christensen, Jens Peter Reus; lektor.
Colding, Tobias Frederik Holck; gæstelektor.
Durhuus, Bergfinnur Jøgvan; lektor.
Eilers, Søren; adjunkt.
Elliott, George Arthur; lektor.
Forst, Gunnar; lektor.
Foxby, Hans-Bjørn; lektor.
Fulman, Igor; forskningsadj.
Grodal, Jesper; forskningsassistent.
Grubb, Gerd; professor.
Grønbæk, Niels; lektor.
Houghton-Larsen, Thomas G.; ph.d.-studerende.
Jakobsen, Hans Plesner; lektor.
Jensen, Chr Ulrik; professor.
Jøndrup, Søren; lektor.
Jørgensen, Niels Peter; ph.d.-studerende.
Kiming, Ian; forskningslektor.
Kokholm, Niels Jørgen; lic. scient/edb-chef for

imf/l.
Larsen, Jens Chr.; forskningsadj.
Larsen, Mogens Esrom; lektor.
Larsen, Nadia Slavila; ph.d.-studerende.
Laursen, Kjeld Bagger; lektor.
Laursen, Kurt Ramskov; adjunkt.
Ledet, Arne; forskningsadj.
Lützen, Jesper; lektor.
Madsen, Tage Gutmann; lektor.
Møller, Jesper Michael; lektor.
Nest, Ryszard; lektor.
Pedersen, Gert Kjærgård; professor.

Pedersen, Thomas Vils; undervisningsass.
Peter, Ingo; forskningsadj.
Schlichtkrull, Henrik; lektor.
Schmidt, Asmus Lorenzen; lektor.
Solovej, Jan-Philip; professor.
Thorup, Anders; lektor.
Topsøe, Flemming; lektor.
Winsløw, Carl; adjunkt.
Zhang, Hechun; forskningsadj.

TAP:
Andersen, Dita; overassistent.
Bødker, Joan Inge; overassistent.
Hansen, Rasmus Borup; edb-medhjælp.
Kørner, Lene Gudrun Møller; overassistent.
Petersen, Yvonne; overassistent.
Rasmussen, Peer Allan; studerende.
Stegger, Lillian; kontorfuldmægtig.
Weisse, Nina Mary; overassistent.

AFDELING FOR MATEMATISK STATISTIK

VIP:
Brøns, Hans Kristian; professor.
Frederiksen, Kirsten; ekst. lektor.
Hansen, Ernst; adjunkt.
Henningsen, Inge Biehl; lektor.
Jacobsen, Martin; docent.
Jensen, Søren Tolver; lektor.
Madsen, Jesper; adjunkt.
Martinussen, Torben; forskningsstip.
Mosconi, Rocco; gæstelektor.
Nielsen, Søren Feodor; ph.d.-studerende.
Rahbek, Anders Christian; adjunkt.
Sørensen, Helle; ph.d.-studerende.
Sørensen, Michael; professor.

TAP:
Arp, Vivi; overassistent.
Hansen, Ursula Duwel; overassistent.
Johansen, Inge; overassistent.
Offersen, Solveig Margit; assistent.

AFDELING FOR OPERATIONSANALYSE

VIP:
Agrell, Per Joakim; lektor.
Huge, Brian Norsk; instruktor.
Hugger, Jens; lektor.
Lando, David; lektor.
Nielsen, Søren Schütt; lektor.
Petersen, Trine Juel; forskningsass.

TAP:
Hutchings, Vibeke; overassistent.
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EUROMATH CENTER

VIP:
Hansen, Peter Lau; systemprogrammør.
Uba, Peep; edb-medarbejder.

TAP:
Lenum, Carsten; centerleder.
Mohammad, Imtiaz; systemprogrammør.

Ph.d.-afhandlinger:

Matematisk Afdeling
Grønbæk, Christian: On bivariant periodic cyclic

homology.
Haastrup, Svend: Some fully Bayesian micro mo-

dels for claims reserving.
Houghton-Larsen, Thomas G.: An Initial Object in

the Metacategory of Homology Representations.
Jørgensen, Niels Peter: Synthetic commutative al-

gebra.

Afdeling for Matematisk Statistik
Nielsen, Bent Gunhard: On the distribution of co-

integration tests.  

Specialer:

Matematisk Afdeling
Binzer, Morten Olesen: Stereometri ved platons

akademi.
Dahl, Claus Peter: Lyapunovsætninger for opera-

tor-algebraer.
Jensen, Simon Bremerskov: Automorfier på AF-

og UMF-algebraer, H*V approximations-The
structure of unstable algebras with applications
to spaces

Afdeling for Matematisk Statistik
Brøndsted, Lise: Kvadratiske afbildninger og wis-

hartfordelinger.
Budtz-Jørgensen, Esben: MDL og modelselektion.
Christens, Peter Jørgen Sievers: Restricted likeli-

hood ratio test i varianskomponent modeller.
Ekstrøm, Claus Thorn: Test for goodness-of-fit af

todimensionale overlevelsesfunktioner ved
hjælp af Pruitts ikke-parametriske estimator.

Esbjerg, Sille: Estimation af diagnose-forsinkelse
og rapporterings-forsinkelse for dissemineret
sclerose.

Flensted-Jensen, Mikala: Approksimative hale-
sandsynligheder for asymtotiske x2-fordelte vari-
able.

Lauritsen, Søren: Den asymptotiske fordeling af
kvotienttestet ved test af varianskomponenter.

Lind, Kåre Hvid: Properties and estimation of the
CKLS-model of the term-structure.

Ljørring, Christian: Hvorledes frailty modeller
kan anvendes til at analysere blødningsmønstre.

Sørensen, Helle: Parameterestimation i diskret
observerede diffusionsprocesser

Sørensen, Per: Case- cohort designet i en model
med competing risks.

Afdeling for Operationsanalyse
Baldur, Charlotte: Crew scheduling: a Column ge-

neration approach.
Bendtsen, Hans: Superkonvergens og fejlestime-

ring af afledede i den endelige elementmetode.
Bjerre, Peter: Metaheuristikker i sekvensteori: en

analyse med flere kriterier.
Blædel, Martin: Optimal multiperiod investment

behavior.
Bølge, Karsten Ulrik: En analyse af kortspillet

blackjack med og uden korttælling.
Christiansen, Carl: Stokastisk optimering og rente-

strukturteori.
Goltermann, Jacob: Fuzzy teori beskrevet i forbin-

delse med beslutningsstøttesystemer.
Hansen, Belinda: Data envelopment analysis.
Hansen, Tenna Kellberg: Dekompositionsmeto-

der til løsning af unit commitment problemet.
Huge, Brian Norsk: Optimal multiperiod invest-

ment behavior.
Hvidberg, Annette Kock: Value-at-risk.
Jensen, Jacob Rønnow: Forskningsevaluering ved

data envelopment analysis.
Laugesen, Tom: Ekvilibreringsmetoder til lokal, a

posteriori, punktvis estimation af den endelige
element fejl.

Mens, Janus: Kreditrisiko og cox-processer. imple-
mentering og vurdering af metoder.

Mørdrup, Mikkel: Traveling repairman problemet
– en teoretisk og praktisk tilgang.

Nielsen, Malene Friis: Modeller i trafikplanlæg-
ning.

Nielsen, Peter: Sekvensanalyse af flexible manu-
facturing systems med flere kriterier.

Overgaard, Majken Kjertan: Heuristikker i optime-
ring belyst med traveling salesman problemet.

Parkhøi, Henrik: Valuation of defaultable financi-
al contracts with value dependent default cha-
racteristics – theory and numerical methods.

Pedersen, Lasse Heje: Affine multifactor term
structure models – theory and inference.

Petersen, Trine Juel: The 1-segment center pro-
blem.

Willumsen, Eva: Discrete multicriteria methods: a
theoretical and pracital analysis.

Matematisk studienævn
Rindholt, Klaus: Gelfand – kirillovdimension.
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Matematisk-Økonomisk Studienævn
Brauner, Peter: Fælles mønt – ømu i to hastighe-

der.
Hansen, Frank Lyhne: Prisfastsættelse af optioner

i et marked med friktioner.
Hansen, Ninette Pilegaard: Privatisering – en ana-

lyse af offentligt og privat ejerskab.
Larsen, Bjørn Steen: Optimal stratifikation og al-

lokering inden for landbrugsteknikken.
Lemmich, Dorte: Fraflytning i udvalgte almennyt-

tige boliger – belyst ved varighedsanalyser.
Pedersen, Michael: Prisfastsættelse af konverterba-

re obligationer.
Weibel, Tim Gustav: Produktivitetsevaluering ved

indeks.

Fondsstøtte:
Der henvises til den elektroniske udgave af Årbog-
97 på WWW. Adgang via KU’s hjemmeside
http://www.ku.dk, menupunktet “Generel Infor-
mation”

Publikationer:

Matematisk Afdeling 
Beaulieu R.A., Jensen A., Jøndrup S.: Some re-

marks on growth of algebras over commutative
notherian rings. Communications in Algebra
24(2), s. 605-622, New York 1997. 

Berg C., Duran A.J.: Orthogonal polynomials, L2-
spaces and entire functions. Math.Scand. 79, s.
209-223, Aarhus 1996. 

Berg C., Duran A.J.: Measures with finite index of
determinacy or a mathematical model for Dr.
Jekyll and Mr. Hyde. Proc. Amer. Math. Soc.
125, s. 523-530, Providence, USA 1997. 

Christensen E., Pop F., Sinclair A.M.: On the co-
homology groups of cerain finite von Neumann
algebras. Mathematische Annalen 307, s. 71-92,
Berlin 1997. 

Christensen E.: A cohomological characterization
of approximately finite dimension von Neu-
mann algebras. i: Operator Algebras and quan-
tum field theory, S. Doplicher, R. Longon, J.E.
Roberts, L. Zsido, s. 323-328, Rom 1997. 

Durhuus B., Ambjørn J., Jónsson T.: Quantum
geometry: A statistical field theory point of view.
Cambridge 1997, 363 s. 

Durhuus B., Kristjansen C.F.: Phase structure of
the O (n) model on a Random lattice for n > 2.
Nuclear Physics B (FS) 483, s. 535-551, Amster-
dam 1997. 

Elliott G.A., Gong G., Jiang X., Su H.: A classifica-
tion of simple inductive limits of dimension
drop C*-algebras. i: Operator Algebras and

their Applications, s. 125-144, Providence, R.I.
1997. 

Foxby H., Avramov L.L.: Ring homomorphisms
and finite Gorenstein dimension. Proc.London
Math.Soc (3) 75, s. 241-270, Cambridge 1997. 

Grubb G.: Zeta and eta functions for Atiyah-Pato-
di-Singer operators. Journal of Geometric Ana-
lysis 6, s. 31-77, USA 1997. 

Grubb G.: Pseudodifferential boundary problems
and applications. Jahresbericht der Deutsche
Mathematik-Verein 99, s. 110-121, Tyskland
1997. 

Grubb G.: Parametrized pseudodifferential opera-
tors and geometric invariants. i: Microlocal Ana-
lysis and Spectral Theory, CIME Conference
September 1996, s. 115-164, Holland 1997. 

Grønbæk N.: Embedding Nilpotent Finite Dimen-
sional Banach Algebras into Amenable Banach
Algebras. Journal of Functional Analysis 145, s.
99-107, New York 1997. 

Jensen C.U.: “Elementary Questions” in Galois
Theory. i: Advances in Algebra and Model
Theory, s. 11-25, London 1997. 

Jørgensen N.P.: Serre-duality for Tails (A). Pro-
ceedings of the American Mathematical Society
125 (3), s. 709-716, Providence, R.I., USA 1997. 

Jørgensen N.P.: Local cohomology for non-com-
mutative graded algebras. Communications in
Algebra 25 (2), s. 575-591, USA 1997. 

Kiming I.: On the asymptotics of the number of π-
core partitions of integers. Acta Artihmetica
LXXX 2 (1997), s. 127-139, Warszawa 1997. 

Kiming I.: On the existence of π-core partitions of
natural numbers. Quart. J. Math. Oxford (2) 48,
s. 59-65, Oxford 1997. 

Laursen K.B.: Essential spectra through local spec-
tral theory. Proc.Amer.Math. Sco. 125, s. 1425-
1434, Providence, R.I. 1997. 

Lützen J.: Joseph Liouville on spectral theory of
integral operators. Annales des Ponts et Chaus-
sées 82, s. 36-41, Paris 1997. 

Olsson J.B., Bessenrodt C.: Heights of spin charac-
ters in characteristic 2. Progress in Mathematics
141, s. 51-71, Basel 1997. 

Olsson J.B., Bessenrodt C.: The 2-blocks of the co-
vering groups of the symmetric groups. Advan-
ces in Mathematics 129, s. 261-300, 1997. 

Pedersen G.K.: Corona extendibility and asympto-
tic multiplicativity. K-Theory 11, s. 83-102, Dor-
drecht, Holland 1997. 

Pedersen G.K., Loring T.A.: Smoothing techniqu-
es in C*-algebra theory. J. Operator Theory 37,
s. 3-21, Bucharest, Rumænien 1997. 

Pedersen G.K.: A strict version of the non-commu-
tative Urysohn lemma. Proc. Amer. Math. Soc.
125, s. 2657-2669, Providence, R.I. 1997. 

Pedersen G.K.: Extensions of C*-algebras. i: Ope-
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rator Algebras and Quantum Field Theory, S.
Doplicher, R. Longo, J. Roberts, L. Zsido, s. 2-
35, Rom, Italien 1997. 

Thorup A., Kleitman S.L.: Mixed Buchsbaum-Rim
multiplicities. American Journal of Mathema-
tics 118, s. 529-569, USA 1997. 

Topsøe F., Mejlbro L.: Vitali Systems in Rn with ir-
regular sets. Mathematica Scandinavica 79, s.
86-100, Århus 1996. 

Winsløw C.: Global structure in the semigroup of
endomorphisms on a von Neuman algebra.
Journal of Operator Theory 37, s. 1-16, Buka-
rest 1997. 

Winsløw C.: A case study of mathematical semio-
sis. Philosophy of Mathematics Education 10, s.
4, Exeter, England 1997.

Afdeling for Teoretisk Statistik 
Henningsen I.: Ledige på kursus – hvordan un-

dersøger man (ikke) effekten? Pro & Contra,
Arbejdsmarkedsstyrelsen 2 nr, 3, s. 24-30, Kø-
benhavn 1997. 

Henningsen I., Sjørup K.: Køn, kvalifikationer og
rekruttering i videregående uddannelser. i:
Brydninger – perspektiver på det kønsopdelte
arbejdsmarked, Henningsen, Inge & Karen
Sjørup, s. 28-41, København 1997. 

Jensen S.T., Nielsen B.G.: On Convergence of
Multivariate Laplace Transforms. Statistics &
Probability Letters 33, s. 125-128, Amsterdam
1997. 

Jensen S.T., Rindel A., Christensen M., Kronborg
D.: Pladsforholdenes betydning for sygelighe-
den i københavnske vuggestuer. Ugeskrift for
Læger, s. 6205-6210, København 1997. 

Krasnik A., Hansen E., Keiding N.: Determinants
of general practice utilization in Denmark. Da-
nish Medical Bulletin Vol. 44, No. 5, s. 542-546,
København 1997. 

Nielsen B.: Expected Survival in the Cox Model.
Scandinavian Journal of Statistics 24, s. 275-287,
Oxford, UK 1997. 

Nielsen B.: Bartlett correction of the unit root test
in autoregressive models. Biometrika 84, s. 500-
504, London 1997. 

Nielsen S.F.: Inference and Missing Data: Asymp-
totic Results. Scandinavian Journal of Statistics
24, s. 261-274, Oxford, UK 1997. 

Sørensen M., Küchler U.: Exponential Families of
Stochastic Processes. New York 1997. 

Afdeling for Operationsanalyse 
Hugger J.: The equilibrium method for local, a

posteriori, pointwise estimation of the finite ele-
ment error. Computer Methods in Applied Me-
chanics and Engineering 145, 3-4, s. 263-283,
Holland 1997. 

Jarrow R.A., Lando D., Turnball S.M.: A Markov
model for the term structure of credit risk
spreads. The Review of Financial Studies 10, 2,
s. 481-523, 1997. 

Jörnstein K., Lind K., Tind J.: Stable payment
schemes of tu-games with multiple criteria 1.
Optimization 40, s. 57-78, Amsterdam 1997. 

Lando D.: Black-Scholes formlem. Månedsrapport
306, s. 19-21, København 1997. 

Lando D.: Modelling bonds and derivatives with
default risk. i: Mathematics of Derivative Securi-
ties, s. 369-393, Cambridge 1997. 

Tind J.: A cutting plane approach to mixed 0-1 sto-
chastic integer programs. European Journal of
Operational Research 101, s. 306-316, Holland
1997.

Forsikringsmatematisk Laboratorium

Forskningsvirksomhed:
Forsikringsmatematikken omfatter livsforsikrings-
matematik, skadeforsikringsmatematik og generel
risikoteori, og involverer forsikringsrelevante stati-
stiske metoder og dele af finansmatematik, økono-
mi, demografi, operationsanalyse og numerisk
matematik.

Det er beskrevet hvorledes fuldt Bayesiansk er-
statningsreserveringsmodeller kan testes ved
hjælp af Bayesianske prediktive tests (S. Haa-
strup).

I forbindelse med undersøgelse af heterogeni-
tet i gruppelivsforsikring er nogle fuldt Bayesian-
ske metoder blevet sammenlignet med Norberg’s
(1989) parametrisk empirisk Bayesianske metode
(S. Haastrup).

Det undersøges hvornår en partiel ordning mel-
lem fordelinger er lukket overfor dannelse af mix-
turer med kendt kernefordeling. Det vises at n’te
ordens stop-loss ordning er lukket under dannelse
af skala-mixturer, og at n’te ordens failure rate
ordning ligeledes er lukket under dannelse af ska-
la-mixturer når kernetætheden er totalt positiv af
orden 2 i observationen og skalaparameteren(O.
Hesselager).

Den klassiske Markov-model for livsforsikring
udvides, således at der tages højde for forsinket
anmeldelse af tilstandsskift, og den nødvendige
IBNR reserve samt dennes differentialligning ud-
ledes. Sidstnævnte vil danne grundlag for enkelte
approksimationer af IBRN reserven. (O. Hessela-
ger).
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Der arbejdes med at finde nye egenskaber ved
løsningen af visse integro-differentialligninger for
beregning af “compound” fordelingsfunktioner,
og mere generelle integro-differentialligninger
for betingede forventninger (C.M. Møller).

Forsikringsrisici er analyseret ved hjælp af teori-
er for ufuldstændige finansielle markeder. Det er
vist hvorledes risikoen i porteføljer af unit-linked
livsforsikringskontrakter kan dekomponeres i
sædvanlig forsikringsrisiko og investeringsrisiko,
og der er udledt risikominimerende investerings-
strategier (T. Møller). 

En MINQUE-estimator er udviklet for situatio-
ner hvor nogle faste effekter og varianskompo-
nenter er sammenfaldende. (J. Kleffe og R. Nor-
berg).

Differentialligninger er opstillet for ruinsand-
synligheden for en forsikringsforretning med be-
talinger og renteindtægter drevet af diffusionspro-
cesser med koefficienter der afhænger af over-
skuddet (reserven) til enhver tid. Relationer mel-
lem ruinsandsynligheden og sandsynlighedsforde-
linger for den diskonterede totale betalingsproces
studeres (R. Norberg).

En generel definition af overskuddet på en livs-
forsikringskontrakt fører til det traditionelle ud-
tryk for policens sikkerhedsbidrag, samt til gene-
raliseringer af dette. Ved at betragte andenordens-
grundlaget som drevet af en stokastisk proces,
åbnes for modelbaserede bonusprognoser (R.
Norberg).

I en mærket Poisson kravproces dekomponeres
krav i et tælbart antal kategorier, der giver ophav
til uafhængige mærkede Poisson-processer. En
række anvendelser præsenteres. Prediktion af
udestående betalinger på meldte men ikke afslut-
tede krav behandles i en model hvor delbetalin-
gerne styres af en Dirchletproces (R. Norberg).

Informationsvirksomhed i øvrigt: 
Laboratoriet har i 1997 udgivet 8 Working Papers.

S. Haastrup holdt foredrag i Den danske ASTIN
forening 27.11.: En numerisk metode til estimati-
on og prediktion i fuldt Bayesianske modeller.

T. Møller holdt foredrag i Den Danske Aktuar-
forening, 10.12.: “Prisfastsættelse af Unit-linked
livsforsikringskontrakter”.

R. Norberg har skrevet artiklen “De gode liv’” i
Hovedområdet nr. 3.

Anden virksomhed:
S. Haastrup er medlem af edb-udvalg ved de mat.
inst.

O. Hesselager er Studieleder for Forsikringsvid.
og Stat. Han er medredaktør ved Insurance: Math.
et Econ. samt bestyrelsesmedlem af Den Danske
ASTIN Forening.

R. Norberg er institutleder og medlem af ph.d.-
udvalg ved de mat. inst. Han er fagkonsulent ved
Danmarks Nationalleksikon. Medlem af følgende
bedømmelsesudvalg: Vurdering af kvalifikationer
til Assoc. Prof., Concordia Univ. samt Univ. Mon-
treal; Gold medal award, Australian Inst. of Actua-
ries; ph.d., Aalborg Univ. 

Medlem af org.komiteen for internat. konferen-
ce:“Actuarial Science: Theory, Education and Im-
plementation”, Moskva; formand for Den Viden-
skabelige Komité for AFIR-kollokviet i Norge år
2000.

Laboratoriet har siden 1993 deltaget i EU’s So-
crates-Erasmus program for udveksling af stude-
rende.

Gæster:
Prof. Christian Hipp, Karlsruhe Univ. og
Assoc.prof. David Dickson, Melbourne Univ. op-
holdt sig ved laboratoriet i forårssemesteret.

Gæstestipendiat:
Ph.d.-stud., Deimante Rusaityte, Vilnius Univ., er
gæstestipendiat ved laboratoriet i 1 år fra 1.8.97.

Rejser:
S. Haastrup: ASTIN og AFIR Coll., Cairns, 10. –
15.8. IME konference, Amsterdam 25. – 27.8. Bay-
esian hierarchical models, Helsinki, 6. – 7.11. med
foredrag:“Bayesian analysis of heterogeneity in
group life insurance”.

O. Hesselager: Univ. of Waterloo, 1.4. – 1.8.
Univ. i Bergen 7.11. og Univ. i Oslo 10.11. med fo-
redrag: »IBNR reserver i livsforsikring”.

C. Max Møller: IME konference, Amsterdam,
25. – 27.8. med foredrag:“A risk model with delay-
ed costs”. 

T. Møller: Internat. workshop Aarhus Univ.,
25.2. – 1.3. The 2nd Scandinavian-Ukrainian
Conf. in Math. Stat., Umeå 8. – 13.6. med fore-
drag:“Risk-minimizing hedging strategies for unit-
linked life insurance contracts”. Actuarial Re-
search Meeting, The Centre for Actuarial Studies,
Melbourne Univ., 8.8.97. Foredrag:“Risk-minimi-
zing hedging strategies for unit-linked insurance
contracts”. ASTIN og AFIR Coll., Cairns, 10. –
15.8.

R. Norberg: Internat. workshop, Aarhus Univ.
25.2. – 1.3. Inviteret foredrag:“On the paradigms
of insurance with a view to finance and control”.
Actuarial Teachers’ Conference, Heriot-Watt
Univ., Edinburgh, 7. – 8.7. Inviteret foredrag:“A
course in life insurance mathematics 1997”. IME
konference, Amsterdam 25. – 28.8: Inviteret fore-
drag:“Financial models in insurance”. Univ. of Na-
poli, Federico II, 6. – 10.10.: Gæsteforelæsnin-
ger:“Ruin problems under combined asset and lia-
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bility risk”,“Bonus in life insurance” og“Financial
models in the actuarial realm”. Internat. confe-
rence on Actuarial science: Theory, Education
and Implementation, Moskva 28. – 31.10. Inviteret
foredrag:“Stochastic methods in life insurance”.
Univ. i Bergen med foredrag 12.11.:“Finansmate-
matik baseret på tælleprocesser” og gæsteforel.
13.11.:“Bonus i livsforsikring”. Universität zu
Köln, 8.12., gæsteforel.:“Bonus in life insurance”.
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Kemi

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 Pedesen.
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 in-
duceret cirkulardichroisme
(Sven E. Harnung).

4. Ligandfeltmodeller og disses anvendelse til ra-
tionalisering af elektroniske og strukturelle for-
hold
(Jørgen Glerup, Claus Schäffer).

5. Koordinationsforbindelsers termiske og fotoke-
miske reaktioner
(Peter Andersen, Anders Hammershøi, Ole Møns-
ted).

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. Luminescerende europium(III)-komplekser
(Anders Døssing).
Det har længe været kendt, at europium(III)-kom-
plekser i fast fase henfalder fra den exciterede til-
stand 5D0 til grundtilstanden 7FJ (J = 0-6) under lu-
minescens med det mest intense emissionsbånd
ved �= 613 nm. Mere usædvanlig er luminescens
fra europium(III)-komplekser i vandig opløsning.
Årsagen er, at europium(III)-ionen er en hård me-
talion med høj affinitet overfor oxygendonorli-
gander, f.eks. vand, og da substitutionsreaktioner
forløber med hastighedskonstanter på 108 – 109 M-

1s-1, dissocierer europium(III)-komplekser sæd-
vanligvis hurtigt i vandig opløsning under dannel-
sen af europium(III)-aquaioner. Vandmolekyler
koordineret til metalcentret kvæler emissionen på
grund af vibrationel excitation af O-H oscillatorer-
ne, og henfaldet forløber derfor med et lavt kvan-
teudbytte (� < 0.5 %).

I de senere år har europium(III)-komplekser,
som er luminescerende i vandig opløsning, på-
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kaldt sig interesse, idet de i biologiske systemer vil
kunne finde anvendelse som luminescerende
markører som alternativ til radioaktive markører.

En markør er en detekterbar enhed, som kan
hæftes til biologisk materiale, f.eks. et protein,
hvilket giver mulighed for at bestemme koncen-
trationen af det pågældende materiale. Europi-
um(III)-baserede luminoforer kan med fordel an-
vendes, fordi baggrundsluminescensen fra biolo-
gisk materiale, f.eks. aromatiske, heterocykliske
grupper, er meget kortlivet i forhold til emissions-
levetiden for 5D0 tilstanden i europium(III). Be-
folkning af 5D0 tilstanden ved hjælp af konventio-
nelle lyskilder begrænses imidlertid af f-f overgan-
genes lave intensitet. Dette problem kan dog om-
gås ved at inkorporere en i UV-området stærkt ab-
sorberende chromofor i liganden (en såkaldt an-
tenne). En befolkning af 5D0 tilstanden vil så kun-
ne finde sted ved en intramolekylær energiover-
førsel fra de ligandcentrerede exciterede tilstande
til metalcentret. Udfordringen er så at fremstille
europium(III)-komplekser, som i vandig op-
løsning omdanner en så stor andel af indkom-
mende fotoner (UV) til emitterede fotoner (VIS)
som muligt, hvilket muliggør detektion af europi-
um(III)-komplekset i meget lave koncentrationer.
Følgende betingelser skal på baggrund af ovenstå-
ende være opfyldt: a) liganden skal indeholde en
stærkt absorberende chromofor, b) energioverfør-
sel fra de ligandcentrerede exciterede tilstande
skal være hurtig og effektiv, c) liganden skal ude-
lukke vandmolekyler fra metalcentrets første ko-
ordinationssfære, d) europium(III)-komplekset
skal være stabilt i vandig opløsning.

Liganddesignet er således essentielt for lumine-
scensegenskaberne af europium(III)-komplekset.
Vore undersøgelser viser, at aromatiske, heterocyk-
liske chromoforer indeholdende to nitrogenato-
mer, f.eks. 2,2’-bipyridin, 3,3’-biisoquinolin og
1,10-phenanthrolin, er velegnede som antenner. I
sig selv danner de tre ovennævnte forbindelser
kun svage komplekser med europium(III), men
ved at hæfte to bis(2-pyridylmethyl)amin grupper
på chromoforen sikres en høj grad af stabilitet af
komplekset på grund af chelateffekten. Yderligere
sikrer de fire koordinerede pyridingrupper, at
vandmolekyler stort set er udelukket fra metalio-
nens første koordinationssfære. Ud fra målinger
af europium(III)-kompleksernes emissionsleveti-
der i vand og D2O kan det beregnes, at der er ko-
ordineret ét vandmolekyle til metalcentret, og
kvanteudbyttet er 4-5 %, hvilket er en størrelsesor-
den højere end for europium(III)-aquaionen.
Specielt interessant er komplekset af den phenan-
throlin-baserede ligand, idet komplekset er meget
stabilt i vandig opløsning, og mere detaljerede un-
dersøgelser af europium(III)-kompleksets lumine-

scensegenskaber i vandig opløsning er igang-
værende.

Kemisk Laboratorium II
Laboratoriets forskningsområde dækker et bredt
udsnit af den organiske kemi: Naturstofkemi (ma-
rine organismers kemi), bioorganisk kemi (kulhy-
dratkemi og nucleotidkemi), udvikling af stereos-
elektive syntesemetoder, organisk phosphor- og
selenkemi (præparation og struktur), organisk-ke-
miske reaktionsmekanismer (kinetiske, syntetiske
og teoretiske metoder) samt massespektrometri
(kationradikaler i gasfase).

1. Marin Kemi
Hovedemnet er struktur, omsætning og økologi af
sekundære metabolitter. Undersøgelserne omfat-
ter såvel højere organismer som mikroorganismer.

Bakterier er ofte de egentlige producenter af na-
turstoffer fundet i højere organismer. De produce-
rer f.eks. sideroforer, dvs. organiske stoffer der
kompleksbinder jern og transporterer det ind i cel-
len. Fra bakterier med stor siderofor aktivitet er
det aktive stof strukturopklaret. Der produceres
også cykliske depsipeptider som for øjeblikket iso-
leres, strukturopklares og undersøges økologisk.
Disse er beslægtede med de fra biokemien kendte
ionoforer, f.eks. valinomycin, der transporterer ka-
tioner gennem membraner. Endvidere kan de
nedsætte overfladespændingen af det væskelag der
dækker en overflade. En bakteriekultur kan på
den måde sprede sig, dække overfladen og samti-
dig forhindre andre bakterier i at bevokse den.

Mikrosvampe er kendt for at producere stoffer
med stærk bioaktivitet som f.eks. penicillin og ce-
phalosporiner. I Venezuela indsamlede vi i januar
1997 et stort antal tropiske marine mikrosvampe,
hvis indholdsstoffer vi nu er ved at undersøge.
Den biologiske funktion af nogle af indholdsstof-
ferne er at begrænse væksten af andre svampe el-
ler bakterier og disse stoffer er naturligvis kandi-
dater som farmaka.

Andre projekter både med grundvidenskabelig
og anvendelsesmæssigt sigte spiller også en rolle i
gruppens aktiviteter. En populær fremstilling af
vores arbejdsområde er sidst givet i Naturens Ver-
den, Nr 10 (1996) 393-400. I forbindelse med de-
batten om algeopblomstringerne i de danske
farvande undersøgte vi hvordan toxinproduktio-
nen påvirkes af miljøet og hvorledes de bedst iso-
leres. Forskning med ethnofarmakologisk sigte i
samarbejde med mexicanske forskere har resulte-
ret i strukturopklaring og syntese af flere bioaktive
stoffer. Danske marine mosdyr indeholder store
mængder bioaktive alkaloider hvor stadig nye iso-
leres. Med fødevareforskere har vi udviklet en ny
metode til at isolere antioxidanter fra planter. I
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samarbejde med dermatologer fandt vi at carno-
sol fra rosmarin kan give anledning til erhvervsbe-
tinget eksem. Sammen med A/S Hempel er der
blevet udtaget et patent på en klasse af naturstof-
fer, der er aktive i skibsmaling der forhindrer be-
groning af skibssider. Ved samarbejde med Novo
Nordisk blev strukturen løst for et bioaktivt stof
produceret af en streptomycet.

(Carsten Christophersen, Uffe Anthoni og Per
Halfdan Nielsen).

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, men 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. Henriksen, 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 kombinatorisk-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 – dvs. organiske ioner med et
ulige antal elektroner – undersøges med henblik
på belysning af dels isomeriforhold og dels for-
løbet af simple spaltningsreaktioner. Det har vist
sig, at mange kationradikalers struktur i både gas-
fase og opløsning afviger betydeligt fra neutrale
molekylers, hvilket spiller en stor rolle for forståel-
sen af deres egenskaber. Dette er af betydning, da
kationradikaler spiller en stor rolle i atmosfære-
og astrokemi, og ved biologiske og klassisk kemi-
ske oxidationsprocesser. Undersøgelserne af iso-
meriforhold og spaltningsreaktioner sigter på at
bestemme, hvad der afgør den hastighed ionerne
dannes og omdannes med. Hertil benyttes for-
trinsvis isotopmærkede forbindelser, både ved un-
dersøgelser der drejer sig om ioner dannet ved
spaltnings- og omlejringsreaktioner, og ved ekspe-
rimenter med ioner dannet ved kollisioner i gasfa-
se.

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 ligandsubstitutionsreaktioner analyse-
res. Desuden undersøges klyngeioner, bestående
af f.eks. to aminer holdt sammen af en proton.
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Klyngeioners egenskaber ligner både dem, der ses
hos isolerede ioner og hos ioner i opløsning. Un-
dersøgelserne har til formål at 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 inde 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).

Kemisk Laboratorium III
Laboratoriets forskning ligger inden for fysisk
kemi, herunder specielt de områder der har rela-
tion til kemisk reaktionskinetik og den er i ud-
strakt grad finansieret externt gennem SNF-cen-
tre og rammebevillinger, private fonde samt nor-
diske og europæiske forskningsprogrammer.

Et større indsatsområde har fortsat været studi-
et af molekylær kemisk kinetik i gasfase, på over-
flader og i opløsninger. Projekterne er her af teo-
retisk og beregningsmæssig karakter, men foregår
ofte i nært samarbejde med eksperimentelt arbej-
dende grupper på andre institutter og i internati-
onale netværk. Lokale computerfaciliteter er es-
sentiel for denne forskning, og professor Gert
Due Billing har i det forløbne år fået bevilget lan-
dets første Silicon Graphics Origon 2000 Compu-
ter af Velux Fonden. SNF-centret for Molekyldyna-
mik og Laserkemi er med Gert Due Billing som le-
der fortsat repræsenteret på laboratoriet. Med i
denne gruppe er Kurt V. Mikkelsen, som den 11.
april 1997 forsvarede sin disputats, Theoretical
Studies of Molecular Properties and Chemical Re-
actions in Solution, for dr.scient. graden på Kø-
benhavns Universitet.

Studier af komplekse kemiske reaktionsforløb
er det andet indsatsområde, og her er projekterne
på laboratoriet af såvel eksperimentel som teore-
tisk karakter, ofte tæt koordinerede. De foregår
for størstedelen fortsat under SNF-centret for
Kaos og Turbulens Studier (CATS).

Endelig er det tredje indsatsområde studiet af
statiske og deterministiske modeller for makro-
skopiske systemer. Hertil er fra 1. November 1997
knyttet Dr. Günther Peters som forskningsadjunkt
med et projekt finansieret af Kræftens Bekæmpel-
se.

I årets løb er overassistent Gerda Nielsen fra-
trådt sin stilling efter 33 års virke som laborant på
laboratoriet.

Nedenfor følger en oversigt over projekter in-
den for de nævnte forskningsområder, der har
været aktive i 1997, med en nærmere beskrivelse
af to udvalgte projektkredse, Molekylær kemisk ki-

netik i opløsninger (Kurt V. Mikkelsen) i afsnit 2
og Biokemiske kontrolsystemers dynamik (Akxel
Hunding) i afsnit 3.13 – 3.16.

1. Molekylær kemisk kinetik i gasfase og på over-
flader
1.1 Uelastiske kollisioner og energitransport i to
og polyatomige molekyler. 

(Gert Due Billing og Zenevich, Minsk, Hvide-
rusland).

1.2 Kvantemekaniske og semi-klassiske beregnin-
ger på tre-partikel reaktioner.

(Gert Due Billing, N. Markovic, Göteborg, V.
Zenevich, Minsk, Hviderusland).

1.3 Kvante og semi-klassiske beregninger på ikke-
adiabatiske effekter i ion-molekyl reaktioner. 

(Gert Due Billing og V. Zenevich, Minsk, Hvi-
derusland).

1.4 Evaluering af multikonfigurations Hartree me-
toden for ikke-adiabatiske systemer. 

(Gert Due Billing og K. Museth).

1.5 Levetid af CO2 ionen samt reaction-volume
metoden for poly-atomige tre-center reaktioner. 

(Gert Due Billing og A. Koch).

1.6 Energirelaksation af vandmolekylet i højt eksi-
sterende vibrations-tilstande. 

(Gert Due Billing og G. Jolicard, Besançon,
Frankrig).

1.7 Test af symplektiske integrationsmetoder.
(Gert Due Billing og A. Vijay).

1.8 Ab initio beregninger af grundtilstands- og ek-
sisterende potentialflader for CH+

2 .
(Gert Due Billing, K.V. Mikkelsen og A. Vijay).

1.9 Chemisorption og rekombination af hydrogen
og deuterium på en Cu-overflade. Betydning af
overflade anormaliteter. 

(Ebbe Christoffersen og Christian Mourier
Laursen).

1.10 Geometrisk fase effekt på kemiske reaktions-
tværsnit. 

(Gert Due Billing og S. Adhikari).

1.11 Hermite og multitrajektorie korrektioner til
kvante-klassisk (classical path) teorien.

(Gert Due Billing og S. Adhikari).

1.12 Kemiske reaktioner i Ar-klynger.
(Gert Due Billing og S. Adhikari).
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1.13 Beregninger og eksperimentel bestemmelse
af state-to-state tværsnit for elektron overførsel i
Li+-Na(3s/3p) kollisioner.

(Svend Erik Nielsen, Nils O. Andersen, Sonia
Grego og Mike van der Pool, Ørsted Laboratoriet,
NBIfFAG).

1.14 Beregninger og eksperimentel bestemmelse
af totale tværsnit for elektron overførsel i Na+-
Na(3s/3p) kollisioner.

(Svend Erik Nielsen, Eleanor Campbell og I.V.
Hertel, Max Born Institut, Berlin, Nils O. Ander-
sen og Jan W. Thomsen, Ørsted Laboratoriet,
NBIfFAG).

1.15 Beregninger af totale og differentielle spred-
ningstværsnit for elektron overførsel i H+-
Na(3s/3p) kollisioner.

(Svend Erik Nielsen, Jan Petter Hansen, Univer-
sitetet i Bergen, Alain Dubois, Université Pierre et
Marie Curie, Paris VI).

1.16 Sammenlignende beregninger af elektron
overførsel i H+-Li(2s/2p) kollisioner med close-co-
upling metoder og Multi-state Landau-Zener ap-
proximation.

(Svend Erik Nielsen, Morten Lundsgaard og
Henrik Rudolph, Universitetet i Utrecht, Jan Pet-
ter Hansen, Universitetet i Bergen).

1.17 Beregninger af intermolekylære potentialer
mellem inerte gasatomer og overflader af ædle
metaller ved hjælp af elektrongas-tæthedsfunktio-
naler.

(Carl Nyeland, J. Peter Toennies, Göttingen).

1.18 Overfladediffusion af inerte gasatomer på
metaller.

(Lasse L. Rasmussen og Carl Nyeland).

1.19 Isotermisk adsorption af tunge inerte gasato-
mer på en grafitoverflade.

(Carl Nyeland og Gustav Uffe Nymand).

2. Molekylær kemisk kinetik i opløsninger
Teoretiske og numeriske undersøgelser af kemiske
reaktioner samt molekylære egenskaber i op-
løsninger og polymerer er et forskningsfelt, der in-
ternationalt er højt prioriteret og særdeles aktivt.
Kompleksiteten af fundamentale kemiske reaktio-
ner i opløsning gør det meget vanskeligt for ekspe-
rimentelle undersøgelser at angive præcise ret-
ningslinier for forløbet af den kemiske reaktion.
Der er et åbenlyst behov for at udvikle specifikke
teoretiske metoder for at opnå en dybere indsigt i
kemiske reaktioner i opløsning og solvent indfly-
delsen på molekylære egenskaber. Det kræver

brug af komplekse metodologier for at sikre sub-
stantielle forbedringer i forståelsen af kemiske re-
aktioner i opløsning og af forandringer i moleky-
lære egenskaber induceret via valg af solvent.

Klassifikation af metodevalg kan dækkes af to
hovedområder:

I) Metoder baseret på molekylær beskrivelse af
det kemiske system i opløsning.

II) Metoder baseret på molekylær beskrivelse af
en begrænset del af systemet samt mindre detalje-
ret beskrivelse af det resterende system.

Under I) medtages to komplementære model-
beskrivelser (i) det betragtede system omgivet af
få solvent molekyler for at studere betydningen af
mikro-solvatiseringens specifikke indvirkning; (ii)
statistisk mekaniske simuleringsmetoder (Monte
Carlo, Molecular Dynamics, Brownian Dynamics),
der undersøger forløbet af den kemiske reaktion
under indvirkning af et meget stort antal (500-
1000) solvent molekyler.

Under II) medtages modelbeskrivelser, hvor det
betragtede system samt et mindre antal solvent
molekyler behandles særdeles detaljeret, mens det
ydre solvent inkluderes via midlede vekselvirknin-
ger mellem det ydre solvent og det molekylære
subsystem. Det ydre solvent beskrives v.h.a. model-
ler for dielektriske media, der karakteriseres via
simple til komplicerede dielektricitetsfunktioner.
Det molekylære subsystem beskrives under brug af
en fuldstændig hamilton operator.

Det betragtede system undersøges ved anven-
delse af en model, der kobler de elektroniske fri-
hedsgrader til dynamikken af det ydre solvent
samt de intramolekylære frihedsgrader. Tidsudvik-
lingen i systemet følges ved anvendelse af statisti-
ske tæthedsoperatorer, Ehrenfest’s theorem og
hamiltonfunktionen for det totale molekylære sy-
stem. Beregningen inkluderer det ydre medium,
der separeres i lavfrekvente og højfrekvente fri-
hedsgrader. Herved opsplittes solventfeltet i to po-
larisationstyper, optisk og inertiel polarisation.

De udførte beregninger bestemmer hastigheds-
konstanter og reaktionssandsynligheder for termi-
ske og fotoinducerede elektron og proton over-
førselsreaktioner i opløsninger og proteiner, samt
for klassiske substitutionsreaktioner inden for or-
ganisk kemi, såsom SN2-reaktioner. Endvidere un-
dersøges enzymkatalyserede protonoverførsler.

Elektronstrukturberegninger på korrelationsni-
veau benyttes til bestemmelse af ønskede potentia-
lenergiflader og molekylære egenskaber. For ke-
miske reaktioner i opløsning er det særdeles rele-
vant at bestemme potentialenergiflader, elektroni-
ske overgange og molekylære egenskaber, når det
molekylære system er omgivet af et ydre solvent.
Sammenligning af eksperimentelle data og elek-
tronstrukturberegninger, hvori effekten fra det
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ydre solvent medtages, har klart vist meget fin
overensstemmelse. Det er indlysende, at denne
metode kan bibringe information om de moleky-
lære vekselvirkninger og egenskaber under påvirk-
ning af et ydre solvent.

2.1 Videreudvikling af solventdelen i elektron-
struktur programmet DALTON QCP samt mole-
cular reaction dynamics programmet RECSOL.

(K.V. Mikkelsen, T. Nymand og K.O. Sylvester-
Hvid, Århus Universitet, P.-O. Åstrand).

2.2 Elektron struktur modeller og beregninger af
elektriske, magnetiske, strukturelle og dynamiske
molekylære egenskaber af molekylære i vakuum
og i solventer eller polymere.

(K.V. Mikkelsen, T. Nymand og K.O. Sylvester-
Hvid, Aarhus Universitet, P.-O. Åstrand).

2.3 Molecular dynamics simulationer af strukturel-
le og dynamiske egenskaber af væske og opløsnin-
ger.

(K.V. Mikkelsen, P.-O. Åstrand).

2.4 Kontinuum modeller og deres implemente-
ring i moderne molekylære elektroniske og nuk-
lear struktur metoder.

(K.V. Mikkelsen, T. Nymand, Aarhus Universi-
tet, P.-O. Åstrand).

2.5 Kvantemekaniske modeller til bestemmelse af
equations of motion metoder for ladningsoverfør-
sels reaktioner i opløsninger.

(S. Jørgensen, K.V. Mikkelsen).

2.6 Metoder til beregning af koblingselementer
for elektronoverførsel.

(K.V. Mikkelsen).

2.7 Metoder til undersøgelse af mulig kontrol af
ladningstransport reaktion ved eksterne elektro-
magnetiske felter.

(K.V. Mikkelsen).

2.8 Modeller for molecular quantum optics.
(K.V. Mikkelsen).

2.9 Modeller for elektrontransport i proteiner.
(K.V. Mikkelsen).

2.10 Bindingsbrydning og -dannelse i biokemiske
reaktioner.

(G.D. Billing, T. Lorenzen, K.V. Mikkelsen).

2.11 SN2 reaktioner i vakuum og i opløsning.
(G.D. Billing, K.V. Mikkelsen, L. Nikolajsen og

T. Nymand, Aarhus Universitet).

2.12 Modeller til bestemmelse af NMR kemiske
skift i proteiner.

(K.V. Mikkelsen, P.-O. Åstrand).

3.Komplekse kemiske reaktionssystemer
3.1 Undersøgelse af Smoluchowski’s koagulations-
ligning.

(Ole J. Heilmann og Thor A. Bak).

3.2 Modeller for transient kaos baseret på en am-
plitudebeskrivelse af de langsomme koncentrati-
onsvariationer i oscillerende reaktioner.

(Preben Graae Sørensen og Finn Hynne).

3.3 Systematisk undersøgelse af torusbifurkatio-
ner i en firedimensional model af Belousov-Zha-
botinsky reaktionen.

(Lykke Hashøj, Preben Graae Sørensen og Finn
Hynne).

3.4 Bestemmelse af mekanisme og hastighedskon-
stanter for permanganat-hydroxylamin reaktio-
nen på basis af quenching eksperimenter.

(Finn Hynne, Arpad Nagy, Comenius Universi-
tet, Slovakiet, og Preben Graae Sørensen).

3.5 Sulfatkoncentrationens indflydelse på kom-
plekse oscillationer i Belousov-Zhabotinsky reakti-
onen.

(Jichang Wang, West Virginia University, Finn
Hynne og Preben Graae Sørensen).

3.6 Eksperimentel undersøgelse af glykolysen i ek-
strakter af gærceller med henblik på at finde en
model, der kan beskrive eksperimenterne kvanti-
tativt.

(Mette Hoffmann, Keld Nielsen, Preben Graae
Søren og Finn Hynne).

3.7 Eksperimentel undersøgelse af NADH-oscilla-
tioner i suspensioner af levende gærceller med
henblik på at bestemme mekanismen for celle-
kommunikationen.

(Sune Danø, Preben Graae Sørensen og Finn
Hynne).

3.8 Undersøgelse af koncentrationssvingninger i
en Belousov-Zhabotinsky reaktion hvor Ce og Ru-
thenium-bipyridyl samtidigt fungerer som kataly-
satorer.

(Henrik Skødt, Preben Graae Sørensen og Finn
Hynne).

3.9 Eksperimentel og teoretisk undersøgelse af et
periodisk perturberet kemisk system, som udviser
kaos såvel som kvasiperiodiske svingninger.

(Rikke Breiner, Finn Hynne, Preben Graae
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Sørensen og Ricardo Chacon, Univ. Extremadura,
Spanien).

3.10 Udvikling af en matematisk metode til at fin-
de generaliserede amplitudeligninger gældende
ved generelle bifurkationer.

(Mads Ipsen, Finn Hynne og Preben Graae
Sørensen).

3.11 Udvikling af en generaliseret Ginzburg-Lan-
dau ligning for et reaktions-diffusionssystem med
en langsom transient og en Hopf-bifurkation.

(Mads Ipsen, Finn Hynne og Preben Graae
Sørensen).

3.12 Sammenligning af kemiske bølger i den Ru-
thenium-bipyridyl katalyserede Belousov-Zhabo-
tinsky reaktion med koncentrations-svingninger i
et tilsvarende omrørt system.

(Flemming G. Jensen, Preben Graae Sørensen
og Finn Hynne).

3.13 Biokybernetik. Biokemiske kontrolsystemers
dynamik, specielt med hensyn til mønsterdannel-
se i embryoer. En model for de såkaldte gap-gener
og pair-rule gener baseret på kontrol fra gradien-
ter er studeret og vist at være følsom for små æn-
dringer i gradienternes placering. En alternativ
model baseret på samspil mellem gradienter og
mønsterdannelse i reaktionsdiffusions systemer er
udviklet.

(Axel Hunding og David Holloway).

3.14 Selvorganisering og adaptation i netværk af
konkurrerende makromolekyler. En model er ud-
viklet til beskrivelse af evolution blandt makromo-
lekyler som t-RNA, peptider eller PNA. Kauffman
NKCS modellen og replikator modellen er udvi-
det, og en ny model er opstillet for evolution i mo-
lekylære netværk på et fitness landskab med en va-
riabel grad af neutralitet.

(Robin Engelhardt, Axel Hunding og Mark
Newman, Santa Fe Institute).

3.15 Detaljeret model for kontrolnetværk med al-
losteriske enzymer. Den traditionelle MCW model
for kooperativ S-formet kinetik er udvidet med in-
terne transienter. Det er demonstreret, at der fås
en kraftig indvirkning på grænsecyklusoscillatio-
ner og dynamisk kaos.

(Axel Hunding og Mads Kærn).

3.16 Kinetisk kooperativitet med kraftig ikke-lin-
eær kontrol. Fosforylering og defosforylering op-
træder i adskillige biokemiske regulations-syste-
mer med høje tilsyneladende Hill koefficienter til
følge i den resulterende kinetik. Den såkaldte No-

vak-Tyson model for cellecyklus er udvidet med
Cdk2-cyclin E, og kontrolsystemets dynamik og bi-
furkationer er beskrevet.

(Mads Kærn og Axel Hunding).

4. Statistiske og deterministiske modeller for
makroskopiske systemer
4.1 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.

(Günther Peters, Søren Toxværd).

4.2 Rheologiske analyser af bl.a. organiske væsker
ved hjælp af Molecular Dynamics (MD) algo-
rithmer for konstant shear. Specielt analyseres fa-
seseparation i systemer med shear.

(Paz Padilla og Søren Toxværd).

4.3. Statistisk mekanik og tidsudviklingen i fysisk-
kemiske systemer. Ved hjælp af Molecular Dynami-
cs (MD) simuleringer og statistisk mekaniske mo-
deller analyseres udviklingen i komplekse systemer
i ikke-ligevægt. Analyserne har i indeværende år
omfattet følgende systemer: Faseudskillelse i multi-
komponent blandinger i film og tredimensionale
systemer. Faseadskillelse i systemer med kemiske
reaktioner samt oscillerende kemiske reaktioner.

(Søren Toxværd, Paz Padilla, Kenneth Geisshirt
og Eigil Præstgaard, RUC, Enrique Velasco, Uni-
versidad Complutence, Madrid, Spanien, Juan J.
Morales, University Extremadure, Spanien, Ole
Mouritsen, DTU, Mohamed Laradji og Martin Zu-
ckermann, McGill University, Canada).

4.4 Computersimulerings algoritmer.
(Søren Toxværd og Paz Padilla, Oscar Plata,

University of Santiago, Spanien).

4.5 Modellering af fluide interfaser.
(Søren Toxværd og Paz Padilla, Jan Stecki, Po-

lish Academy of Science, Warsaw, Polen).

4.6 Molecular Dynamics simulering af protein-li-
gand komplekser.

(P.-L. Chau i samarbejde med Novo Nordisk,
Måløv).

4.7 Monte-Carlo simulering af hydrofob hydratise-
ring.

(P.-L. Chau, R.L. Mancera, University of Cam-
bridge, U.K.).

4.8 Regulering af phosphotase i cancerceller.
(Günther Peters i samarbejde med N.P. Møller,

Novo Nordisk, Bagsværd).
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Kemisk Laboratorium IV
Den forskning, der foregår ved laboratoriet, ud-
gør et bredt spektrum af det fysisk-kemiske emne-
område og omfatter både teoretiske og eksperi-
mentelle 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
elektroniske struktur af faste stoffers overflader og
disses reaktivitet, studiet af elektroniske overgan-
ge samt strukturkemiske undersøgelser ved Rönt-
gendiffraktion.

Laboratoriet samarbejder med forskere ved en
række udenlandske og danske forskningsinstituti-
oner samt med danske industrivirksomheder.

Den 1. februar i år kunne laboratoriet byde vel-
kommen til en ny medarbejder i staben, adjunkt
ph.d. Stephan P.A. Sauer.

I det følgende er den videnskabelige aktivitet
beskrevet ved stikord, og et enkelt af forsknings-
områderne er behandlet mere udførligt.

1. Kvantekemi (en udførlig omtale findes i
årbogen for 1996)
Metoder udvikles for evaluering af mange-center
integraler, der involverer exponentiel type orbita-
ler og anvendelse af mange-elektron Sturmian ba-
sis funktioner på molekyler. Metoder for kon-
struktion af relativistiske mange-elektron Sturmi-
an basis funktioner (er også udviklet). Der har
været arbejdet med Fourier transfom tilnærmel-
sen til potential harmonics, med representation af
“cusps” i et hypersfærisk basissæt, med moment-
rum billedet af den kemiske binding, og en bog
om reciprokt-rum kvanteteori er under udarbej-
delse.

(John Avery).

Videreudvikling og implementering af ab-initio
metoder til beregning af NMR skærmningstenso-
rer, samt til beregning af molekylære elektroniske
spekter og cirkular dichroisme. Specielt studeres
NMR skærmningsforholdene i aromatiske og anti-
aromatiske forbindelser samt i metallocener. Her-
udover studeres cirkulær dichroisme i molekyler
orienteret i flydende krystalfase, samt cirkular di-
chroisme af ikke-enantiomere molekylstrukturer.
Til analyse af beregnede molekylære egenskaber
videreudvikles og implementeres grafiske meto-
der til afbildning af tensor responsflader.

(Aage E. Hansen).

Der arbejdes med optimering af virtuelle orbitaler,
med udvikling af spin-frie metoder til beregning af
spin-afhængige, molekylære egenskaber, med
kvantekemiske studier af radikaler fra CH3NH2,
med anvendelsen af valensbindingsmetoden i for-
bindelse med kvantekemiske studier af udvalgte
molekyler, med spin-fri metoder i såkaldte CI- og
valensbindings-beregninger og endelig med paral-
lellisering af kvantekemisk programmel under an-
vendelse af UNI*C’s SP2 supercomputer med støt-
te fra en EU bevilling under TMR-programmet.

(Sten Rettrup).

Teoretiske undersøgelser af molekylære elektro-
magnetiske egenskaber som polariserbarhed, hy-
perpolariserbarhed, magnetiserbarhed, rotations
g-faktor, spin-rotations konstant, NMR kemisk
skift og indirekte kerne spin-spin koblingskon-
stant såvel som elektroniske eksitationsenergier og
oscillatorstyrken. Forskningen drejer sig både om
udvikling af teoretiske modeller og tilsvarende
computerprogrammer såvel som beregninger af
disse egenskaber til løsning af aktuelle problem-
stillinger. Enkelte forskningsprojekter er: Udvik-
ling af SOPPA(CCSD) metoden, en videreudvik-
ling af den “second order polarization propaga-
tor” metode (SOPPA). Udvikling af et atom-inte-
gral-direkte SOPPA program. Implementation af
analyse af molekylære egenskaber i form af bidrag
fra lokaliserede orbitaler i DALTON programmet.
Systematisk sammenligning af forskellige metoder
til beregning af frekvensafhængige polariserbar-
heder og rotations g-faktorer. Undersøgelser af ef-
fekten af kernebevægelser på NMR kemisk skift og
indirekte kerne spin-spin koblingskonstanter, som
giver anledning til bl.a. temperaturafhængighed
og isotopeffekter af disse egenskaber. Nøjagtige
beregninger af hyperfine opsplitninger og ikke-
adiabatiske effekter i rotations- eller rotations-vi-
brations spektre. Beregning af ikke lineær optiske
egenskaber, anden hyperpolarisierbarhed og Kerr
konstant, med speciel henblik på undersøgelse af
bidraget fra kernebevægelser.

(Stephan P.A. Sauer).

2. Spektroskopi af elektroniske overgange
Til studiet af de elektroniske overgange i ioner og
molekyler benyttes en meget bred vifte af optisk
udstyr, og nyt udstyr udvikles fortløbende til opga-
ver, der ikke kan løses med kommercielle appara-
ter. Udstyret benyttes jævnligt af gæster fra ind- og
udland.

Af projekter kan nævnes: Målinger af elektroni-
ske overgange i Ni(II) og Co(II) komplekser med
ligander af aromatiske N-oxider. Prøverne er usta-
bile i opløsning, og målingerne er foretaget på
pulver i et fotoakustisk dobbeltstråle spektrome-
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ter, der er bygget på afdelingen. En forbedring i
signal støjforholdet her er opnået ved en fase-
følsom detektion, der er en videreudvikling af
lock-in teknik, men uden lock-in forstærker. Meto-
den har endvidere været benyttet til måling af oxy-
gen i apatit i et samarbejde med M. Gaft, R. Reis-
feld og G. Panczer, Open University of Israel, Tel-
Aviv og til måling af båndgabet på Cd0.99MnxSey-

Tez-halvledere med forskellig sammensætning i
samarbejde med Dr. Leszek Bryja, Technical Uni-
versity of Wroclaw, Polen.

I et mangeårigt samarbejde med dr. Wislaw
Strek, Polish Academy of Science, Wroclaw er der
udført luminiscens- og absorptionsmålinger på io-
ner af overgangsmetaller og sjældne jordarter i
krystaller og glaser, fortrinsvis med henblik på an-
vendelse til lasere. Samarbejdet er i indledningsfa-
sen til også at omfatte dr. Vladimir Matrosov, Be-
larus State Polytechnic Academy. For tiden pågår
MCD-målinger på krystaller af CdF2SmF3 i spek-
tralområdet 300-2500 nm med magnetfelter på 2
Tesla. Hertil benyttes udstyr bygget på laboratori-
et. En pulserende 20-Tesla magnet til temperatur-
området 2K til 300K af ældre dato moderniseret
med henblik på dette projekt.

Gennem flere år har et samarbejde fundet sted
med dr. Niels K. Højerslev NBI, Geofysisk Afdeling,
med det formål at udvikle en optisk karakterisering
af “Gelbstof”, en blanding af humus of fulvener der
findes i små koncentrationer i havvand, især i kyst-
nære områder. Et ønske om samarbejde på projek-
tet fra First Institute of Oceanography, Qingdao,
P.R. China er netop imødekommet. En bedre op-
tisk karakterisering af Gelbstof vil blandt andet føre
til en mere sikker måling af havstrømme.

(Ib Trabjerg).

3. Overfladekemi for faste stoffer (en udførlig
omtale findes i årbogen for 1995)
Hovedforskningsområdet i overfladegruppen er
undersøgelser af adsorptionsprocesser for ultra-
tynde klynger og atomare lag af metalpartikler, af
småmolekylære gasser, samt for coadsorption af
metalpartikler og gas på metaloxyd krystaloverfla-
de in situ i samme reaktionskammer: Molekylstrå-
leepitaksi, Auger-, energitabs, totalstrøms- og (i
huset såvel som ved synkrotronstråle-lagerringe i
Danmark og udlandet) photoemissions spektro-
skopi, lav-energi elektrondiffraktion, photo-elek-
trondiffraktion og scanning tunnel mikroskopi.
Også på en anden type substratkrystalflader arbej-
des der, nemlig med såkaldte “elektroniske mate-
rialer”, hvor især silicium og III-V halvledere er ak-
tuelle. Metal-metaloxyd systemerne syntetiseres og
undersøges in situ for reaktivitet overfor forskelli-
ge småmolekylære gasser som O2, H2, CO, CO2,
H2S og NO. Systemerne er af aktuel industriel in-

teresse i heterogen katalyse og i kemisk gas-sensor
øjemed. Under syntesen og karakterisationen af
systemernes elektroniske og todimensionelle kry-
stallografiske struktur anvendes en lang række
overfladekemiske og – fysiske metoder.

Der har i år været arbejdet med systemerne rutil
TiO2(110), V/TiO2(110), Ba/TiO2(110), hæmatit
alpha-Fe2O3 (0001) fladen og dens Fe3O4(111) ter-
minerede modifikation, casseterit SnO2(110) og
SnO2(101) fladerne og deres Cu-predeponerede
overfladers reaktivitet overfor H2S, samt med de
polære overflader ZnO(0001) og (000-1) og græn-
sefladerne mellem disse og et CuxO overlag, og
ZnO grænsefladen til safir Al2O3 krystaloverflader.

(Preben Juul Møller).

4. Proteinkrystallografi
Struktur/funktions-relationer for allergener.
Strukturen af et kompleks mellem allergenet Bet v
1 fra græspollen og et Fab fragment af et murint
monoclonalt antistof er blevet løst, og er under
forfining til 3.5 Å. Der er fremstillet diffrakteren-
de krystaller og samlet preliminært diffraktionsda-
ta ved synchrotroncentret Maxlab 2 i Lund af et
kompleks mellem græspollenallergenet phl p 5 og
et Fab fragment af et murint monoclonalt antistof.
Der er fremstillet diffrakterende krystaller af
hvepsestiksallergenet Antigen 5, og videre samlet
nativt diffraktionsdata 3.0 Å.

Struktur/funktionsundersøgelser af planteper-
oxidaser. Strukturen af “resting state” rekombi-
nant peberrodsperoxidase C (HRPC*) er løst, for-
finet og publiceret. Strukturen af HRPC* i kom-
pleks med substratet benzhydroxamsyre er løst og
færdigforfinet. Strukturerne af HRPC* mutanter-
ne H42E, F179S og F221M af er løst og forfinet.
Strukturen af en inaktiveret peroxidase ved pH
8.0 fra byg er løst, forfinet og sendt til publikation.
Der er fremstillet krystaller af en neutral peroxi-
dase fra arabidopsis thaliana.

Struktur og funktion af trekløverpeptider. Der
arbejdes med isolation og oprensning af komplek-
ser mellem degraderet mucin type glycoprotein
og trekløverpeptider, og med fremstilling af kry-
staller af Human Intestinal Trefoil Factor i samar-
bejde med Dr. Lars Thim Novo-Nordisk A/S.

Modelbygning af muterede pyruvatkinasers
struktur. Alvorlige arvelige sygdomme tilskrives
punktmutationer i human pyruvatkinase. Konse-
kvenser af strukturelle ændringer er blevet under-
søgt ved hjælp af “Molecular Modelling”.

Strukturbestemmelse af chaperonen Calreticu-
lin. Der arbejdes med at etablere krystallisations-
betingelser for Calreticulin, som antages at spille
en væsentlig rolle for opfoldningen af Major Hi-
stocompatibility Complex (MHC).

(Michael Gajhede).
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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

Forskningsvirksomhed:

Generelt:
Laboratoriets fagområde er molekylspektroskopi
– dvs. studier af molekylers vekselvirkning med
elektromagnetisk stråling (lys).

Forskningen på Kemisk Laboratorium V tjener
til at udvikle molekylspektroskopien eksperimen-
telt og teoretisk og dermed dens generelle anven-
delighed. De enkelte forskningsprojekter er knyt-
tet til specielle anvendelser med det grundviden-
skabelige formål at studere molekylers struktur,
deres bevægelsesformer, samt indbyrdes veksel-
virkning.

Molekylspektroskopiske metoder har i årtier
været et værdsat hjælpemiddel til analytiske for-
mål, men anvendes i stigende omfang inden for
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.

Som nærmere beskrevet nedenfor udfører labo-
ratoriet forskning inden for en række af disse
forskningsområder. Til gennemførelse heraf rå-
der laboratoriet over det mest moderne apparatur
til optagelse af kernemagnetisk resonans-(NMR)-
spektre, Raman-spektre, infrarød-(IR)-spektre,
synlige spektre, samt af mikrobølge-(MW)-spektre.
Takket være en række store eksterne bevillinger
de seneste år er laboratoriets apparaturbestand
helt moderne og på højde med de bedste labora-
torier i udlandet.

Parallelt med de eksperimentelle undersøgelser
arbejdes der teoretisk på at videreudvikle matema-
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.

1. NMR-spektroskopi

1.1 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-spek-
tre af sådanne forbindelser må der anvendes spe-
cielle metoder, først og fremmest multidimensio-
nal NMR-spektroskopi, specifikke isotopmærknin-
ger og avancerede computerbaserede analyseme-
toder (f.eks. Linear Prediction og Maximum En-
tropy metoderne). Studierne omfatter dels videre-
udvikling af disse metoder, dels undersøgelse af
konkrete proteiners struktur og dynamik bl.a.
med det formål at klarlægge sammenhænge mel-
lem 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, René
Moss, Peter Howe, A.M. Munk Jørgensen, Ma Lix-
in og Chang Xiaoqing i samarbejde med Jens Ul-
strup, DTU, Forsknings- og Udviklingsafdelingen
ved Novo Nordisk A/S og Department of Pharma-
ceut. Chem. University of California, San Francis-
co, USA).

1.2 NMR-spektroskopiske studier af små
molekylers 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).

1.3 NMR-bestemmelse af diffusion
Ved hjælp af rumligt opløst NMR-spektroskopi,
kan man få oplysninger om den translatoriske be-
vægelse 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).

2. Vibrationsspektroskopi af væsker og faste
stoffer (kondenseret fase)
I væsker og faste stoffer er vekselvirkningen mellem
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molekylerne indbyrdes meget kraftige p.g.a. den
meget lille afstand mellem molekylerne (i forhold
til i gasfase). Denne vekselvirkning kan studeres ved
hjælp af vibrationsspektroskopi (IR- og Raman-
spektroskopi), som netop er velegnet til studier af
korttids vekselvirkninger (hurtig dynamik). Labo-
ratoriet har specielt bidraget med udviklingen af
den såkaldte Rµ-funktion, der er meget vigtig ved
en sammenligning mellem IR- og Raman-spektre i
det lavfrekvente område. Overførsel af energi i sy-
stemer af biologisk interesse undersøges. Denne
hurtige dynamik kan have betydning for biomole-
kylær genkendelse og udveksling af information på
et molekylært 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. Christensen og O.
Faurskov Nielsen). Samarbejdspartnere er nævnt i
parentes.

2.1 Rµ-repræsentationen.
(T. Perova, Russian Academy of Science, St. Pe-

tersborg, Rusland).

2.2 Undersøgelse af bindingmåder for intercale-
rende forbindelser.

(M. Nissum og P.W. Jensen, Odense Universitet
og G.O. Sørensen).

2.3 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-
se og brydning af hydrogenbindinger i proteiner
og nucleinsyrer.

2.4 Ramanspektroskopi som diagnostisk metode
til hudkræft og andre hudsygdomme.

(M. Gniadecka og H.C. Wulf, Dermatologisk
Afd., Bispebjerg Hospital).

2.5 Vandige opløsninger af salte.
(F. Rull, Valladolid, Spanien).

2.6 Proteiners konformationsforhold undersøgt
ved Raman-spektroskopi.

(S. Høime Hansen, J. Flink, Novo-Nordisk
A/S).

3. 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.

3.1 FT-IR spektroskopi.
Der arbejdes p.t. med følgende områder:

a) Studier af små molekylers struktur og indre
dynamik (samarbejde med Kemisk Institut, Århus
Universitet).

b) Studier af trykinduceret linieforbredning og
frekvensskift for små molekyler af atmosfæreke-
misk interesse.

Arbejdet har betydning for kvantitative gasfase
målinger. Endvidere er området af betydning for
studier af intermolekylær vekselvirkning.

(F.M. Nicolaisen).

3.2 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 ar-
bejdes eksperimentelt såvel som med udvikling af
teoretiske modeller og computerprogrammer.

b) Bestemmelse af molekylstruktur og konfor-
mation i gasfase.

(Th. Pedersen, N. Wessel Larsen, og G.O.
Sørensen).

4. Atmosfærekemi
Med støtte fra Statens naturvidenskabelige Forsk-
ningsråd udnyttes laboratoriets ekspertise inden
for gasfasespektroskopi til studier af områder med
betydning for atmosfærefysik og -kemi.

a) Studier af ozons dannelsesmekanismer stude-
ret ved hjælp af mikrobølge- og IR-spektroskopi.

b) Spektroskopiske studier af ozons kemi i gas-
fase.

c) Studier af atmosfæriske molekylers infra-røde
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 stratos-
færiske aerosol. Et EU-støttet samarbejdsprojekt
(LAMOCS).

(Th. Pedersen, O. Faurskov Nielsen og E. Jonas
Pedersen).

e) I et samarbejde med Geofysisk Institut, Risøs
Meteorolog- afdeling og DMU skal Th. Pedersen
og N. Wessel Larsen opsamle CO2-prøver med
henblik på 14C-analyse. Prøverne skal opsamles i
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Danmark, på Færøerne, Shetlandsøerne og Island
af lokale folk. Projektet varer til år 2001 og finansi-
eres af SNF.

Der samarbejdes indenfor en tværfaglig forsker-
gruppe – Atmosfæregruppen – med forskere fra
Dansk Institut for Fundamental Metrologi, Insti-
tut for Populationsbiologi (Københavns Universi-
tet), Kemisk Institut (Odense Universitet) og Sek-
tionen for Kemisk Reaktivitet (Forskningscenter
Risø).

Endvidere samarbejdes med Rutherford Apple-
ton laboratoriet i England, og andre europæiske
laboratorier i forbindelse med et EU-projekt
(SWAGG) under miljø- og klimaprogrammet,
samt Kemisk Institut (Universitetet i Oslo) og Ke-
micentrum (Universitetet i Lund).

Symbion Afdeling:
Kemisk Instituts afdeling i Forskerbyen Symbion
omfatter 8 VIP’er (8 lektorer) og 4 TAP’er (heraf
én i en fondslønnet halvtidsstilling og én i en fast
halvtidsstilling plus en fondslønnet halvtidsstil-
ling); 3 VIP’er og de fondslønnede TAP’er er til-
knyttet forskningsgruppen CISMI (Centre for In-
terdisciplinary Studies of Molecular Interactions).
Til afdelingen er yderligere knyttet to russiske
gæsteprofessorer inden for området polymervi-
denskab, foreløbig for perioden 1997-2002 (se ne-
denfor). Hertil kommer ca 30 specialestuderende,
ph.d.-studerende og udenlandske gæsteforskere.
Én VIP, der tidligere har måttet forlade sin stilling
p.g.a. sygdom, er tilknyttet Symbion Afdeling som
konsulent i polymerkemi.

Afdelingens forskningsaktiviteter omfatter em-
ner inden for analytisk kemi og miljøkemi, fotoke-
mi og fotofysik, NMR-spektroskopi, herunder un-
dersøgelser af faste stoffer og anvendelse af NMR-
billeddannelse, organiske materialers elektroni-
ske og optiske egenskaber, polymervidenskab, ra-
dikalioners kemi og elektronoverførselsreaktioner
samt syntetisk kemi. Det er karakteristisk, at forsk-
ningen ofte involverer medarbejdere fra mere
end én af de eksisterende forskningsgrupper.
Endvidere udføres mange projekter i internatio-
nalt samarbejde, og afdelingens medarbejdere
deltager i en række europæiske forskningspro-
grammer. Endelig er der et betydeligt samarbejde
med partnere på RISØ, HS, sektorforskningsinsti-
tutterne og i industrien. Som en følge af afdelin-
gens forskningsprofil og placering på Symbion er
det en naturlig målsætning at øge kontakten med
forskere udenfor universitetsverdenen.

Fra og med foråret 1997 har Kemisk Institut
indgået en fem-årig kontrakt med to udenlandske
gæsteprofessorer, Valery Shibaev (polymerkemi)
og Alexei Khokhlov (polymerfysik), begge fra
Moskvas Universitet, med henblik på at reetable-

re og videreudvikle forskningen og undervisnin-
gen i polymervidenskab. I aftalen indgår, at en
række medarbejdere fra de to professorers afde-
linger i Moskva medvirker som hjælpelærere i
kortere perioder. I alt har engagementet et om-
fang af ca. 15 VIP-måneder om året. Som et re-
sultat af dette samarbejde blev der i foråret 1997
udbudt et kursus i polymervidenskab på kandi-
datuddannelsen, og dette blev i efteråret supple-
ret med et øvelseskursus. I juli blev der afholdt en
international ph.d.-sommerskole i emnet “Moder-
ne Funktionelle Polymerer” med 30 deltagere fra
7 lande.

Nedenfor følger en liste over konkrete forsk-
ningsprojekter på Symbion Afdeling. Enkelte af
disse er udførligt beskrevet. Andre, der kun refe-
reres til i overskriftsform, er beskrevet i årbøgerne
for 1994, 1995 og 1996.

Analytisk kemi og miljøkemi (Se årbogen for
1996)
1.Kapillarelektroforese.

(Bo Svensmark).

2. Separation og identifikation af miljøfarlige stof-
grupper i komplekse blandinger.

(Bo Svensmark i samarbejde med VKI).

3. Bestemmelse af organiske forbindelsers fore-
komst i miljøet.

(Bo Svensmark i samarbejde med LST, DMU og
Forskningscenter RISØ).

Fotokemi og fotofysik (Se 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,
dvs. et blodtryksænkende middel) med 1,4-dihy-
dropyridinstruktur.

(Niels Harrit, Ulla Christensen, KL IV).

3. Måling af elektrooptiske effekter i tynde organi-
ske film.

(Niels Harrit, Alexei Komolov og Kjeld Schaum-
burg).

NMR-spektroskopi (Se årbogen for 1996)
1. Potentielle sensormolekylers komplekser med
kulhydrater.

(Hanne Eggert og Jørn B. Christensen).

2. Stereokemisk afhængighed af 1JCC.
(Hanne Eggert).
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3. Anvendelse af NMR-spektroskopi til under-
søgelse af faste stoffer, herunder. Anvendelsen af
NMR-spektroskopi til studier af syntetiske diaman-
ter og diamantlignende film ved goniometri.

(Kjeld Schaumburg).
Undersøgelser af hydrogel-katalysatorer, organi-

ske materialer og hydrogenbundne krystaller un-
der anvendelse af “magic angle spinning”.

(Kjeld Schaumburg og Elizabeth Shabanova).

4. NMR-mikroskopi, herunder undersøgelser af
billeddannelsesteknikker og diffusionsmålinger i
anisotrope og mikroporøse materialer.

(Kjeld Schaumburg og Elizabeth Shabanova). 

Organiske materialers elektroniske og optiske
egenskaber (Se årbogen for 1994)
1. Molekylære nanostrukturer fremstilliet ved
“self-assembly”.

(Thomas Bjørnholm).

2. Molekylære ledninger og nanolitografi.
(Thomas Bjørnholm, Kjeld Schaumburg).

3.Materialer til ikke-lineær optik.
(Thomas Bjørnholm).

4. Selvorganiserende molekyler og mønsterdan-
nelse i tynde organiske film ved mikrokon-
taktstempling.

(Kjeld Schaumburg og Niels B. Larsen, Risø).

Polymervidenskab
Forskningsaktiviteterne i polymervidenskab er
gradvist blevet iværksat i takt med, at forsknings-
midler er blevet bevilget fra nationale og interna-
tionale fonde og gennem samarbejdsprojekter.

1. Modifikation af polymermaterialer ved behand-
ling med superkritisk CO2.

(Alexei Khokhlov og Kjeld Schaumburg).

2. Polymerisation i superkritisk CO2.
(Valery Shibaev, Alexei Khokhlov og Kjeld

Schaumburg).

3. Præperativ chromatografi under anvendelse af
superkritisk CO2.

(Valery Shibaev, Alexei Khokhlov og Kjeld
Schaumburg).

Internationalt er der pt. en udvikling henimod
erstatning af organiske opløsningsmidler i den ke-
miske industri med ufarlige forbindelser, f.eks. su-
perkritisk CO2. Der er derfor iværksat en række
aktiviteter, hvor CO2 med betydelige fordele kan
anvendes.

4. Fremstilling af katalysatorer baseret på hydroge-
ler.

(Alexei Khokhlov og Kjeld Schaumburg).
Katalyserede processer udføres sædvanligvis i

organiske opløsninger eller i homogene vandige
opløsninger. Med udviklingen af hydrogeler er
det blevet muligt at forene ønsket om isolering af
katalysatoren i en enkelt fase med anvendelsen af
vandigt medium. Den tekniske betydning af den-
ne udvikling vurderes i projektet.

Projekterne 1-4 indgår i THOR-programmet
(1998-2002) og udføres i samarbejde med NKT
A/S, Wolff & Kaaber og Haldor Topsøe A/S.

5. Fremstilling af nye flydende krystal-polymerer.
(Valery Shibaev, Peter Shibaev og Kjeld

Schaumburg i INTAS-støttet samarbejde med Uni-
versitetet i Padua samt fem russiske universiteter).

Kravene til hurtige flydende krystal-display har
øget interessen for ferroelektriske flydende kry-
stal-polymerer med sidekædestrukturer. Specielt
anses chirale strukturer for at være lovende. Synte-
se og karakterisering af sådanne systemer er em-
net for projektet.

6. Undersøgelser af faseseparation og ledningsev-
ne i polythiophen-blandinger med andre polyme-
rer.

(Peter Shibaev, Alexei Komolov og Kjeld
Schaumburg).

Organiske ledende polymerer har været kendt i
en årrække. For at sikre tilstrækkelig mekanisk sta-
bilitet blandes de ledende polymerer ofte med an-
dre. Optimering af betingelserne for høj lednings-
evne er emnet for projektet.

7. Studier af overfladeenergi af micelledannende
diblokpolymerer (Alexei Khokhlov og Kjeld
Schaumburg i samarbejde med Affinity Sensors
LTD i Cambridge og IBM i Rüschlikon. Projektet
er financieret gennem EUs Bioteknologiprogram
BIOPATT (1998-2000)).

I nanolitografi er mikrokontakt-printing en ny
og lovende parallel teknik til fremstilling af store
kredsløb. Den tekniske kvalitet af processen be-
stemmes af den type molekyler, der benyttes i resi-
stlaget. Projektet sigter på at skaffe nye mere ro-
buste molekyler til processen.

8. Polymermatricer for dental cement.
(Peter Shibaev og Kjeld Schaumburg i samar-

bejde med NKT A/S, Wolff & Kaaber og RISØ.
Projektet financieres af Industriministeriet gen-
nem MUPII (1995-1997)).

Holdbarheden af førstegenerations plastikfyld-
ninger i tænder var ikke tilfredsstillende. Pro-
blemerne har været lokaliseret til vedhæftningen
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mellem fyldstof og polymermatricen. Projektet
har udviklet en ny type molekyler, der tillader co-
valent binding af fyldstof til polymermatricen med
en øget holdbarhed til følge.

9. Brandhæmmende fyldte polymermaterialer.
(Peter Shibaev og Kjeld Schaumburg i samar-

bejde med NKT A/S, Wolff & Kaaber og RISØ).
Internationale sikkerhedskrav har medført, at

alle kraftkabler fremover skal være forsynet med
et brandhæmmende indkapslingslag. For at de
sædvanlige polymerer kan opfylde dette krav, skal
de iblandes passende fyldstoffer. Projektet omfat-
ter beregning af betingelserne for optimale fyld-
ningsgrader og mekaniske egenskaber.

10. Overførsel af teflon-film til keramiske og metal-
liske substrater og studier af deres nanostruktur.

(Kjeld Schaumburg).
Mange emner coates i dag med teflon. Teknolo-

gien er imidlertid stadig meget primitiv, og der er
betydelige problemer med vedhæftningen på
mange overflader. Projektet omfatter opbygning
af udstyr til kvantitative målinger af vedhæftning
samt kemiske overfladebehandlinger til sikring af
øget vedhæftining.

Hertil kommer:

11. Anionisk polymerisation.
(Konsulent Ole Kramer).

12. Fremstilling af polymernetværk uden net-
værksdefekter.

(Konsulent Ole Kramer).

Radikalioners kemi og elektronoverførselsreaktio-
ner (Se årbogen for 1995)
1. Konkurrencen mellem radikalioners koblings-
reaktioner og reaktioner med elektrophile/nucle-
ophile reagenser.

(Ole Hammerich, Merete Folmer Nielsen).

2. Radikalanioners 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).

Syntetisk kemi
1. Syntese af modificerede polypropyleniminbase-
rede dendrimerer.

(Jørn B. Christensen i samarbejde med The
Technical University of Eindhoven).

Dendrimerer er fællesbetegnelsen for en grup-
pe makromolekyler dannet ved repetitiv forgre-
ning, og som navnet antyder, er der tale om
trælignende strukturer med et stort antal ende-
grupper ved overfladen. Ofte vil der være tale om
aminogrupper, der kan modificeres v.h.a. velkend-
te kemiske reaktioner. Det har imidlertid vist sig,
at det i almindelighed er vanskeligt at opnå en
omsætning på 100% i disse reaktioner. Dette er et
væsentligt problem, idet produkterne ikke kan
renses under anvendelse af traditionelle metoder
som omkrystallisation, destillation, chromatografi
mm. I forbindelse med et forskningsophold i
Eindhoven opstod et projekt med formålet at løse
disse problemer, og på nuværende tidspunkt er
der blevet udviklet en protokol for acylering af po-
lypropyleniminbaserede dendrimerer samt gene-
relle retningslinier for rensning af modificerede
dendrimerer.

2. Syntese og undersøgelse af elektroaktive den-
drimerer.

(Jørn B. Christensen, Søren Eskildsen og Lars
Braagaard).

Elektroaktive dendrimerer har været genstand
for stor interesse inden for de sidste to år. Vores in-
teresse er primært knyttet til deres potentielle an-
vendelse som molekylære ledninger, men der har
også været foreslået anvendelser som redoxkataly-
satorer eller mediatorer i biosensorer. Der arbej-
des efter to strategier: Modificering af polypropy-
leniminbaserede dendrimerer med redoxaktive
grupper og syntese af dendrimerer, hvor den re-
peterende enhed er redoxaktiv. De foreløbige re-
sultater med en familie af polypropyleniminbase-
rede dendrimerer modificeret med phenothi-
azingrupper er lovende for det videre forløb af
projektet.

Herudover:

3. Syntese og karakterisering af heterocykliske py-
rener.

(Jørn B. Christensen).

4. Fremstilling af amphiphile polythiophener.
(Thomas Bjørnholm).

5. Fremstilling af thiophen-ethynyl-polymerer.
(Fadil Kamounah, Mark Welland, (Cambri-

dge)).

6. Fremstilling af biokompatible selvorganiseren-
de molekyler.

(Fadil Kamounah, Hans Bibuyck (IBM, Zü-
rich)).
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7. Fremstilling af molekyler til STM-manipulation.
(Fadil Kamounah, Jim Gimzewski [IBM], Chri-

stian Joachim (CEMES, Toulouse)).

8. Molekylkrystaller af C60-metallocener.
(Fadil Kamounah, Elizabeth Shabanova, Kjeld

Schaumburg).

Deltagelse i kongresser og lignende:
Avery, John: 6/4 – 9/4: Second European Work-
shop on Quantrum Systems in Chemistry and
Physics, England (foredrag). 1/8 – 7/8: 47th Pu-
gwash Conference on Science and World Affairs,
Norge (foredrag). 21/11 – 23/11: Symposium on
Quantrum Chemistry in Materials Sciences, Hol-
land (foredrag).

Billing, Gert Due: 13/3 – 16/3: First Workshop
on Potential Energy Surfaces for Molecular Spec-
troscopy and Dynamics, El Escorial, Madrid, Spa-
nien. 27/5 – 30/5: American Geophysical Union
AGU-meeting, Baltimore, USA (foredrag, plan-
che). 27/7 – 1/8: Workshop on Chemical Reac-
tions, Telluride, Colorado, USA (foredrag).

Bjørnholm, Thomas: Scanning Probe Microsco-
py Users Meeting, København (foredrag). Minisym-
posium on “In situ Scanning Probe Microscopy and
Structurally Organized Adsorbates”, DTU (invite-
ret foredrag). 29th Meeting of Danish Crystallo-
graphers/1st Dansync Meeting, DTU (inviteret fo-
redrag). The International Symposium “In Search
of a new Biomembrane Model”, The Royal Danish
Academy of Sciences and Letters, København (plan-
cher). Workshop on “Lipid Structure and Lipases”,
NOVO-Nordisk, København (foredrag). 4th Euro-
pean ConferenceonMolecular Electronics, Cam-
bridge, England (foredrag). Scientia Europæa No 2
“The Triple Point betweeen Chemistry, Physics and
Biology”, Academie des Sciences, Pornichet, Frank-
rig (inviteret foredrag, planche).  American Materi-
als Research Society Meeting, Boston, USA (fore-
drag). Department Colloquium, University of Texas
at Austin, USA (inviteret foredrag).

Christensen, Daniel: 10. – 15. august: 11th In-
ternational Conference on Fourier Transform
Spectroscopy, Athen, Grækenland (planche).

Christensen, Jørn B.: BPS’97 i Bayreuth.
Christensen, Ulla: 14. – 20. april: 2nd Carbohy-

drate Bioengineering Meeting, Frankrig (fore-
drag). 18/6: 10th International Symposium on
Ca-binding proteins, Sverige (planche). 1. – 6. no-
vember: 7th International Plasminogen Work-
shop, USA (planche).

Dahl, Otto: 31/8 – 3/9: 4th Cambridge Sympo-
sium, Oligonucleotide Chemistry & Biology, Cam-
bridge, England (planche).

Døssing, Anders: 12/6: Kemisk Forenings års-
møde, Odense.

Gajhede, Michael: 28/8 – 3/9: 46th Harden
Conference, Biochemical Society, Plymouth, Eng-
land (inviteret foredrag, plancher). 24/8 – 28/8:
17th European Crystallographic Meeting (hot-
structures session), Lissabon, Portugal. 11/9:
Carlsberg Protein Research Seminars, Carlsberg
Forskningscenter (inviteret foredrag).

Harrit, Niels: 21/9 – 24/9: 5th International
Conference on Methods and Applications of Fluo-
rescence Spectroscopy, Berlin, Tyskland.

Hunding, Axel: 14/10 – 15/10: “Chemical Wa-
ves, Fronts, and Patterns”, Institut Natinal des Sci-
ences Appliquees de Lyon, Frankrig (foredrag).

Hammerich, Ole: 20th Scandinavian Meeting
om Organic Electrochemistry, Sandbjerg. FRIS
‘97 (Fast Reactions in Solution Discussion Group)
– Brønsted Symposium, København.

Hansen, Aage E.: 1/3 – 7/3: 37th Sanibel Sym-
posium on “Atomic, Molecular and Condensed
Matter Theory and Computational Methods”, St.
Augustine, Florida, USA (planche). 10/7 – 13/7:
Optical, Electric and Magnetic Properties of Mole-
cules”, Cambridge, England (planche). 21/9 –
24/9: CD’97, 6th International Conference on
Circular Dichroism “Molecular Chirality in Che-
mistry and Life Sciences”, Pisa, Italien (inviteret
plenar foredragsholder og medarrangør af min-
desession for professor Albert Moscowitz).

Henriksen, Lars: 20/7 – 25/7: 7th International
Conference on the Chemistry of Selenium and
Tellurium Compounds, Vaals, Holland (inviteret
foredrag).

Hynne, Finn: 13/7 – 18/7: Gordon Research
Conference “Oscillations & Dynamic Instabilities
in Chemical Systems”, Salve Regina University,
Rhode Island, USA (planche). 3/10: Workshop on
“Biochemical Rythms”, Odense. 23/10 – 28/10:
EU-workshop on “Patterns, Non-Linear Dynamics
and Stochastic behavior in Spatially Extended
Complex Systems”, Budapest, Ungarn (foredrag).

Kristensen, Søren M.: 13/2: Computational
Methods for the Study of Protein Conformation.
St. John’s College, Oxford, England. 28/5 – 30/5:
Nordic NMR Symposium, Carlsberg Laboratoriet,
København (inviteret foredrag, plancher).

Larsen, Niels Wessel: 7/9 – 11/9: 15th Colloqui-
um on high Resolution Molecular Spectroscopy,
Glasgow, UK (plancher).

Larsen, Sine: 29/5 – 30/5: 29th Danish Crystal-
lography Meeting & 1st Danish Synchrotron Users
Meeting, DTU, Lyngby. 19/7 – 25/7: American
Crystallographic Association Annual Meeting, St.
Louis, USA (planche). 27/7 – 1/8: Sagamore XII
Waskesiu, Saskatchewan, Canada. 25/8 – 28/8:
Enzyme Families in Nucleotide Metabolism, Kro-
gerup Conference Centre, Humlebæk (inviteret
foredrag). 11/9 – 13/9: Cost Chemistry D1 Work-
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shop, Bergen, Norge. 15/12 – 17/12: Biochemical
Society Meeting, Reading, UK (inviteret fore-
drag).

Led, Jens Jørgen: Februar: Frontiers of NMR in
Molecular Biology V, Taos, New Mexico, USA
(planche). Maj: Nordic NMR symposium, Carls-
berg Forskningscenter, Danmark (plancher og
chairman).

Mikkelsen, Kurt V.: International Conference
on Quantum Chemistry and Satelitemeetings
(planche og ordstyrer).

Møller, Preben Juul: 14/1 – 18/1: International
Workshop on Metal Oxide Surface Science, Les
Houces, Frankrig (diskussionsindlæg). 8/1: Brøn-
sted Symposium, Videnskabernes Selskab, Køben-
havn. 6/5: Symposium on Heterogeneous Cataly-
sis, Ingeniørforeningen i Danmark, København.
16/5 – 17/5: Workshop on Clean and Modified
Metal-Oxide Crystal Surfaces, Manchester, Eng-
land (inviteret foredrag). 26/5: Nordic Ceramics
‘97, Forskningsanlæg Risø (planche). 26/5 –
28/5: Workshop on Surfaces and Interfaces, Yser-
monde, Belgien (inviteret foredrag). 29/5 – 1/6:
Nordic Conference on Surface Science, Ålesund,
Norge (planche). 13/6: Workshop on ASTRID
Synchrotron Research, Odense (inviteret fore-
drag). 15/9 – 19/9: 17th European Conference
on Surface Science, Enchede, Holland (planche).
14/11 – 15/11: Workshop on Clean and Modified
Metal-Oxide Surfaces, Fritz-Haber-Institut der
Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Tyskland (invite-
ret foredrag).

Nicolaisen, Flemming M.: 7/9 – 11/9: 15th Col-
loquium on High Resolution Molecular Spectros-
copy, Glasgow, Skotland (planche). 10/11 –
13/11: International Workshop on “Greenhouse
Gases and their Role in Climate Change: the Sta-
tus of Research in Europe”, Orvieto, Italien (plan-
che).

Nielsen, Merete Folmer: 13/6 – 16/6: 20th
Sandbjerg Meeting on Organic Electhrochemis-
try, Sandbjerg (foredrag). 1/9 – 4/9: FRIS
‘97/Brøndsted Symposium, København.

Nielsen, Ole Faurskov: 7/9 – 12/9: European
Conference on Spectroscopy of Biological Mole-
cules (ECSBM) VIIth, San Lorenzo de el Escorial,
Spanien (inviteret foredrag, plancher). Chairman
ved Kemisk Forenings Årsmøde (Odense) i Mole-
kylspektroskopisk Sektion.

Nielsen, Svend Erik: 29/5 – 30/5: Dansk Fysisk
Selskabs Årsmøde, Nyborg Strand (planche).
20/7 – 21/7: International Workshop on Heavy
Particle Collisions involving Optically Prepared
Atoms, Gif-sur-Yvette, Frankrig (planche, fore-
drag). 23/7 – 29/7: XXICPEAC, Twentieth Inter-
national Conference on the Physics of Electronic
and Atomic Collisions, Wien, Østrig (plancher).

31/7 – 1/8: XV ISIAC, Fifteenth International Se-
minar on Ion-Atom Collisions, Budapest, Ungarn
(inviteret foredrag).

Nyeland, Carl: 5/1 – 10/1: Gordon Research
Conference on Molecular Energy Transfer, Ventu-
ra, Californien, USA. April: The Stanford Confe-
rence, Stanford University, Californien, USA.

Pedersen, E. Jonas: 28/5 – 30/5: Nordic NMR
Symposium. 12/6: Kemisk Forenings Årsmøde,
Odense.

Pedersen, Thorvald: 23/4 – 26/4: EGS møde i
Wien (plancher). 22/9 – 25/9: Ozonsymposiet i
Schliersee (plancher og indlæg til proceedings).

Rettrup, Sten: 13/3 – 16/3: 1st Workshop on
Potential Energy Surfaces for Molecular Spectros-
copy and Dynamics, El Escorial, Spanien 6/4 –
9/4: European Workshop on Quantum Systems in
Chemistry and Physics, Jesus College, Oxford,
England (planche). 12/6: Kemisk Forenings Års-
møde, Odense (plancher). 31/7: Mini-Workshop
on Concepts in Chemical Physics, Institut for
Kemi, DTU.

Sauer, Stephan P.A.: 16/2 – 20/2: 4. møde for
det europæiske netværk “Structure and Reactivity
of Molecular Ions”, Liblice Slot, Tjekkiet (inviteret
foredrag). 6/4 – 9/4: Europæisk Workshop “Qu-
antum Systems in Chemistry and Physics”, Oxford,
England (planche). 12/6: Kemisk Forenings Års-
møde, Odense (planche).

Schaumburg, Kjeld: Sommerskolen i polymer
videnskab på KolleKolle. Foredrag på HCØ “Kemi
i dag” Intelligente Materialer ”; foredrag på Universi-
tetet for udenlandske ph.d.-studerende “Scaling
down the quest for nanostructures”; foredrag i
Euro Info Center Strostrøm, Europartners 97’.

Skov, Lars: 2/3 – 7/3: Gordon Research Confe-
rence on Inorganic Reaction Mechanisms, Ventu-
ra, USA (planche).

Sørensen, Georg Ole: 15th Colloquium on
High Resolution Molecular Spectroscopy (plan-
cher).

Sørensen, Preben Graae: 13/7 – 18/7: Gordon
Research Conference “Oscillations & Dynamic In-
stabilities in Chemical Systems”, Salve Regina Uni-
versity, Rhode Island, USA (foredrag). 3/10:
Workshop on “Biochemical Rythms”, Odense.
23/10 – 28/10: EU-workshop on “Patterns, Non-
Linear Dynamics and Stochastic behavior in Spati-
ally Extended Complex Systems”, Budapest, Un-
garn.

Trabjerg, Ib: 6/9 – 12/9: ESTE’97 (Excited
States of Transition Elements) (inviteret plenar-
forelæsning, foredrag).

Toxværd, Søren: 13/6 – 15/6: 11th Nordic Sym-
posium on Computer Simulation, Hillerød (plan-
che). 11/12: Cooperative Behavior of Small Sy-
stems, DTU (foredrag).
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Wengel, Jesper: 10/2:  Afholdt offentlig Bjerrum-
Brønsted-Lang forelæsning på H.C. Ørsted Institu-
tet, København. Tiltrædelsesforelæsning 10/3 på
H.C. Ørsted Institutet og ved Aarhus Universitet
18/3. 31/8 – 3/9: 4th Cambridge Symposium: Oli-
gonucleotide Chemistry and Biology (planche).

Rejser:
Anthoni, Uffe: Indsamling af marint materiale,
Cheminova A/S og Fiskeriskolen i Thyborøn.

Avery, John: Inviteret foredrag på Universidad
de Valladolid, Valladolid, Spanien (oktober).
Forskningssamarbejde med Instituto de Matemati-
cas y Física Fundemental, Madrid, Spanien (okto-
ber). Inviteret seminar på Universidad Autónoma
de Madrid (oktober). 

Billing, Gert Due: Inviteret foredrag i Göttin-
gen, Tyskland (juni). Forskningsophold ved Cali-
fornia Institute of Technology (juli). Underviser
ved sommerskole Hotel Gentofte “Molecular Dy-
namics and Chemical Kinetics” (august). Inviteret
foredrag ved Meeting on Atomic Process in low
Temperature Edge Plasmas, Exeter College,
Oxford, England (september). Forelæser ved
“Nordic Graduate Student Workshop in Computa-
tionel Science and Engineering”, Linköping, Sve-
rige (september).

Bjørnholm, Thomas: Udvikling af forsknings-
samarbejde ved University of Texas at Austin
(gæsteprofessor i 3 måneder). Forskningssamar-
bejde, Carnegie Mellon University, Pittsburgh,
USA. Målerejse til Hamburg.

Christensen, Jørn B.: Forlagt forskning til Labo-
ratory of Organic Chemistry, The Technical Uni-
versity of Eindhoven, Holland (januar – juni og
november – december).

Christensen, Ulla: Inviteret foredrag og forsk-
ningssamarbejde på Duke University, Durham,
USA (oktober).

Christophersen, Carsten: Internationalt kursus i
marin pharmacognosi og indsamling af marine
fungi, Universidad de Oriente, Cumaná, Sucre,
Venezuela (januar – februar). Inviteret foredrag
ved kursus i marin pharmacognosi ved Universid-
ad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, Mex-
ico (oktober). Coordinationsmøde på University
of Granada.

Harnung, Sven E.: IUPAC 39th General Assem-
bly, Geneve (august).

Gajhede, Michael: Målerejse til Maxlab, Lund,
Sverige (november). Copenhagen-Lund-Aarhus
Proteinchrystallography Meeting, Århus (novem-
ber).

Hammerich, Ole: Inviteret foredrag ved “Opti-
cal and Electrochemical Sensor Systems, Modecs
Spring Meeting 1997”, Radiometer Medical A/S,
København.

Hansen, Aage E.: Forskningssamarbejde og fo-
redrag på Universität Kaiserslautern, Fachbereich
Chemie, Tyskland (december).

Hunding, Axel: Forskningssamarbejde og fore-
drag ved Centre de Recherce Paul-Pascal CNRS,
Bordeaux, Frankrig (otkober).

Kristensen, Søren M.: Honorary research as-
sistent ved Department of Biochemistry and Mole-
cular Biology, University College, London, Eng-
land (Forskningsophold i perioden januar til au-
gust).

Larsen, Sine: Inviteret Kielerwoche gæstefore-
læser ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
(juni). Inviteret foredrag på Department of Che-
mistry, State University of New York at Buffalo
(juli). Inviteret foredrag på Department of Che-
mistry, University of Illinois, Urbana (juli). Invite-
ret foredrag på Carlsberg Forskningscenter, Ke-
misk Afdeling (oktober). Møder i forbindelse
med hvervet som General Secretary and Treasu-
rer, International Union of Crystallography
(IUCr), Chester, England (januar og juli). Møde i
IUCr’s Executive Committee i Lissabon, Portugal
(august).

Led, Jens Jørgen: Inviteret foredrag ved Bayreu-
ther Institut für Makromolekülforschung Univer-
sität Bayreuth, Tyskland (juni). Forelæsninger ved
Fysisk-kemisk Institut, DTU (januar). Deltog som
lærer i Proteinkemi Skolens internatmøde for
ph.d.-studerende i Jørlunde (januar). Medarran-
gør og lærer ved “Cross-institutional ph.d. Course
in Molecular Biophysics” afholdt ved KU, DTU,
KVL og DFU (februar).

Mikkelsen, Kurt V.: Forskningsophold: North-
western University, Linköping Universitet, Pisa
University, Oslo Universitet, Lund Universitet,
Aarhus Universitet, Odense Universitet. Undervist
på NORFA sommerskolen i Gentofte. Undervist
på Universitetet i Helsinki.

Møller, Preben Juul: Målerejse, synkrontronstrå-
leforsøg, Århus (januar). EU Commission of Sci-
ence and Technology, Chemistry of Surfaces and
Interfaces Management møde, Bruxelles, Belgien
(februar). Sensorforskningsplanlægning for EU,
inviteret besøg hos Capteur Sensors & Analysers
Ltd., Didcot, England (maj). EU Commission of
Science and Technology, Chemistry of Surfaces
and Interfaces Management møde, Ysermonde,
Belgien (maj). Forskningsdiskussion, inviteret be-
søg på Research Institute of Solid State Physics, St.
Petersborg Universitet, Rusland (juni). Universi-
tät Hannover, Institut für Theoretische Chemie,
inviteret seminar (juli). Fritz-Haber-Institut der
Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Tyskland, invite-
ret seminar (august). Målerejse, synkrontronstrå-
leforsøg, Århus (september og oktober). Målerej-
se, synkrontronstråleforsøg, Central Laboratories
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of the Research Councils, Daresbury, England
(december).

Nielsen, Ole Faurskov: Forskningssamarbejde
på University of Valladolid, Valladolid, Spanien
(september).

Nielsen, Per Halfdan: Afholdelse af kursus i na-
turstofkemisk praktik i Venezuela (januar).

Nielsen, Svend Erik: Videnskabeligt samarbejde
på Institute of Physics, University of Utrecht, Hol-
land (marts) og Fysisk Institutt, Universitetet i
Bergen Norge (august, oktober).

Nyeland, Carl: Projektsamarbejde på Max-Plan-
ck-Institut, Göttingen, Tyskland (januar, juni og
oktober).

Sauer, Stephan P.A.: Samarbejde og inviteret
forelæsning på J. Heyrovsky Institute of Physical
Chemistry, Acedemy of Sciences of the Czech Re-
public, Prag, Tjekkiet (februar).

Schaumburg, Kjeld: Møde i Davos, Bruxelles og
Toulouse vedr. Nanowires; i Berlin vedr. Pronano;
IBM, vedr. BIOPATT.

Skov, Lars: Forskningssamarbejde, USA
(marts).

Sørensen, Preben Graae: Inviteret foredrag på
University of Magdeburg (maj). Inviteret foredrag
på University of West Virginia, Morgantown (juli).

Toxværd, Søren: Inviteret foredrag på Max-
Planck Institut für Polymerforschung, Mainz,
Tyskland (december).

Wengel, Jesper: Besøgt samarbejdspartner ved
Department of Chemistry, University of Delhi, In-
dien (januar).

Anden akademisk virksomhed:
Andersen, Peter: Referee for Acta Chemica Scan-
dinavica.

Anthoni, Uffe: Formand for H.C. Ørsted Insti-
tutets Sikkerhedsudvalg.

Avery, John: Inviteret foredrag på Niels Bohr In-
stitutet (december). Inviteret foredrag på DTU
(september). Medlem af International Organi-
zing Committee, 3rd Pugwash Workshop on Me-
thods for Implementing the Framework Conventi-
on on Climate Change. Kontaktperson for Dan-
mark, Pugwash Conference on Science and World
Affairs. Medlem bestyrelsen for Teoretisk sektion i
Kemisk Forening. Tilknyttet Center for Philosop-
hy and History of Science, NBI. Midlertidig tek-
nisk rådgiver for World Health Organization, Re-
gional Office for Europe, Section for Strategic
Planning and Evulation.

Billing, Gert Due: Medlem af Editorial Board of
Chemical Physics, Chemical Physics Letters og
Physical-Chemical Board of The European Physi-
cal Society. Medlem af European COST-D3 Mana-
gement Committee for “Theory and Modelling of
Chemical Systems and Processes”.

Bjørnholm, Thomas: Medlem af Danmarks na-
turvidenskabelige Akademi. Medlem af organisati-
onskomiteen for MODECS (Molecular Design of
Chemical Systems). Arrangør af “Scanning Probe
Microscopy Users Meeting 1997”. Formand for
Kemisk Institut ph.d.-udvalg.

Christensen, Ulla: Referee for Biochemistry og
Biochemical Journal.

Døssing, Anders: Formand for Sektion for Uor-
ganisk Kemi, Kemisk Forening indtil 13/11. Refe-
ree for Acta Chemica Scandinavica.

Gajhede, Michael: Studieleder for Kemisk Insti-
tut, medlem af Det naturvidenskabelige Fakultets
(KU) evalueringsudvalg af Matematik-Fysik-Kemi-
uddannelserne i Danmark.

Glerup, Jørgen: Referee for Inorganic Chemis-
try.

Hammerich, Ole: Medredaktør af “Organic
Electrochemistry, an introduction and a guide”,
4th ed., Marcel Dekker, New York. Gæsteredaktør
og medlem af den internationale redaktionskomi-
té for tidsskriftet Acta Chemica Scandinavica. Re-
feree for Acta Chemica Scandinavica, Electroana-
lysis, Journal of the Chemical Society, Faraday
Transactions, Journal of the Chemical Society,
Perkin Transaction II, Journal of Electroanalytical
Chemistry. Medlem af organisationskomitéen for
FRIS 97 (Fast Reactions in Solution), København.
Medlem af organisationskomitéen for the 10th
EUCHEM Meeting on Orgnanic Electrochemistry
(ESF Research Conference) 1998, Frankrig. Vice-
chairman for the 11th EUCHEM Meeting on Or-
ganic Electrochemistry (ESF Research Conferen-
ce) 2000-2001, Portugal. Dansk repræsentant i
ESF-programmet “Scientific Programme on Artifi-
cal Biosensing Interfaces (ABI)”. Nationalsekre-
tær for Danmark i The International Society for
Electrochemistry (ISE). Skribent ved Den Store
Danske Encyklopædi (Gyldendal).

Hammershøi, Anders: Medlem af Det naturvi-
denskabelige Fakultetsråd. Kemisk Instituts fagli-
ge kontakt til gymnasiet.

Hansen, Aage E.: Referee ved Chemical Physics
Letters, Journal of the American Chemical Society
og Journal of Physical Chemistry.

Harnung, Sven E.: Institutleder for Kemisk in-
stitut. Foredrag i Kemisk Forening 28/1. Demon-
strationsforedrag for 4x200 gymnasiaster. TEM-
PUS-møde om polske uddannelser. Medlem af be-
styrelsen for Acta Chemica Scandinavica, Den
Danske Nationalkomite for Kemi og Den Danske
Nationalkomite for the International Council for
Scientific Unions samt EUCHEM-konferencernes
bestyrelse.

Harrit, Niels: Bidrager til det nye “Danmarks
Nationalleksikon”. Referee ved Acta Chemica
Scandinavica og Journal of Organic Chemistry.
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Henriksen, Lars: Boganmeldelse i Dansk Kemi
(8): Organisk Syntese. Referee ved Sulfur Letters
og Acta Chemica Scandinavica.

Hynne, Finn: Referee ved Journal of Physical
Chemistry og Journal of Engineering Mathema-
tics.

Larsen, Niels Wessel: Referee ved Acta Chemica
Scandinavica.

Larsen, Sine: Medlem af en arbejdsgruppe ned-
sat af Forskningsministeriet til udarbejdelse af en
delstrategi for informationsteknologisk forskning
i Danmark. Formand for ph.d.-udvalget i protein-
kemi indtil 1/6. Medlem af den Danske National
Komité for Krystallografi. General Secretary and
Treasurer, International Union of Crystallography
og ex officio medlem af alle unionens kommissio-
ner. Medlem af editorial board for Crystallogra-
phy Reviews og Journal of Biological Inorganic
Chemistry. Referee ved Acta Crystallographica,
Journal of Physical Chemistry, Acta Chemica Scan-
dinavica, Journal of Chemical Society, Inorganic
Chimica Acta, Protein Science and Structure.
Medlem af et internationalt review panel nedsat af
det norske Forskningsråd til bedømmelse af den
kemiske forskning ved norske universiteter.

Led, Jens Jørgen: Medlem af organisationsko-
miteen for “Nordic NMR Symposium” (maj).
Medlem af forretningsudvalget for Proteinkemi
Skolen ved Det naturvidenskabelige Fakultet
(KU). Formand for brugergruppen ved “Instru-
mentcenter for NMR-Spektroskopi af Biologiske
Makromolekyler”. Referee for Journal of the
American Chemical Society, Journal of Magnetic
Resonance, Journal of Biomolecular NMR og
Journal of Molecular Biology. Formand for det af
Danmarks naturvidenskabelige Akademi nedsatte
udvalg til bedømmelse af 10 ph.d.-afhandlinger,
der var indstillet til Akademiets ph.d.-pris. Leder
og administrator af Protein NMR Centret.

Michelsen, Kirsten: Referee for Inorganic Chi-
mica Acta.

Mikkelsen, Kurt V.: Deltager i INTAS projekt:
“Spin Katalyse” og SNF center: “Moleculær Dyna-
mik og Laser Spin”. Formand for sektionen i Teo-
retisk Kemi, Dansk Kemi. Medlem af Management
Committee COST Action D9: Advanced Computa-
tional Chemistry of Increasing Complex Systems.

Møller, Preben Juul: Medlem af European
COST-D5 Management Committee for “Chemis-
try at Surfaces and Interfaces”. Koordinator af
EU-støttet europæisk netværk om “Adsorption on
Clean and Modified Metaloxide Crystal Surfaces”.
Medlem af Advisory Board for International Con-
ferences on Solid Films and Surfaces. Medlem af
organisationskomiteen for ICTA 2000 (Internatio-
nal Conference on Thermal Analysis and Calori-
metry i år 2000). Formand for organisationskomi-

teen for 9th International Conference on Solid
Films and Surfaces i København. Arrangør af 2.
ph.d.-sommerskole i serien Chemistry in Copen-
hagen. Forberedelsesarbejde som arrangør af 9th
International Conference on Solid Films and Sur-
faces. General Chairman og formand for organi-
sationskomiteen. Forberedelsesarbejde som ar-
rangør af ph.d.-international sommerskole (i Ke-
misk Instituts regi) på Kollekolle i 1998. Bedøm-
melse af forskningsprojekt for National Environ-
mental Research Council, England. Bedømmelse
af ansøgninger til og af afsluttede forskningspro-
jekter for European Commission Committee for
Science and Technology. Referee for Surface Sci-
ence, Applied Surface Science, Thin Solid Films,
Journal of Physics C: Solid State Physics, Applied
Physics Letters og Acta Chemica Scandinavica.

Nicolaisen, Flemming M.: Foredrag i EADS an-
nual meeting i Wroclaw, Polen (maj). Prodekan
for Det naturvidenskabelige Fakultet. Formand
for koordinationsgruppen for satsningsområdet
“miljø”. Medlem af Rektors Uddannelsesudvalg.
Medlem af arbejdsgruppe under Forskerakademi-
et til analyse af det fremtidige behov for ph.d.-ud-
dannede inden for naturvidenskab.

Nielsen, Merete Folmer: Medlem af organisati-
onskomiteen og International Advisory Commit-
tee for 14th International Symposium on Bioele-
ctrochemistry and Bioenergetics, der afholdes
maj 1998. Formand for Dansk Elektrokemisk For-
ening (til oktober). Referee for J.Amer.Chem.
Soc., J.Electroanal.Chem., JCS Perkin Trans. og
Acta Chem.Scand.

Nielsen, Ole Faurskov: Formand for Dansk For-
ening for Molekylspektroskopi. Medlem af
CISMI’s bestyrelse (til maj). Senior Editor ved Asi-
an J.Spectrosc. Medlem af Advisory Board ved Asi-
an J.Physics (fra september). Medlem af Editorial
Board ved Asian Chem.Lett. (fra september).
Medlem af den Europæiske Komité for “European
Conferences on the Spectroscopy of Biological
Molecules” (fra september). Referee ved NATO
Collaboration Programs. Ved J.Chem.Phys.,
J.Phys.Chem., J.Raman Spectros. og J.Mol.Struct.

Nielsen, Svend Erik: Mentor for adjunktpæda-
gogikum ved Kemisk Institut. Referee for J.Phys.B:
At.Mol.Opt.Phys. og Z.Physik D: Atoms, Molecules
and Clusters.

Nyeland, Carl: Medlem af MOLEC-komiteen
(Molecular low Energy Collisions).

Svensmark, Bo: Referee for Acta Chem.Scand.
og J.Electroanal.Chem.

Pedersen, Thorvald: Redaktør på Dansk Kemi.
Rettrup, Sten: Medlem af Advisory Editorial

Board of the International Journal of Quantum
Chemistry.

Schaumburg, Kjeld: Medlem af redaktionskomi-
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téen i Dansk Kemi og Journal of Magnetic Reso-
nance Analysis. Bidrag til det nye “Danmarks Na-
tionalleksikon”. Formand for bestyrelsen for Kø-
benhavns Forskerby Symbion. Medlem af bestyrel-
sen for Dansk Videncenter for Medicinsk Magne-
tisk Resonans Hvidovre Hospital. Direktør for
CISMI Fonden. Leder af Videncenter for faststof
NMR spektroskopi på Kemisk Institut, symbion Af-
deling. Formand for Molekylspektroskopisk Fond.
Arrangør af sommerskolen i polymervidenskab på
KolleKolle.

Skov, Lars: Formand for Sektionen for Uorga-
nisk Kemi, Kemisk Forening.

Sørensen, Preben Graae: Referee ved Chaos,
Transactions of the Faraday Society og
J.Chem.Phys.

Toxværd, Søren: Medarrangør af 11th Nordic
Symposium on Computer Simulation, 13/6 –
15/6 i Hillerød.

Trabjerg, Ib: Samarbejde med Wroclaw Techni-
cal University og Polish Academy of Science, Po-
len. Samarbejde med Oceanografisk Institut (KU)
og First Institute of Oceanography i Kina. Samar-
bejde med Belarus State Polytechnic Academy,
Hviderusland.

Deltagelse i bedømmelsesudvalg:
Gert Due Billing, Thomas Bjørnholm, Ulla Chri-
stensen, Carsten Christophersen, Otto Dahl, Mi-
chael Gajhede, Ole Hammerich, Aage E. Hansen,
Niels Wessel Larsen, Sine Larsen, Jens Jørgen Led,
Flemming M. Nicolaisen, Ole Faurskov Nielsen,
Svend Erik Nielsen, Thorvald Pedersen, Bo Svens-
mark, Søren Toxværd, Jesper Wengel.

Gæster:
Satrajit Adhikari (Indien), Reinier Akkermans
(Nederlandene), Masamichi Ato (Japan), Edward
N. Baker (New Zealand), Paul F. Barbara (USA),
Jens Birktoft (USA), Ian Brookes (England), Phil-
ip R. Bunker (Canada), Roberto Cammi (Italien),
Charles Carter Jr. (USA), Robby De Cauwer (Bel-
gien), Eila Cedergren (Sverige), Ivana Cisarova
(Tjekkiet), Alain Dubois (Frankrig), Colm Dur-
kan (Cambridge), Xue-Jun Fan (Kina), Dirk Feil
(Holland), Berta Fernández (Spanien), Gabriela
Fogassy (Ungarn), Yasuo Fukuda (Japan), Carlo
Gatti (Italien), Richard Giegé (Frankrig), Gae-
tano Granozzi (Italien), Lionel Harrison (Cana-
da), Yoshinori Hatanaka (Japan), Bernard Henris-
sat (Frankrig), David M. Holloway (Canada),
Cheng Hua (Kina), Ann-Gael Inisan (Frankrig),
Bela Iván (Budapest), Robert G. Janssen (Eng-
land), Michael Jaszunski (Polen), George Jolicard
(Frankrig), Roy L. Jonhston (England), Graham
Jones (England), Anette Koch (Holland), Sergei
A. Komolov (Rusland), Alexei Koshkin (Rusland),

Jan Kroon (Holland), Ravindra Kumar (Indien),
Mohammed Laradji (Canada), Eleonora F. Lazno-
va (Rusland), Wang Lichang (England), Morten
Lundsgaard (Holland), Edyta Madej (Polen),
Magnus Malmqvist (Biacore, Upsala), Nikola Mar-
kovic (Sverige), Dmitri P. Melikhov (Rusland),
Alexander O. Mitrushenkov (Rusland), Sachie
Mochizuki (Japan), Sean O’Donaghue (Tysk-
land), Peter R. Ogilby (Aarhus Univ.), Klaus Pion-
tek (Schweiz), Patricio Federico Provasi (Argenti-
na), Vivek Kumar Rajwanshi (Indien), Antonio
Rizzo (Italien), Alain Roussel (Frankrig), Hiroshi
Saito (Japan), Stefano Sforza (Italien), Mauro
Sambi (Italien), C.R. Sarma (Indien), Gregor
Schmidt (Karlsruhe), Sunil Sharma (Indien),
Theo Siegrist (USA), Sanjay K. Singh (Indien),
Miroslava Smrcinova (Slovakiet). Jaap G. Snijders
(Nederlandene), Jan Stecki (Polen), Robert F.
Stewart (USA), Gavin Thomson (EEDS), Geoff
Thornton (England), Vladimir Tishkov
(Rusland), Hisako Urabe (Japan), James H.P. Ut-
ley (England), Enrique Velasco (Spanien), Am-
rendra Vijay (Indien), Paul Wincott (England),
Nicola D. Yardanov (Bulgarien), Vladimir Zenevi-
ch (Rusland).

S.E. Harnung

Stab
VIP: 75,4 årsværk.
TAP: 61 årsværk.

VIP:
Andersen, Birgitte Hyrup; ph.d.-studerende.
Andersen, Helle Vibeke; curie stipendiat.
Andersen, Knud; lektor.
Andersen, Peter; lektor.
Andersen, Signe Bech; ph.d.-studerende.
Anthoni, Uffe Andre; lektor.
Avery, John Scales; lektor.
Beck, Frederik; ph.d.-stipendiat.
Behrens, Carsten; forskningsassistent.
Bendix, Jesper; ph.d.-studerende.
Beukes, Jon Are; forskningsass.
Bilde, Merete; ph.d.-studerende.
Billing, Gert Due; professor.
Bjørnholm, Thomas; lektor.
Boesen, Thomas; ph.d.-studerende.
Bojesen, Gustav; lektor.
Chau, Pak-Lee; forskningsadj.
Christensen, Daniel Højgård; lektor.
Christensen, Jørn Bolstad; lektor.
Christensen, Lene Krogh; ph.d.-studerende.
Christensen, Ulla; lektor.
Christiansen, Hanne Anette; forskningsassistent.
Christiansen, Henriette; amanuensis.
Christophersen, Sven Carsten; lektor.
Dahl, Britta Mynster; forskningsstip.
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Dahl, Otto; lektor.
Døssing, Anders Rørbæk; lektor.
Eggert, Hanne; lektor.
Eldrup, Anne Bettina; ph.d.-studerende.
Engelhardt, Robin; ph.d.-studerende.
Eriksen, Tine Astrup; ph.d.-studerende.
Flensburg, Claus; forskningsassistent.
Friis-Jensen, Britt; ph.d.-studerende.
Gajhede, Michael; lektor.
Galsbøl, Frode Nørregaard; lektor.
Glad, Sanne Ormholt Schrøder; forskningsstip.
Glerup, Jørgen; lektor.
Gomez-Guillamon, Paz Padilla; curie stipendiat.
Greve, Daniel Rodriguez; ph.d.-studerende.
Haaima, Gerald; forskningsadj.
Hammerich, Ole; lektor.
Hammershøi, Anders; lektor.
Hammerum, Steen; lektor.
Hansen, Aage Erik; lektor.
Hansen, Henriette Falbe; ph.d.- studerende.
Hansen, Thomas; forskningsass.
Harnung, Sven Egil; lektor.
Harris, Pernille Hanne; forskningsadj.
Harrit, Niels Holger; lektor.
Harting, Natascha; forskningsassistent.
Hedehus, Maj; ph.d.-studerende.
Heilmann, Ole Jan; lektor.
Henriksen, Anette; ph.d.-studerende.
Henriksen, Lars; lektor.
Henriksen, Ulla; lektor.
Holst, Pia Bachmann; ph.d.-studerende.
Howe, Peter; forskningsadj.
Hunding, Axel; lektor.
Hynne, Finn; lektor.
Ibsen, Mads; ph.d.-studerende.
Jensen, Anette Frost; curie stipendiat.
Jørgensen, Anne-Marie Munk; forskningsass.
Kadziola, Anders Kent; forskningsadj.
Kamounah, Fadhil S; forskningsass.
Kehler, Jan; ph.d.-studerende.
Khokhlov, Alexei R.; gæsteforsker.
Koch, Anette; forskningsstip.
Kristensen, Søren Martin; lektor.
Kristiansen, Morten Wagner; ph.d.-studerende.
Larsen, Charles; lektor.
Larsen, Mogens; ph.d.- studerende.
Larsen, Niels Ejler Wessel; lektor.
Larsen, Sine Ydun; professor.
Led, Jens Jørgen; lektor.
Leggio, Leila Lo; forskningsass.
Lillemark, Lone; ph.d.-studerende.
Lohse, Jesper; ph.d.-studerende.
Lorenzen, Thomas; ph.d.-studerende.
Machholm, Mette; ph.d.-studerende.
Masella, Michel; forskningsadj.
Melander, Nikolaj; ph.d.-studerende.
Meldgaard, Michael; forskningsassistent.

Michelsen, Kirsten Locht; lektor.
Mikkelsen, Kurt Valentin; lektor.
Moss, René; lektor.
Museth, Ken; ph.d.-studerende.
Møgelberg, Trine Ejlers; ph.d.-studerende.
Mølgaard, Anne Birgitte; ph.d.-studerende.
Møller, Preben Juul; lektor.
Mønsted, Ole Vrå; lektor.
Nerlov, Jesper; ph.d.-studerende.
Nicolaisen, Flemming Møller; lektor.
Nielsen, Merete Folmer; lektor.
Nielsen, Ole Faurskov; lektor.
Nielsen, Per Halfdan; lektor.
Nielsen, Svend Erik; lektor.
Norrild, Jens Christian; amanuensis.
Norrmann, Kim; lektor.
Nyeland, Carl; lektor.
Nygaard, Frank; ph.d.-studerende.
Olsen, Johan Gotthardt; ph.d.-studerende.
Pedersen, Erik Jonas; lektor.
Pedersen, Thorvald; lektor.
Peters, Günther Herbert; forskningsadjunkt.
Petersen, Allan Christian; forskningsass.
Petersen, Thomas Nordahl; ph.d.-studerende.
Poulsen, Jens-Christian Navarro; videnskabelig

medarb.
Rahbæk, Lisa; ph.d.-studerende.
Rasmussen, Christine Bruun; curie stipendiat.
Rettrup, Sten; lektor.
Rowland, Paul; forskningsass.
Ryttersgaard, Carsten; ph.d.-studerende.
Sauer, Stephan Paul Albert; adjunkt.
Schaumburg, Kjeld; lektor.
Schäffer, Claus Erik; professor.
Shabanova, Elizaveta; ph.d.-studerende.
Shibaev, Peter; forskningsadj.
Shibaev, Valery P.; gæsteforsker.
Simonsen, Kim Pilkjær; forskningslektor.
Skov, Lars Kobberøe; adjunkt.
Stabel, Jeanette Ryttersgaard; forskningsass./

ph.d.-stud.
Stoffer, Bjarne; forskningsadj.
Stuhr-Hansen, Nicolai; ph.d.-studerende.
Svensmark, Bo; lektor.
Sølling, Theis Ivan; undervisningsass./ph.d.-stud.
Sørensen, Georg Ole; lektor.
Sørensen, Morten Dahl; ph.d.-studerende.
Sørensen, Preben Graae; lektor.
Thorsteinson, Thorstein; forskningsadj.
Topp, Simon; ph.d.-studerende.
Toxværd, Søren; lektor.
Trabjerg, Ib; lektor.
Vigild, Martin Etchells; ph.d.-studerende.
Wengel, Jesper Thagaard; professor.
Zhou, Ji; ph.d.-studerende.
Zuccarello, Guido Guiseppe Car; forskningsadj.
Åstrand, Per-Olof; forskningsadj.
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TAP:
Alster, Nina; overassistent.
Andreasen, Ib Johannes C; laboratoriebetjent.
Arfjeld, Marianne G. Wehmeyer; laborant.
Axen, Preben Axel; ingeniørassistent.
Bech, Johnny Degnbol; laborant.
Betak, Sven; ingeniørassistent.
Bidstrup, Kirsten Gerd S; laborant.
Blangsted, Ingelise Riedel; laboratorietekniker.
Boelskifte, Dorthe; laboratorietekniker.
Broberg, Leif Erik; ingeniørassistent.
Christensen, Charlotte Gerd; bibliotekar.
Christensen, Stine Malene; praktikant.
Christiansen, Jette Storm; laborant.
Christiansen, Marianne Breyen; assistent.
Cohr, Jette; laboratorietekniker.
Dayan, Kirsten; laboratorietekniker.
Dynesen, Hans; kontorfuldmægtig.
Eriksen, Jette Riis; laborant.
Frydendahl, Annette Elisabeth; overassistent.
Grandal, Helle; rengøringsassistent.
Hansen, Flemming; laboratoriefuldmægtig.
Hansen, Gunda Birgit; rengøringsassistent.
Hansen, Hans Nordlund; laboratoriebetjent.
Hansen, Solveig Kallesøe; laboratoriefuldm.
Hansen, Torben Herløv; ingeniørassistent.
Hansen-Staunsbjerg, Eva L.; overassistent.
Hautop, Charlotte Sand; overassistent.
Heldrup, Dorte Birgitte; laboratorietekniker.
Holm, Mette Merethe; laborant.
Holst, Niels Vissing; laboratorietekniker.
Iversen, Karin Irene; laborant.
Jacobsen, Lene; laborant.
Johansen, Hanne Annette; overassistent.
Jørgensen, Annette Warting; laborant.
Jørgensen, Karen; laboratorietekniker.
Jørgensen, Margit; laboratorietekniker.
Jørgensen, Nick Rosengaard; elektromekaniker.
Karberg, Bente; korrespondent.
Kazmierska, Alicja; rengøringsassistent.
Kolmos, Mette Fogh; assistent.
Larsen, Lone; laborant.
Laursen, Svend Aage; værkfører.
Linthoe, Karin; hospitalslaborant.
Louv-Jansen, Neel A; laborant.
Ludvigsen, Jolanta Barbara; laboratorietekniker.
Madsen, Jytte; assistent.
Merc, Adam; ingeniørassistent.
Møller, Esben; ingeniørassistent.
Nielsen, Charlotte; rengøringsassistent.
Nielsen, Frank Illum; praktikant.
Nielsen, Gerda; laborant.
Nielsen, Jytte; rengøringsassistent.
Nielsen, Karen Margrethe; laboratorietekniker.
Nielsen, Lisbeth Pii; assistent.
Nissen, Aage; ingeniørassistent.
Pantmann, Sven Christian; ingeniørassistent.

Petersen, Katrine Maria; laborant.
Petersen, Lone; assistent.
Philipp, Else Astrid; laboratoriefuldmægtig.
Poulsen, Birthe Merete; assistent.
Poulsen, Jette Kerstin; laboratorietekniker.
Povlsen, Leif Hans; betjent.
Rabe, Michael; laboratorietekniker.
Ryelund, Lykke; laborant.
Schlüter, Anne Birgitte; laborant.
Selbach, Jette Stangerup; kontorfuldmægtig.
Steffensen, Tine Funch; korrespondent.
Torpe, Merete; laboratorietekniker.
Uhrenfeldt, Else; assistent.
Ullidtz, Lise Hedegaard; overassistent.
Vibæk, Henning Eberhardt; ingeniørassistent.
Winther, Bent Danner; finmekaniker.

Ph.d.-afhandlinger:
Bilde, Merete: Atmospheric Chemistry of Halo-

genated Methanes. Gas Phase Reactions with F
and C1 Atoms.

Gerstenberg, Michael: A Neutron Scattering Study
of Triblock Copolymer Micelles.

Hedehus, Maj: Diffusion and Perfusion Weighted
Magnetic Resonance Imaging. Studies of Expe-
rimental Ischemic Stroke in Animal Models.

Ibsen, Mads: Amplitude Equations and Normal
Forms with applications to complex chemical
kinetics.

Larsen, Niels Bent: Self-assembled Molecular Na-
nostructures.

Lohse, Jesper: The Principle of Non-Complemen-
tarity.

Machholm, Mette: Formation and Dissociation of
Small Molecules Probed and Controlled by Ul-
trafast Laser Pulses.

Mogensen, Benny J: A Novel Theoretical Descrip-
tion of Electron-Molecule Reactions.

Museth, Ken: Resonances and Non-Adiabatic Ef-
fects in Quantum Dynamics.

Møgelberg, Trine Ejlers: Atmospheric Chemistry
of Halogenated Compounds.

Nerlov, Jesper: Structure and reactivity studies of
alkali metal adsorption on metal and metal oxi-
de surfaces.

Norrmann, Kim: Protoniserede dimere i gasfase.
Shabanova, Elizaveta: 13 C Solid State NMR of

Some New Carbon Modifications.
Sørensen, Morten Dahl: Studies of Protein Stru-

cture and Dynamics in Solution by Two-dimen-
sional NMR-Spectroscopy.

Vigild, Martin Etchells: Mesomorphic Phase Beha-
viour of Low Molar Mass PEP-PDMS Diblock
Copolymers Synthesized by Anionic Polymeriza-
tion.
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Specialer:
Andersen, Hanne Klostergaard: Cykliske peptider.

cyklisering med pybop som in situ aktiveringsre-
agens af d,l-alternerende decapeptider synteti-
seret ved anvendelse af fmoc – kemi.

Bendixen, Hanne: Migration of bisphenol-A fra la-
kerede konservesdåser til vandige levnedsmid-
delsimulatorer og til levnedsmidler

Breiner, Rikke Maria: Kaos i et periodisk perturbe-
ret kemisk system.

Broge, Louise: Atomic spectroscopy. Rhenium
cage complexes.

Bøgevig, Anders: Syntese og karakterisering af en
serie molybdænforbindelser. Sammenligning af
diffraktometerdata.

Caspersen, Mikael Bjerg: Karakterisering af rekom-
binant svampelaccase fra coprinus cinereus.

Christiansen, Hanne Anette: Fremstilling og mi-
krobølgespektroskopisk undersøgelse af 1,4-
diflour-2-butyn og 1,4-diflour-2-butyn-1,1-d(2).

Christoffersen, Ebbe: Potentialflader og dynamik
for molekyl-overflade systemer.

Gaarn, Helle: Skæbnemodel for pesticider i det
akvatiske miljø.

Ghasemi, Freshte: Oprensning og karakterisering
af humusstoffer fra Skidendam Højmose og de-
res kompleksdannelse med terbium og europi-
um.

Hansen, Henriette Christine Seiler: Oprensning,
karakteristik, flourescens og kemometri på hu-
musstoffer.

Hansen, Thomas: Physisorberede selvorganisere-
de organiske monolag på solvent-grafit grænse-
fladen.

Iuel- Brockdorff, Gustaf: Epr-spektroskopi af di-
mere Cr II komplekser.

Kærn, Mads: Biochemical reaction systems: from
elementary chemical reactions to self-regulati-
on of biological systems.

Laursen, Bo Wegge: Tris(dialkylamino)trioxatri-
angulen – syntese, struktur og egenskaber.

Malik, Leila: Pna modificeringer.
Nyeland, Martin Erik: Photofysik af felodipin og

dets kompleks med human serum albumin.
Pedersen, Brian: Syntese af fotokløvbar linrer til

fastfasen.
Rasmussen, Nanna: Nmr studier af plastocyanin

fra anabaena variabilis. bestemmelse af dyna-
mikken af proteinets backbone ud fra 15n ker-
nernes relaxation og nuclear.

Steckel, Tanja: Konstruktion af en akvatisk
skæbnemodel for pesticider.

Sølling, Theis Ivan: Kinetiske energifrigørelser og
immoniumioners kemi i gasfase.

Thomsen, Marianne: Phthalaters miljøkemi.
Vejbjerg, Helene: Syntese af en ny acyclisk nukleo-

tid analog.

Wedebye, Eva Bay: Udvikling af en QSAR-baseret
skæbnemodel for pesticider i et akvatisk økosy-
stem.

Wedebye, Eva Bay: Udvikling af en QSAR-baseret
skæbnemodel for pesticider i et akvatisk økosy-
stem.

Fondsstøtte:
Der henvises til den elektroniske udgave af Årbog-
97 på WWW. Adgang via KU’s hjemmeside
http://www.ku.dk, menupunktet “Generel Infor-
mation”.

Publikationer:

Kemisk Institut
Adhikari S., Billing G.D.: The geometric phase in

chemical reactions: A quasiclassical trajectory
study. Journal Chem. Phys. Vol. 107, part 16,
okt, s. 6213-6218, American Inst. of Physics
1997. 

Andersen M.L., Nielsen M.F., Hammerich O.: The
Dimerization of 2,5-Diaryl-1,4-dithiin Radical
Cation. Acta Chemica Scandinavic Vol. 51, s. 94-
107, 1997. 

Aquilanti V., Avery J.S.: Generalized potential har-
monics and contracted Sturmians. Chemical
Physics Letters 267, s. 1-8, 1997. 

Avery J.S.: Many-particle Sturmians. Journal of
Mathematical Chemistry 21, s. 285-304, 1997. 

Avery J.S., Bian W., Loeser J., Antonsen F.: Fourier
Transform Approach to Potential Harmonics.
International Journal of Quantum Chemistry
Vol 63, s. 5-14, 1997. 

Avery J.S.: Progress, Poverty and Population – Re-
reading Condorcet, Godwin and Malthus. Lon-
don og Portland, Or 1997, 155 s. 

Baunsgaard D., Larsen M., Harrit N., Frederiksen
J., Wilbrandt R., Stapelfeldt H.: Photophysical
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Fysik

Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik
og Geofysik 

Indledning: 
Det forløbne år har været præget af fire væsentlige
emner: Udløbet af Institutets styringsmæssige
særstatus, fornyelse af den akademiske stab, den
fortsatte saga om indflytningen af tandem accele-
rator laboratoriet i Risø og endelig det fælles initi-
ativ mellem Forskningscenter Risø og NBIfAFG in-
den for biologisk fysik.

Ved oprettelsen af NBIfAFG i 1993 på grundlag
af Fysikevalueringens anbefalinger blev der ind-
gået en aftale med undervisningsministeriet om
en særlig styrelsesform under den daværende sty-
relseslovs §31, en ordning, som fortsattes under
den nye universitetslovs §12. Ordningen består i,
at de fem VIP-medlemmer af bestyrelsen vælges
på en liste og kun af VIP-medarbejderne, en liste
som omfatter direktørposten. Direktøren kan
hentes uden for Institutets stab og har ifølge ved-
tægten ret udstrakte beføjelser. Bestyrelsen omfat-
ter yderligere et TAP-medlem, valgt af TAP-medar-
bejderne og et studentermedlem, valgt af studen-
terne. Endelig refererer studielederen til direk-
tøren snarere end til dekanen. Disse særregler
blev lavet for at skabe en handlekraftig ledelse,
som skulle integrere de fire gamle institutter og
ændre den faglige profil. I forhold til den nye uni-
versitetslov og til Københavns Universitets valgsta-
tut afviger særordningen fra den gængse praksis
på flere afgørende punkter. Vigtigst er, at hele
VIP-delen af bestyrelsen vælges på én liste, hvor
der ellers er særskilte valg til bestyrer- og næstbe-
styrerposterne, således at kun de tre sidste VIP-
medlemmer kan vælges på en liste. Endvidere del-
tager TAP-medarbejderne normalt i valgene af be-
styrer og næstbestyrer med 50% vægt, hvor de un-
der særordningen slet ikke deltager. Endelig kan
en institutleder kun vælges blandt de fastansatte
VIP-medarbejdere i dag, institutlederen kan ikke
komme udefra. Særordningen indskrænker altså
demokratiet i forhold til TAP-medarbejderne,
men forøger det faktisk i forhold til studenterne
ved at indbefatte et studentervalgt medlem i besty-
relsen. 

Institutet søgte en femårs forlængelse af særord-
ningen med den hovedbegrundelse, at opgaven
fra Fysikevalueringen ikke var tilendebragt, dels
fordi indflytningen af tandemlaboratoriet er
stærkt forsinket, og dels fordi stabsindskrænknin-

gen fra 1996 har sat den faglige fornyelse væsent-
ligt tilbage. Det naturvidenskabelige Fakultetsråd
støttede Institutets ansøgning, medens Konsistori-
um ikke havde flertal for en femårs forlængelse og
kun forlængede ordningen med et år og en
måned. Der forestår i 1998 en ny forhandling med
fakultet og Universitet om at finde en styrelses-
form for Institutet, som alle parter kan acceptere. 

Fornyelse af den akademiske stab er vel nok In-
stitutets alvorligste problem. Demografien er
sådan, at der er meget få afgange op til 2005, hvor-
efter næsten halvdelen af staben går af over de
næste 5 år. Bestyrelsen har derfor i flere omgange,
vedtaget planer til sikring af en jævn rekruttering,
men hver gang har udviklingen i Universitet og fa-
kultet kuldkastet planerne. I 1997 blev indskrænk-
ningen i staben på otte VIP-stillinger i det væsent-
lige gennemført ved frivillig tidlig fratrædelse, så-
ledes at afskedigelser blev undgået, en fremgangs-
måde, der er pålagt institutterne ifølge Universite-
tets personalepolitik. Sådanne fratrædelser med-
fører selvfølgelig bortfald af stillinger, der ellers
var regnet med i stabsfornyelsesplanerne. Yderli-
gere har Universitetet ved stillingsbesættelser øget
de formelle (juridiske) krav, både i forhold til ha-
bilitetsreglerne for bedømmelsesudvalg og i for-
hold til formuleringen af selve indstillingen fra be-
dømmelsesudvalget. Dette har ført til, at Institutet
i stadig stigende grad må anvende rent udenland-
ske bedømmelsesudvalg (habilitetsreglerne), som
så til gengæld ikke formår at skrive indstillinger,
som lever op til Universitetets formelle krav, krav
som disse udvalgsmedlemmer anser for totalt irre-
levante. Læg dertil, at alle nye opstramninger i
kravene indføres successivt uden annoncering, og
at institutlederen er blevet udelukket fra at vejlede
sine udenlandske kolleger i bedømmelsesudvalge-
ne. Det tager nu fra fire til otte måneder længere
at besætte en ledig stilling i forhold til det gen-
nemsnit på et år, som var herskende for et par år
siden. Der er derfor en betydelig forsinkelse i de
planlagte stabsfornyelser. 

Institutet har erkendt alvoren i situationen, og
ved et stormøde i efteråret blev en ny rekrutte-
ringsplan vedtaget. Denne bygger på at skære ned
på driftsomkostningerne og benytte de opsparede
midler til at skabe en række forskningsadjunktu-
rer, der kan besættes fire til fem år før, der bliver
faste stillinger ledige. Disse adjunkturer vil så alle
udløse et lektoropslag inden for det pågældende
felt. Denne plan kræver, som alle de tidligere pla-
ner, stabilitet i de formelle regler for overførsel af
penge og ubenyttede årsværk fra et finansår til det
næste. Planen blev forelagt fakultetet i forbindelse
med Institutets udviklingsplan og blev lovet fakul-
tetets støtte. Denne rekrutteringsplan står Institu-
tet samlet om, selv efter en annuumsnedskæring
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på en halv million kroner. Planen er simpelthen
en nødvendighed for fysik ved Københavns Uni-
versitet. 

Årbog 1996 sluttede med, at fredningsnævnet
havde blokeret for det bevilgede byggeri på Bleg-
damsvej, som kunne muliggøre indflytningen af
de 20 medarbejdere på tandem laboratoriet i
Risø, samtidig med at Byggedirektoratet havde le-
jet laboratoriets lokaler ud. For den spændte læser
af denne indflytningssaga kan vi straks berolige
med, at tandemgruppen stadig sidder i Risø, og at
fredningssagen stadig pågår! Men – alt er dog ikke
ved det samme. Institutet fandt i sommeren 1997
ved en minutiøs gennemgang af det indviklede
bygningskompleks på Blegdamsvej, at det var mu-
ligt ved en indretning af den nu tomme højspæn-
dingshal fra 1930 og en flytning af Niels Bohr Ar-
kivet, at tilfredsstille pladsbehovet for tandem ind-
flytningen. Derved kunne man helt undgå fred-
ningsproblemer såvel som en del andre myndig-
hedsproblemer. Byggedirektoratet godkendte ide-
en, og med positivt og idérigt medspil fra Univer-
sitetets Tekniske Administration og den kongelige
bygningsinspektør er ombygningssagen nys startet
(medio januar 1998) med en projekteret indflyt-
ningsdato i januar 1999. Mere om sag(a)en i næ-
ste årbog. 

NBIfAFG har i en del år tilbudt undervisning i
biofysik. Med udgangspunkt i komplekse systemers
fysik, specielt den statistisk baserede del, er der
skabt et grundlag på NBIfAFG for at opgradere
forskningen og uddannelsen i biologisk fysik (som
det kaldes lokalt). Da området også er i eksplosi-
onsagtig vækst i f.eks. USA, synes det at være et rig-
tigt tidspunkt for en sådan indsats. Forskningscen-
ter Risø har lignende ideer, så det besluttedes i ef-
teråret 1997 at starte et fælles projekt i biologisk fy-
sik, med fælles stillinger og fælles laboratorie ad-
gang. Der er netop åbnet muligheder for et sådant
samarbejde mellem universiteter og sektorforsk-
ningsinstitutioner. Samarbejdet starter med tre
fælles stillinger, to lektorater/seniorforskere og et
forskningsadjunktur, hvortil senere kommer et
forskningsprofessorat. Der søges også etableret en
forskningsskole i emnet, forhåbentlig støttet af for-
skerakademiet i snævert samarbejde med Dan-
marks Tekniske Universitet, den Kongelige Veteri-
nær og Landbohøjskole og August Krogh Institu-
tet ved Københavns Universitet. Selv i budgetind-
skrænkningstider kan der tages nye initiativer! 

Til sidst bør tre andre positive begivenheder
nævnes: Poul Olesen er blevet udnævnt til profes-
sor i teoretisk højenergifysik, et nyt Center for Jor-
dens Klima og Biogeokemiske Kredsløb er opret-
tet med støtte fra Danmarks Grundforsknings-
fond (Gary Shaffer, leder) i samarbejde med
Odense Universitet, og en stor bevilling fra Bygge-

direktoratet har gjort det muligt at foretage en
omgribende udvendig istandsættelse af bygnings-
komplekset på Blegdamsvej 15-21. 

Bestyrelser og udvalg: 

1. Bestyrelse for NBIfAFG
Nils O. Andersen, Claus U. Hammer, Steffen Bo
Hansen, Ole Hansen (formand), Åke Nordlund
og Poul Olesen (næstformand), Christian Wejde-
mann. 

1.1 Afdelingsbestyrelse for AO 
Karl Augustesen, Nina Jansen, Bjarne Rosenkilde
Jørgensen, Henning E. Jørgensen (formand), Jens
Knude, Niels Michaelsen, Åke Nordlund, Per
Kjærgaard Rasmussen (næstformand). 

1.2 Afdelingsbestyrelse for GA 
Henrik B. Clausen (næstformand), Camilla Geels,
Steffen Bo Hansen, Carl Christian Tscherning
(formand). 

1.3 Afdelingsbestyrelse for NBI 
Lars Bjørntoft, Hans Bøggild (næstformand),
Hanne N. Christensen, Jette Frigalt, Lise Marie
Frohn, John Renner Hansen, Bent Herskind, Ulla
Holm, Mogens Høgh Jensen, Mogens Olesen (for-
mand), Jens Lyng Petersen, Mia Schelke. 

1.4. Afdelingsbestyrelse for ØL 
Jan Brinchmann Christensen, Jens Jensen (næst-
formand), Susan Blak Nyrup, Leif Sarholt (for-
mand). 

2. Forskningsudvalg 
Jens Als-Nielsen, Johannes Andersen, Nils O. An-
dersen, Peter Hansen, Mogens Høgh Jensen,
Klaus Mosegaard (formand). 

2.1 Eksternt rådgivningsudvalg 
Ole Krogh Andersen, Max-Planck-Institut, Stutt-
gart, Leo Kadanoff, University of Chicago, Illinois,
David Moncton, Argonne Nat. Lab., Illinois, Ben R.
Mottelson, Nordita, København, Laust Børsting Pe-
dersen, Uppsala Universitet, Martin Rees, Universi-
ty of Cambridge, Paul Söding, DESY-Zeuthen, Ste-
ven Weinberg, University of Texas at Austin, Texas. 

2.2 Kollokvieudvalg 
Predrag Cvitanovic, Claus Hammer, Jakob Bond-
orf (formand), Holger Bech Nielsen, Igor Novi-
kov, Poul Erik Lindelof. 

3. Undervisningsudvalg 
Mikkel Christensen, Eske Christiansen, Dorthe
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Dahl-Jensen, Kristoffer Haldrup, John Renner
Hansen (formand), Erik Johnson, Jens Knude,
Kristian Wichmann. 

4. Ph.d.-Udvalg 
Johannes Andersen, Tomas Bohr, Dorthe Dahl-
Jensen, Bertil F. Dorch, Poul Henrik Damgaard,
John Renner Hansen, Per Hedegård (formand),
Poul Erik Lindelof. 

5. Bestyrelse for Nanolaboratoriet 
Jens Als-Nielsen, NBIfAFG, Niels Egede Christen-
sen, Aarhus Universitet (formand), François Grey,
Mikroelektronik Centret.

6. Samarbejdsudvalg 
Bjarne Andresen, Ole Hansen (formand), Erik
Grønbæk Jacobsen, Inger Jensen, Henning E. Jør-
gensen, Tommy Bomand Larsen, Arne Lindahl
(næstformand), Randi Møller, Mogens Olesen,
Leif Sarholt, Carl Christian Tscherning.

7. Biblioteksudvalg
Per Rex Christensen, John hertz, Jens Jensen (for-
mand), Klaus mosegaard, Jørgen Otzen Petersen,
Ole Ulfbeck.

Forskningsvirksomhed: 

1. Astronomisk Observatorium 

1.1 Teleskoper og instrumentprojekter 
Udvikling af instrumenter, især til Astronomisk
Observatoriums 1.5m teleskop ved ESO, Chile, og
til det Nordiske Optiske Teleskop (NOT), La Pal-
ma, Spanien, er en vigtig aktivitet ved AO. Fra
1996 har planlægning og finansiering af denne
udvikling fået et stabilt grundlag ved oprettelsen
af SNFs Instrumentcenter for Jordbaseret Astro-
nomisk Forskning (IJAF); se årbog 1996. 

Grundlaget for moderne astronomiske instru-
menter er førsteklasses detektorer, og detektorud-
vikling har høj prioritet i AOs instrumentpro-
gram. I 1997 er fire ny CCD-detektorer i formatet
2048x2048 blledelementer modtaget og under-
kastet en omfattende test- og kalibreringsprocedu-
re, som kun to af dem bestod tilfredsstillende. En
ny version af kontrolenheden til detektorerne har
gjort gode fremskridt; blandt forbedringerne er
større stabilitet og fleksibilitet, hurtigere ud-
læsning af billederne og muligheden for at drive
både optiske og infrarøde detektorer med samme
enhed. Den ny enhed installeres på 1.5m telesko-
pet og NOT i 1998 og leveres også til en ny ESO-
spektrograf til La Silla-observatoriet samt til Nord-
lys-observatoriet i Tromsø, Norge; en enhed af nu-

værende model er leveret til Institut for Fysik og
Astronomi, AU.

1.5m teleskopet har været i normal brug hele
året. En revideret version af styresystemet har givet
langt sikrere og mere effektiv drift. En ny CCD-de-
tektor med betydeligt forbedret ydeevne blev in-
stalleret i april. En kronisk, langsom forurening af
CCD-kameraet blev lokaliseret til nogle PVC-isole-
rede kabler, som blev udskiftet sidst på året. I sam-
arbejde med ESO og et dansk ingeniørfirma er
der gennemført en analyse af de termiske forhold
ved teleskopet og dettes bygning og kuppel. En
handlingsplan omfattende bl.a. hævning af kup-
len og forbedret ventilation af hovedspejl, obser-
vationsrum og kuppel er opstillet og godkendt af
IJAFs bestyrelse til gennemførelse i april 1998. I
samarbejde med en britisk gruppe anskaffes filtre
til Strömgren uvby-fotometri i hele kikkertens felt. 

Ved NOT er en ny og bedre CCD installeret, og
et kamera med forbedret køletid er fremstillet til
det dansk-spanske ALFOSC instrument. HiRAC I
instrumentet til korrektion af atmosfæriske billed-
bevægelser har været i regelmæssig drift, og udvik-
lingen af HiRAC II til højereordens korrektion er
fortsat. Som led i et fælles nordisk program af op-
tiske og nær-infrarøde instrumenter til NOT er
der udviklet styreenheder til detektor og motorer
til det infrarøde instrument NOTCAM. Et labora-
toriekamera til test af detektoren er bygget, og po-
sitionssensorer til drift ved en temperatur på (196
C er afprøvet. Levering sker først i 1998. 

Den Automatiske Carlsberg Meridiankreds på
La Palma har været i regelmæssig drift hele året. I
starten af april introduceredes “remote obser-
ving”, der har fungeret tilfredsstillende. Det har
ikke siden været nødvendigt med observatører på
La Palma. Software til styring af et CCD-kamera er
udviklet og afprøvet på den lånte engelske meridi-
an kreds i Brorfelde. Kameraet vil i foråret 1998
blive monteret på kikkerten på La Palma. Software
til on-line reduktion af CCD-billederne til færdige
positioner er under udvikling. 

I det forløbne år har er der færdiggjort og afle-
veret et focal-reducer instrument til Beijing Ob-
servatoriets 2.5m teleskop. Et tilsvarende instru-
ment til Observatoriet i Napoli ventes færdiggjort
og afleveret i første halvdel af 1998 (J. Andersen,
M.I. Andersen, L. Helmer, M.L. Jensen, J. Klou-
gart, T. Knudsen, H.H. Larsen, N. Michaelsen, P.
Nørregaard, P.K. Rasmussen, A.N. Sørensen, K.
Seifert). 

1.2 Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi 
Tidligere årsberetninger redegør for baggrunden
og målet for en række af de kosmologiske og ek-
stragalaktiske projekter, der gennemføres ved
Astronomisk Observatorium. Specielt skal det dog
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nævnes, at undersøgelserne af de små fluktuatio-
ner (anisotropier) i den kosmiske mikrobølge
baggrundsstråling er blevet fortsat. Disse fluktua-
tioner antages normalt at være Gaussisk fordelte.
Under gravitationens virkning vokser disse fluktu-
ationer og galakser, galaksehobe og Universets
storskala struktur dannes. I årets løb er bl.a. egen-
skaberne af anisotropierne blevet undersøgt her-
under den såkaldte polarisation. Ikke-Gaussisk
støj (f.eks. fra forgrundsgalakser) lagt oven i det
oprindelige kosmiske signal er blevet studeret ved
modelundersøgelser af de samlede fluktuationer
og deres polarisation. Polarisationen er studeret i
nærheden af isolerede toppe af fluktuationerne,
og det er demonstreret, at disse toppe bestemmer
polarisationsfeltet. En mere almen diskussion vi-
ser, at polarisationsfeltet indeholder information
om ikke-Gaussisk støj i baggrundsstrålingen, og at
man muligvis her har en metode til at korrigere
for den ikke-Gaussiske støj. 

Arbejdet med en teoretisk afklaring af den så-
kaldte “overfladelysstyrke-test” for Universets udvi-
delse er fortsat. I et ekspanderende Univers afta-
ger overfladelysstyrken af en standard elliptisk ga-
lakse kraftigt med rødforskydningen, som en di-
rekte konsekvens af lysets opførsel, langt kraftige-
re end i et statisk Univers. Der er imidlertid to ef-
fekter, som man hidtil ikke har været nok op-
mærksomme på. Den ene effekt er den passive ud-
vikling i en galakses lys, der skyldes, at galaksens
stjerner ældes. Den anden effekt er, at overflade-
lysstyrken skal måles iden for en bestemt “metrisk”
radius – og ikke indenfor en observeret radius (i
buesekunder for eksempel). Det viser sig nu, at to
effekter “konspirerer” på en måde, som gør, at
den forudsagte overfladelysstyrke for et ekspande-
rende Univers og et statisk Univers er stort set den
samme. Der synes dog at være mulighed for at
skelne mellem de to modeller, ved at bestemme
overfladelysstyrken i det infrarøde område. 

Som omtalt tidligere år har teoretiske under-
søgelser vist, at man kan fastlægge værdierne af en
lang række kosmologiske parametre ved at måle
spektret af de små temperaturfluktuationer i den
kosmiske baggrundsstråling. Astronomisk Obser-
vatorium er, sammen med Dansk Rumforsknings
Institut, Teoretisk Astrofysik Center og en række
Amerikanske Universiteter, deltager i et forsk-
ningsprojekt, Tophat, som har til formål at be-
stemme spektret af disse fluktuationer med for-
holdsvis lille vinkelopløsning (omkring 1/3 grad).
Den kosmologiske viden kan bedst bestemmes ved
at se på skalaer mellem 0.1 og 2 grader, så Tophat
projektet er ideelt i denne henseende. I juni 1997
blev balloneksperiment MSAM2 opsendt succes-
fuldt. MSAM2 kan betragtes som en forgænger for
Tophat. De komplekse data fra denne flyvning

analyseres dels ved University of Wisconsin i Madi-
son og dels ved Astronomisk Observatorium i sam-
arbejde med Dansk Rumforsknings Institut. Ud-
over de videnskabelige resultater, som analysen af
data fra MSAM2 kan bidrage med, vil erfaringen
fra analysen af disse data lette opgaven, når Top-
hat projektet begynder at producere data. 

Der er året igennem blevet arbejdet intenst
med reduktion og analyse af de meget komplekse
infrarøde observationer, som blev foretaget i 1996
med spektrofotometret, ISOPHOT, på ESA-satel-
litten Infrared Space Observatory (ISO). Dette ar-
bejde er foregået i tæt kontakt med udenlandske
forskningscentre, hvor Max Planck Institutet for
Astronomi i Heidelberg, som er ansvarlig for
ISOPHOT instrumentet, og Imperial College i
London er de vigtigste. Samarbejdet har, ud over
analysen af de infrarøde observationer, også be-
stået af jordbaserede observationer af de fundne
infrarøde kilder for at bestemme såvel type som
rødforskydning af de objekter, der udsender den
infrarøde emission. Dette opfølgningsarbejde er
blevet gennemført med det Nordisk Optiske Tele-
skop på La Palma og det danske 1.5m teleskop på
La Silla. De meget dybe ISO observationer ved
lange bølgelængder i 0.25 kvadratgrader af et om-
råde betegnet Selected Area 57 har ud over deres
primære videnskabelige værdi vist sig at være
yderst nyttige til bestemmelse af kalibreringsdata
af generel nytte for ISOPHOT instrumentet. 

Problemerne med ISOs detektorer volder også
vanskeligheder ved reduktionen af de observatio-
ner, der blev foretaget af ISO i 1996 af galakseho-
be med “cooling flows”. Da ESA stadig ikke er i
stand til at levere tilfredsstillende reduktioner, er
der ved Astronomisk Observatorium udviklet en
række programmer til formålet. Programmerne
analyserer og korrigerer de meget omfattende da-
tamængder; men da effekterne af kosmisk stråling
gennem detektorerne og disses drift i følsomhed
ikke kan behandles automatisk, må samtlige data
gennemses og korrigeres interaktivt. 

Udviklingen af galaksehobe kan bruges til at
indsnævre mængden af mulige kosmologiske mo-
deller for Universet. I sommeren 1997 har ESO i
samarbejde med ESOs medlemslande startet et
survey (ESO Imaging Survey) til at finde objekter
til efterfølgende studier med ESOs 16m tele-
skopsystem Very Large Telescope (VLT). I efter-
året har man fra Astronomisk Observatoriums
side deltaget i reduktionen af data samt i eftersøg-
ningen efter galaksehobe i datamaterialet. Data-
indsamlingen er stadig i gang, og reduktion samt
analyse af dataene vil fortsætte igennem 1998. Del-
tagelsen i udarbejdelsen af objektkatalogerne vil
give et indgående kendskab til datamaterialets op-
bygning. Denne viden vil bl.a. blive brugt til studi-
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er af udviklingen af galaksehobe, og vil naturligvis
også danne et godt grundlag for planlægning af
observationer med VLT. 

Eftersøgningen af optisk stråling i forbindelse
med kosmiske gammaglimt blev fortsat igen i år.
Efter mere end 25 års indsats har 1997 bragt en vis
afklaring af objekternes natur. Hollandske kolle-
ger påviste i foråret, at fænomenet kan iagttages
med store kikkerter, og at varigheden kan være
flere dage, dvs. mange gange længere end det for-
udgående gammaglimt. En begivenhed, som ind-
traf i april, blev undersøgt fra La Silla observatori-
et, men uden positivt resultat, måske fordi kilden
er placeret bag Mælkevejens plan af absorberende
støv. Næste gammaglimt, som kunne positionsbe-
stemmes med tilstrækkelig nøjagtighed, indtraf 8.
maj. Ved brug af NOT, La Palma, kunne optiske
observationer på dansk initiativ påbegyndes kun 3
timer efter gammaglimtet. Den enorme energifri-
gørelse skyldes formodentligt sammensmeltning
af to neutronstjerner, hvis massetætheder er lige
så store som atomkernernes. Den efterfølgende
lysudsendelse viste sig at variere på en måde, som
ikke var forudset af teoretiske modeller. 

Der foreligger nu et enestående materiale af op-
tiske spektre og radiodata for en samling af om-
hyggeligt udvalgte radio-stærke og radio-svage kva-
sarer. Spektrene er optaget med forskellige tele-
skoper, og der er fortsat visse kalibreringsproble-
mer. Der er udviklet analyseprogrammer, men
analysen er blevet hæmmet af et uforudset pro-
blem: Ved høj spektral opløsning viser det sig nu,
at spektret er overlejret af et pseudo-kontinuum af
emissions-linier fortrinsvis fra Fe II. Et sådant kan
endnu ikke beregnes teoretisk, men på grundlag
af data fra Hubble Space Telescope er et pseudo-
kontinuum ekstraheret. Dette vil blive skaleret og
fratrukket kvasar-spektrene inden analysen. 

De teoretisk/numeriske studier af meget tunge
sorte huller er blevet fortsat. Sådanne sorte huller
med omgivende roterende gasskiver er energikil-
den i kvasarerne. Tæt på et sort hul bliver relativi-
stiske effekter store. Specielt er det blevet påvist,
at varmeinerti, der er en ren relativistisk effekt,
spiller en væsentlig rolle for den totale energibe-
varelse og for dynamikken af de roterende gasski-
ver. Ligeledes er de meget omfattende numeriske
undersøgelser af velselvirkningen mellem stjerner
og tunge sorte huller i galaksernes centre blevet
fortsat. Når vekselvirkningen ikke er for stærk kan
det hydrodynamiske respons beregnes i den
Newtonske approksimation, men for meget tætte
stjernepassager skal man regne relativistisk. Det
matematiske grundlag herfor er under udarbej-
delse. 

Der er i 1997 blevet udført observationer af ca.
20 spiralgalakser med det danske 1.54m teleskop

og NOT, med henblik på undersøgelser af unge
massive stjernehobe. Ved at studere et stort udvalg
af galakser forventes det at opnå en bedre forstå-
else af, hvorfor massive stjernehobe kun eksisterer
i visse typer af galakser. Ved udgangen af 1997 er
alle data reducerede, og en foreløbig gennem-
gang viser, at omkring halvdelen af de observere-
de galakser indeholder unge massive hobe. Mere
detaljerede analyser af aldre, masser og fysiske di-
mensioner forventes at give et fingerpeg om,
hvorvidt disse hobe vil være i stand til at overleve
som bundne objekter på længere sigt. 

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, IUE satelliten og Hubble Space Telescope
for ca. 10 dobbeltstjerner analyseres. Der forelig-
ger nu nøjagtige lyskurver fra de fotometriske ob-
servationer, objekternes temperaturer er beregnet
på basis af satellitobservationerne, og der er ud-
viklet software til radialhastighedsbestemmelser-
ne. 

Supernova eftersøgningen med Brorfelde ob-
servatoriets Schmidt kikkert fortsætter. 1997 er
der lavet godt 1100 optagelser af 334 galakser med
henblik på en bestemmelse af supernovaraten i
det lokale Univers (J.V. Clausen, P. Diener, L. Han-
sen, B.E. Helt, S. Hermit, H.E. Jørgensen, S. Lar-
sen, M. Linden-Vørnle, I. Novikov, L. Fogh Olsen,
H. Pedersen, P.K. Rasmussen, M. Vestergård). 

1.3 Mælkevejssystemets struktur og udvikling 
En vigtig udfordring i moderne astrofysik er at for-
stå dannelsen af de galakser, der indeholder Uni-
versets synlige stof, og deres udvikling fra de første
tæthedsfluktuationer i det tidlige Univers til de ke-
misk og dynamisk højt udviklede strukturer, vi ob-
serverer i dag. Vort Mælkevejssystem er den proto-
type, hvor de fysiske processer i galaksers dynami-
ske udvikling kan studeres i detalje. 

Et projekt til undersøgelse af galaksens aller-
første faser er fortsat med eftersøgning af meget
metalfattige stjerner (jernindhold under 0.1% af
Solens). Kalibrering af materialet er afsluttet, og
nogle af de klareste stjerner er analyseret spektro-
skopisk med ESOs NTT. De øvrige stjerner forbe-
redes til observation med ESOs Very Large Tele-
scope (VLT). 

Et aktuelt nøgleproblem i undersøgelser af den
kemiske og dynamiske udvikling af galaksens skive
er, hvor meget de enkelte stjerners baner ændrer
sig i tidens løb. Et stort materiale af stjerner med
kendte aldre og galaktiske baner er blevet sam-
menlignet med en gængs dynamisk teori, hvoref-
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ter stjerners oprindelsessted helt “glemmes” efter
deres dannelse; der kan her konstateres en åben-
bar modstrid med observationerne. 

Studiet af det komplette sample af A stjerner
mod den nordlige galaktiske pol fortsætter. Det vi-
ser sig her, at bestemmelsen af diskens totale mas-
setæthed er vanskelig. Der er en ganske tydelig al-
dersafhængighed såvel af rumlige fordelinger som
af kinematikken. Der er påbegyndt et studium af
fotometri i det blå og visuelle spektralområde
samt af egenbevægelser baseret på målinger med
Hipparcos satellitten til bestemmelse af variatio-
ner i hastighedskomponenterne af ca. 100.000
stjerner. 

Resultater fra et dybt ultraviolet satellit survey
og optiske målinger er nu publiceret for tre re-
præsentative retninger. Der er udviklet en diffe-
rentiel metode, så nulpunkts-kaliberingen af satel-
littens tællerate ingen betydning får. I alle tre ret-
ninger udviser interstellar gas med en temperatur
på T≈106K et overtryk. Der er således ikke termisk
trykligevægt mellem det diffuse interstellare me-
diums faser. Studiet af energitætheden i de nævn-
te tre retninger fortsætter foreløbig med polari-
metriske målinger med det Nordisk Optiske Tele-
skop i to retninger. I den ene retning er den effek-
tive polanisation maksimal, hvilket kunne tyde på,
at der i den kolde fase, T≈102K, sker en magnetisk
kompensation for det termiske overtryk fundet i
den varme fase. Den totale energitæthed kan såle-
des tænkes at være uafhængig af fasen. 

Alle metoder til bestemmelse af afstand til ob-
jekter i Universet kræver en vurdering af effekten
af lysets passage gennem det interstellare stof. Der
er nu observeret forgrundsstjerner i retning mod
fire galaksehobe, og med de opnåede data kan
bl.a. afstand og interstellar rødfarvning bestem-
mes for individuelle stjerner hele vejen igennem
mælkevejens støvskive. Resultaterne skal bruges til
forbedrede afstandsbestemmelser til galaksehobe-
ne, samt til at vurdere det lokale interstellare stofs
indflydelse på de tidligere udledte relationer mel-
lem observerede og fysiske parametre for galakser
i hobene. 

Stjerner dannes i molekyleskyer, der generelt er
helt uigennemsigtige ved observationer i den visu-
elle del af spektret. På baggrund af observationer i
flere bølgelængdeområder (radio, infrarød, sub-
millimeter og optisk) af små molekylskyer, vil det
være muligt at udvide forståelsen af de fysiske og
kemiske processer, der fører til dannelse af stjer-
ner. Specielt relationerne mellem gasudstrømnin-
ger i form af små skyer og infrarøde kilder (ny-
dannede stjerner) undersøges i detaljer. Observa-
tioner af flere forskellige typer af små skyer i fysisk
og kemisk forskellige omgivelser, vil øge forståel-
sen af opbygningen af skyerne og af de mekanis-

mer, som finder sted umiddelbart efter, stjernen
er blevet dannet. Hensigten er at løse nogle af de
mange fundamentale problemer, der hidtil har
forhindret udviklingen af en fuldstændig og konsi-
stent teori for stjerners dannelse (J. Andersen, E.
Høg, H. Jønck-Sørensen, J. Knude, A. Nielsen, B.
Nordström, E.H. Olsen). 

1.4 Stjernernes struktur og udvikling 
En præcis forståelse af stjerners udvikling er
grundlaget for aldersbestemmelser og for forståel-
sen af grundstoffernes oprindelse. Modellerne for
stjerners udvikling må stedse kontrolleres vha. de
mest nøjagtige observationer af rigtige stjerner. 

I fortsættelse af tidligere arbejder vedrørende
formørkende dobbeltstjerner er der udført en
nøjagtig analyse af stjernerne i systemet HS Hya,
hvis masser (20 % større end Solens) er identiske
med masserne i to tidligere analyserede systemer.
De seks stjerner afviger således kun i alder og me-
talindhold, hvilket giver en præcis test af de teore-
tiske modeller. 

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 stjerner med
det danske 50cm teleskop paa La Silla observatori-
et. Med en intensiv indsats i 1997 foreligger der
nu ca. 50.000 observationer. Projektet er udvidet
til at omfatte kandidater fra Hipparcos kataloget.
Observation af lyskurver for de indtil nu ca. 15 ny-
opdagede dobbeltstjerner foretages sideløbende. 

En tidligere analyse af stjernehoben NGC 3680
(se årbog 1996) er suppleret med data fra en tidli-
gere analyseret dobbeltstjerne; masserne af ho-
bens stjerner kan herefter fastlægges med ca. 2 %
nøjagtighed, hvilket lægger meget stærke bånd på
de teoretiske modeller, både for stjernernes egen
udvikling og for den dynamiske udvikling af åbne
stjernehobe og “fordampningen” af stjerner fra
disse til resten af galaksens skive. Observationer til
yderligere belysning af disse modeller er udført
med det danske 1.5m teleskop for denne og den
lignende, men rigere hob IC 4651. 

Studier af pulsationsvariable stjerner af Delta
Scuti typen giver særligt præcise informationer
om stjernernes indre struktur, fordi de ofte pulse-
rer med to eller flere perioder samtidigt. Nye data
fra Hipparcos satellitten for nære Delta Scuti stjer-
ner er udnyttet til at udlede en periode-lysstyrke
relation, som er anvendt til en ny afstandsbestem-
melse til den kugleformede stjernehob Omega
Centauri. 

Foreløbige analyser af omfattende CCD obser-
vationer med 1.5m teleskopet på La Silla af variab-
le stjerner i Omega Centauri viser, at hoben inde-
holder flere hundrede af de variable Delta Scuti
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stjerner. Indtil nu er opdaget ti dobbeltperiodiske,
som vil tillade præcise test af teoretiske modeller
af de såkaldte “blå strejfere”. Det er særligt interes-
sante stjerner, der er dannet ved overførsel af mas-
se fra een stjerne til en anden i et dobbeltstjerne-
system, eller måske ved sammensmeltning at to
stjerner som følge af et sammenstød. 

I løbet af 1997 er der udført en hel del spektro-
skopiske observationer af variable kæmpestjerner
(såkaldte AGB stjerner) fra satellitten Infrared
Space Observatory (ISO). En række spektrale
bånd ses her for første gang, og de danner vigtige
afgrænsninger af vore modeller og af forståelsen
af de processer, der blæser nydannede grundstof-
fer ud af stjernerne til det interstellare rum, såle-
des at nye stjerner og planeter kan dannes af dem.
Ca. halvdelen af alle de grundstoffer, der omgiver
os i naturen, produceres i de stjernetyper, som her
studeres. 

Ekstrasolare SiC støvkorn er blevet ekstraheret
fra primitive meteoritter, dvs. meteoritter, der re-
præsenterer det oprindelige stof, som hele planet-
systemet blev lavet af. Disse korn har formentlig
været en del af stjernevinden netop fra AGB kæm-
pestjernerne. De teoretiske spektre, som vi kan be-
regne for AGB stjernerne, er stærkt afhængige af
gode data for absorptionskoefficienten af det ind-
gående materiale, og netop for SiC er disse data
stærkt afhængige af antagelser, man normalt må
gøre om kornenes form og størrelse, som vi nu
kan måle direkte. 

De kulstofrige dværgstjerner er en anden type
stjerner, som man er begyndt at lave modeller af
ved Astronomisk Observatorium. Disse stjerner vi-
ser sig (mod alle teoretiske argumenter) at være
en meget almindelig stjernetype i Mælkevejssyste-
met med en metalhyppighed, som endog er min-
dre end kuglehobsstjernernes. De kan derfor re-
præsentere den allerførste dannelsesfase af vor
Galakse. 

En række enkeltobjekter er studeret i detalje.
Det kan bl.a. nævnes, at den formørkende dob-
beltstjerne V906 Sco, der i virkeligheden er en 3-
dobbelt stjerne, ser ud til at være holdt op med at
vise formørkelser. En model af det samlede sy-
stem, som inkluderer denne nye information, er
under udarbejdelse. Ligeledes har en anden for-
mørkelsesvariabel stjerne, AC Vel, vist sig at have
en variabel periode. En rimelig model af dette sy-
stem er publiceret (A. Andersen, J. Andersen, M.I.
Andersen, J.V. Clausen, L. Freyhammer, B.E. Helt,
E. Høg, K.T. Johansen, U.G. Jørgensen, B. Nord-
stöm, E.H. Olsen, J.O. Petersen, M. Quade). 

1.5 Plasmafysik og magnetohydrodynamik 
Aktiviteterne omfatter et antal forskellige områ-
der inden for astrofysik; stjerners (herunder især

solens) fysik, akkretionsskiver og “`jets’’ i forbin-
delse med sorte huller og nydannede stjerner, det
interstellare stofs dynamik, galaktiske magnetfel-
ter, den termiske og dynamiske udvikling af rønt-
gengas i galaksehobe, m.m. Fællesnævneren for
disse aktiviteter er brugen af en kombination af
analytiske og numeriske metoder, computersimu-
leringer og visualisering som hjælpemidler til at
opnå en bedre forståelse af grundlæggende astro-
fysiske processer. Computersimuleringer er i dag
en vigtig kilde til “eksperimentel” information om
fysiske systemer. Dette gælder naturligvis især in-
den for astrofysik, hvor man er afskåret fra at ud-
føre aktive eksperimenter på virkelige systemer. 

Et aktuelt eksempel er det gennembrud i for-
ståelsen af det interstellare stofs dynamik, som er
sket i forbindelse med et ph.d.-projekt udført af et
af gruppens medlemmer. Dannelse af nye stjerner
ud fra det interstellare stof foregår i kolde mole-
kylskyer; fra observationer vides, at disse har en ty-
pisk temperatur på kun 10-50 K. Lydhastigheden
under disse forhold er typisk 0.2-0.4 km/s, og da
der observeres turbulente hastigheder af størrel-
sesordenen 1-10 km/s, er der åbenbart tale om su-
personisk turbulens. Ved hjælp af supercomputer-
simuleringer har gruppen påvist, at supersonisk
turbulens karakteriseres af skaleringslove, som
minder meget om tilsvarende love for subsonisk
turbulens, men hvor der spontant opstår en me-
get kraftig “intermittens”, dvs., at fordelingen af
gas, kinetisk energi, magnetfelt, m.m. bliver me-
get ujævn (fragmenteret). Ved hjælp af analyti-
ske/matematiske metoder er det efterfølgende
blevet vist, at fordelingen af gas er “Log-Normal”,
dvs., at logaritmen af gassens tæthed er normalfor-
delt med en standardafvigelse i tæthed, som er lig
med den halve standardafvigelse i Mach tal (for-
holdet mellem turbulenshastigheden og lydhastig-
heden). Dette resultat er af fundamental betyd-
ning for forståelsen af det interstellare stofs dyna-
mik. Det indebærer, for eksempel, at gassens
tæthed spontant varierer med mange størrelsesor-
dener i en kold molekylsky, alene på grund af tur-
bulensen. Man har tidligere uden held forsøgt at
forstå fragmenteringen som et resultat af gravitati-
onel kollaps. 

Ved at bruge Monte Carlo metoder kan “synteti-
ske observationsdata” fremstilles fra supercompu-
tersimuleringerne, og disse kan herefter, ved
hjælp af statistiske metoder, sammenlignes med
virkelige observationer af gastæthed, hastigheder
og magnetfelt. Det har herved f.eks. vist sig, at
magnetfelter ikke har en afgørende betydning for,
hvor hurtigt der dannes stjerner i de kolde mole-
kylskyer. Man har tidligere været af den opfattelse,
at magnetfelter kunne bremse den gravitationelle
kollaps, og at dette var forklaringen på den relativt
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lave “effektivitet”, hvormed stjerner dannes. Det
viser sig nu, at den lave effektivitet (som skyldes
fragmenteringen af gassen) er en direkte og
uundgåelig konsekvens af den supersoniske tur-
bulens. I forlængelse af projektet kan man forven-
te at opnå en langt bedre forståelse af stjernedan-
nelse, hvilket videre vil få stor betydning for for-
ståelsen af galaksedannelse og kosmologi (Å.
Nordlund, H-G. Ludwig, V. Archontis, B. Dorch, P.
Padoan, Ö. Rögnvaldsson). 

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 astrofysiske projek-
ter, som er omtalt i de relevante afsnit. Her omta-
les kun de direkte astrometriske studier og resulta-
ter. 

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 (astrometri) og samtidig må-
ling af stjernernes lysstyrker og farver (fotometri).
Observationerne blev udført 1989-93, og resulta-
terne foreligger nu i Hipparcos og Tycho katalo-
gerne med ialt en million stjerner, publiceret i
1997 på 6 CD-ROM og i 16 trykte bind, herunder
et stjerneatlas i tre bind indeholdende alle Tycho
stjerner. Disse kataloger vil revolutionere mange
områder af astronomien på grund af resultaternes
nøjagtighed og det meget store antal stjerner. 

Der er påbegyndt 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 gruppens erfaring med de komplice-
rede originale Tycho observationer. 

Endvidere har der i årets løb været en ret om-
fattende medvirken til ESAs udvikling af en ny sa-
tellitmission, GAIA, til astrometri og fotometri
med høj nøjagtighed for en milliard stjerner. 

Carlsberg Meridian Catalogue Vol. 9 (CMC9) er
udkommet på CD-Rom. Det indeholder positio-
ner, egenbevægelser og størrelsesklasser for
138.603 stjerner samt 19.585 positioner og størrel-
sesklasser for 97 solsystem objekter. CMC9 inde-
holder alle observationer fra maj 1984 til marts
1995. Positioner fra de tidligere kataloger, der var
relative til FK5 systemet er overført til ICRF (Inter-
national Celestial Reference Frame) systemet, så-
ledes at hele CMC1-9 nu fremtræder homogent.
Observationerne fra marts 1995 og indtil foråret
1998, hvor det forventes, at det nuværende spalte-
mikrometer erstattes med et CCD-kamera, vil blive
samlet og udgivet på CD-Rom som CMC10 (C. Fa-

bricius, O.H. Einicke, L. Helmer, E. Høg, V.V.
Makarov, T. Knudsen). 

1.7 Solsystemet 
Primitive meteoritter (kulchondritter) indeholder
forholdsvis store mængder af nanodiamanter og
mindre mængder SiC korn, der er dannet uden
for solsystemet. Disse korn indeholder nøglen til
forståelsen af processer, som fandt sted for mere
end 4,5 milliarder år siden. Det faktum, at korne-
ne har overlevet dannelsen af solsystemet, har gi-
vet mulighed for at studere “stjernestøv” direkte i
laboratoriet. Denne mulighed har åbnet for helt
nye perspektiver i astronomi, og en forståelse af,
hvor disse korn kommer fra, vil som et minimum
føre til en øget forståelse af dannelsen af solsyste-
met, af hvordan det interstellare støv dannes, og af
hvilken rolle støvkorn spiller i de øvre atmosfære-
lag af stjerner. 

Interessen for småplanetobservationer er gene-
relt blevet intensiveret efter fornyet erkendelse af
den sammenstøds risiko, som findes mellem Jor-
den og småplaneterne. Med Schmidtkikkerten i
Brorfelde fortsættes derfor CCD-optagelser for at
bestemme baner og lysstyrker (delvist som et stu-
denterprojekt). Dette giver også betydningsfuld vi-
den i forbindelse med udforskningen af småpla-
neter fra rumsonder. Udover optagelser fra
Schmidtteleskopet undersøges også optagelser
med et nyt Schmidt-Cassegrain teleskop med
CCD-kamera. 

Undersøgelsen af de i 1994 indsamlede jord-
bundsprøver fra Tunguska i Sibirien med henblik
på bestemmelse af anormale grundstofforekom-
ster efter en komets(?) sprængning venter på de
sidste analyser (A. Andersen, U.G. Jørgensen, H.J.
Fogh Olsen) 

1.8 Almanak; rekvirede undersøgelser 
Der er foretaget beregninger til udgivelse af dansk,
færøsk og grønlandsk almanak. Endvidere er ud-
ført en række særlige beregningsopgaver for of-
fentlige myndigheder mv.: Almanak, Skriv- og Rej-
sekalender for det år efter Kristi fødsel 1998,
Færøsk Almanak 1998, Grønlandsk Almanak 1998,
Sunrise/Sunset Tables for Selected Stations in
Greenland and on the Faroe Islands 1998.
Luftfartsdirektoratet, Luftfartsinformationstjene-
sten (O.H. Einicke). 

2. Geofysisk Afdeling 

2.1 Den faste jords fysik 

2.1.1 Tyngdefeltsmission og målinger 
Som et bidrag til ESAs forstudier til en mulig tyng-
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defeltsmission er der udført undersøgelser om
kollokationsmetoden kan anvendes til analyse af
data. Det vil kræve, at meget store ligningssyste-
mer skal løses. Vi har undersøgt, om dele af lig-
ningssystemet kan sættes lig med nul, så metoder
til behandling af tyndt besatte matricer kan anven-
des. 

Højdemålinger fra satellit benyttes til beregning
af havoverfladens hældning. Ud fra en forenklet
antagelse om geostrofisk balance kan man be-
stemme havstrømmes retning og hastighed. Ved at
tage hensyn til bundtopografi samt temperatur og
saltholdighedsvariationer er det gennem en un-
dersøgelse i Danmarksstrædet vist, at der kan op-
nås en forbedret bestemmelse af havcirkulatio-
nen. Undersøgelsen er et bidrag til Nordic WOCE
projektet. Det er en forudsætning for korrekthe-
den af ovennævnte analyse, at den uforstyrrede
havoverflade, geoiden, er kendt. Havstrømmes
retninger og hastigheder bestemt ved driftere
sammenlignet med værdier beregnet ud fra satel-
lithøjdemålinger viser, at udnyttelsen af en ny for-
bedret global tyngdefeltsmodel, EGM96, fører til
forbedrede resultater. 

Tyngdedata dækkende hele Grønland er målt
fra fly. Metoder til beregning af tyngden ved jord-
overfladen er blevet analyseret. Korrekte resulta-
ter blev først opnået, da der i processeringen blev
taget hensyn til at datafejl var korrelerede (C.C.
Tscherning, G. Moreaux, stud.scient. F. Rubæk,
stud.scient. H. Valdimarsson, ph.d.-stud. J. Mor-
tensen i samarbejde med R. Forsberg, KMS). 

2.1.2 Internet baseret kommunikation i
forskningsnetværk 
Systemer, der udnytter Internet til forskningssam-
arbejde (diskussioner, seminarer mv.) samt proto-
type datatjenester, er blevet evalueret som et bi-
drag til EU Telematics Project MANICORAL
(C.C.Tscherning, samt J. Nielsen, Handelshøjsko-
len i København). 

2.1.3 Inverse problemer, herunder Seismologi og
Geomagnetisme 
Der er udviklet en metode til analyse af generelle,
implicitte inverse problemer. Metoden er en vide-
reudvikling af en procedure udviklet af Mose-
gaard og Tarantola (1995). Monte Carlo under-
søgelser af det seismiske vidvinkel-problem (løbe-
tidsdata) er udført. For første gang er det påvist, at
flere radikalt forskellige modeller af undergrun-
den kan forklare samme datasæt. Desuden stude-
res udvikling af metoder til inddragelse af bore-
hulsinversion i Monte Carlo inversion af reflekti-
onsdata, udvikling af metoder til statistisk
mønstergenkendelse af seismiske reflektionsmøn-
stre i olie/gas-reservoirer, samt kortlægning af ma-

terialestrømmen ved Jordens kerneoverflade ud
fra den magnetiske sekularvariation (N. Olsen, C.
Ryggard-Hjalsted, H. Wagner, K. Mosegaard). 

2.1.4 Satellit projekter 
Ørsted er en mikrosatellit, der har til formål at op-
måle jordens hovedmagnetfelt og detektere ener-
getiske partikler i magnetosfæren. Gruppen har
til opgave at foretage modellering af hovedfeltet
og har en andel i instrumenteringen ved at spille
en hovedrolle i kalibreringen af Ørsted magneto-
meteret samt interkalibreringen med stjerneka-
meraet. Satellitten har været underkastet en ende-
lig magnetisk afprøvning før opsendelse ved Indu-
strie Anlage Betriebs Gesellschaft mbH (IABG) i
München. Arbejdet er sket i samarbejde med mag-
netometer- og stjenekameragrupperne ved Insti-
tut for Automatisering, DTU, Ørsted datacenter
ved DMI samt Computer Resources International,
Birkerød. Satellitten er afprøvet for magnetisk
renlighed, det magnetiske moment (induceret og
remanent) er målt, vektormagnetometret er kali-
breret ved “thin shell” metoden mod IABGs spole
system, samt mod et Ørsted Overhauser skalar
magnetometer. Formålet har været at sikre sig, at
kaliberingen har holdt sig efter integreringen af
vektormagnetometret i satellitten. Sammenlig-
ning med det absolutte Overhausermagnetometer
giver en kalibrering sporbar til definitionen af de
grundlæggende fysiske enheder (Système Interna-
tional). 

Gruppen har deltaget i arbejde med at opgra-
dere den svenske satellit Astrid-2 til en magnetisk
kortlægningsmission. Interkalibrering mellem
vektormagnetometer og optisk stjernekamera er
foretaget ved magnetisk observatorium. Verifikati-
on og kalibrering af flight spare magnetometer er
foretaget i samarbejde med IAU, DTU i juni. Der
blev fundet en fejl i datasystemet, som udløste
nogle supplerende målinger på den færdige satel-
lit i Stockholm. Ved en del møder i efteråret med
de svenske deltagere er det magnetiske eksperi-
ment evalueret og fundet egnet til en kortlæg-
ningsmission med en nøjagtighed svarende til
NASAs Magsat i 1979. Astrid-2 forventes opsendt
med en russisk Cosmos raket til en nær polar bane
fra Plesetsk i begyndelsen af 1998 (T. Risbo og N.
Olsen). 

2.1.5 Jordens magnetiske og elektriske felter 
Jordens hovedmagnetfelt vedligeholdes og æn-
dres af bevægelser i jordens flydende jernkerne.
Uden denne bevægelse ville magnetfeltet henfal-
de i løbet af 10000 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

Fysik 679



for en dynamisk dynamo er opstillet og imple-
menteret på en parallelcomputer. Arbejde med
evaluering af spektral repræsentationsmetode af
felter på en kugleflade er begyndt. Metoden er ba-
seret på definitionen af et nyt globalt symmetrisk
sfærisk koordinatsystem på kuglefladen samt spek-
tral repræsentation ved hjælp af harmoniske basis-
funktioner i de to vinkelkoordinater. Transforma-
tion mellem rumdomæne og spektraldomæne
kan da ske ved Fourier transformation (FT). Rela-
tionen til den gode gamle sfærisk harmoniske re-
præsentation (kuglefunktioner) er udarbejdet.
Arbejdet sker med henblik på anvendelse i globa-
le cirkulations modeller, geodynamomodeller
samt global og partiel modellering af det geomag-
netiske felt. 

Magnetiske observationer indeholder informa-
tion 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. Vi
har arbejdet videre på vor comprehensive model
af jordens magnetfelt, som beskriver disse ekster-
ne kilder samtidig med hovedfeltet og dets tidslige
variation ved en samtidig analyse af magnetiske
data både fra satellitter og jordbaserede observa-
torier. Især har vi arbejdet på en forbedret para-
meterisering af de ionosfæriske kilder. 

Den relativt høje elektriske ledningsevne af hav-
vand bevirker, at der induceres elektriske strøm-
me i oceanerne som følge af tidslige magnetiske
variationer i ionosfæren og magnetosfæren. Disse
oceaniske strømme er lokaliseret i områder med
stor havdybde og bidrager derfor især til den kort-
bølgede del af jordens magnetfelt. Vi har bereg-
net det magnetiske bidrag fra oceanisk induktion
med bølgelængder mindre end 3000 km. 

Studiet af de tidslige variationer af jordens mag-
netfelt giver mulighed for at estimere den elektri-
ske ledningsevne i jordens indre. I udvidelse af tid-
ligere arbejde er der brugt målinger af naturlige
variationer med perioder mellem 1 måned og 1 år
for at forbedre vort kendskab til den elektriske
ledningsevne i en dybde op til 2000 km (N. Olsen,
T. Risbo, J. Rotvig, kolleger fra NASA, Instititute of
Geoelectromagnetic Research, Moskva, IPGP, Pa-
ris, og A. Jackson, University of Leeds). 

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 energi-
transporterne i oceanet. En ændring til en tilstand

med en svag termohalin cirkulation i den nordlige
del af Atlanterhavet, og dermed et koldere klima i
Europa, er sket i fortiden og kan måske også ske i
fremtiden. Der er opnået resultater fra en koblet
ocean-atmosfære model, der består af en to-di-
mensional ocean GCM (der inkluderer Bering
Strædet), en simpel atmosfære model, hvor den
meridionale transport af energi og vanddamp er
afhængig af den oceane overflade temperatur, og
en havis model. Modellen viser, at Bering Strædet
er vigtig for stabiliteten af den termohaline cirku-
lation. Der er også påbegyndt et arbejde med en
simpel koblet boks model af ocean-atmosfære-is-
kappe systemet. Selvopretholdende svingninger af
klimasystemet er fundet i modellen, endog uden
brug af en iskappe (J. Bendtsen, S. Olsen, G. Shaf-
fer). 

2.2.2 Det oceane kulstof kredsløbs betydning for
klimaet 
Det oceane kulstof kredsløb (inklusive den ocea-
ne biosfære) kontrollerer det atmosfæriske CO2

niveau på tidsskalaer fra århundreder til årtusin-
der og har dermed stor indvirkning på Jordens kli-
ma via drivhuseffekten. Der arbejdes forsat med
en simpel koblet model, som indeholder den
termohaline cirkulation og det oceane kulstof
kredsløb (inklusive den marine biosfære). I sådan
en model (og i virkelighedens verden) kan æn-
dringer i den oceane biologiske produktion påvir-
ke den termohaline cirkulation ved produktio-
nens indflydelse på det atmosfæriske CO2 niveau,
og derved ændre varmebalancen mellem atmos-
færen og oceanet. Der er påbegyndt et studie af,
hvorvidt dannelsen og remineralisering af opløst
organisk materiale i Grønlands- Islands- Norske-
havet påvirker det oceane kulstof optag. Både dan-
nelsen og remineraliseringen af organisk materia-
le samt dybvandsdannelsen har en kraftig sæson
cyklus i området, og vekselvirkningen mellem
dem kan påvirke det oceane kulstof optag betrag-
teligt (G. Shaffer). 

2.2.3 Cirkulation, blanding og kulstof kreds-
løbet i det sydøstlige Stillehav 
Vi har gjort yderligere fremskridt i analysen af
vore data fra SONNE togtet, der gik til den sydøst-
lige randstrøm i det sydlige Stillehav (Peru-Chile
strømmen) i maj og juni 1995. På dette togt blev
der foretaget dybe hydrografiske målinger, der lå
langs med henholdsvis den 28., 35. og 43. sydlige
breddegrad. Disse data blev sammenlignet med
tilsvarende observationer af høj kvalitet, der blev
foretaget i 1967 langs de samme snit. En betydelig
opvarmning på 0.2 C i de sidste 28 år i dybdeinter-
vallet 300 – 900m på 43 grader syd skyldtes en
kombination af opvarmning af vand ved dannel-
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sesstedet og en nedadrettet forskydning af isofla-
der for temperatur. På 28 grader syd er en op-
varmning observeret i dybde intervallet mellem
300 og 2000m. Samtidig var koncentration af op-
løst ilt faldet betragteligt, betydeligt mere end,
hvad der kan forklares ved opvarmningen alene.
Observationerne fra 28 grader syd viser derved, at
varmere og mindre iltrigt vand fra nord har be-
væget sig sydpå i de sidste 28 år. Dette er de første
resultater, der demonstrerer og forklarer betydeli-
ge ændringer i det indre af det sydøstlige Stillehav
med en tidskala på mere end ti år (O. Leth, G.
Shaffer, O. Ulloa, J. Bendtsen). 

2.2.4 Instrument udvikling 
Vi har gennemført omfattende tests af vort nye in-
strument TRAMP (Transceiving Registering Auto-
nomous Multicycling Profiler). Dette er et selv-
stændigt mikro-processor kontrolleret data ind-
samlings system. Der er påbegyndt et samarbejde
med en gruppe ledet af Francisco Chavez ved
Monterey Bay Aquarium Research Institute, Mon-
terey, Californien, for at konstruere og teste et for-
ankret automatisk observations system (MAOS)
bestående af TRAMP og et overflade bøjesystem
udviklet i Monterey, der sikrer en direkte to-vejs
kommunikation med laboratoriet på land. Det
første MAOS vil blive forankret i 1998 ud for Chile
i samarbejde med chilenske kolleger (H. Hun-
dahl, S. Skoglund, J. Holck, O. Ulloa, G. Shaffer). 

2.2.5 Center for Jordens klima og biogeokemiske
kredsløb 
I december 1997 blev Center for Jordens klima og
biogeokemiske kredsløb (DCESS) etableret for en
femårig periode på Niels Bohr Institutet for Astro-
nomi, Fysik og Geofysik og Biologisk Institut på
Odense Universitet, med støtte fra Danmarks
Grundforskningsfond. G. Shaffer er centerets le-
der. De tre indledende forsknings temaer i DCESS
er klimasystemets stabilitet, oceanets rolle i klima-
systemet og den kemiske og biologiske udvikling
af atmosfæren og oceanet (G. Shaffer, J. Bendtsen,
O. Leth, S. Olsen, H. Hundahl, S. Skoglund). 

2.2.6 Optisk Oceanografi 
Der arbejdes med studier af dagslysets nedtræn-
gen og fordeling i forskellige havområder. Dette
gøres for at kunne beskrive fotosynteselyset i ha-
vet, som er bestemmende for fytoplanktons pri-
mærproduktion og ledsagende optagelse af kul-
dioxid. 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 og mængden af svæv i form af plankton og se-
diment påvirker dagslysets nedtrængen og lysfor-
deling i havet. Studier af disse forhold foregår i
spektroskopisk regi på Kemisk Laboratorium 4
(N.K. Højerslev i samarbejde med Ib Trabjerg, Ke-
misk Institut, Ejvind Aas, Universitetet i Oslo, samt
G. Kattawar og J. Adams, Texas A&M).

2.3 Glaciologi 

2.3.1. NORTH GRIP 
Også i 1997 var glaciologigruppens forskningsakti-
vitet stærkt præget af den nye dybdeboring på Ind-
landsisen ca. 315 km nord for GRIP boringen
(1989-1992). Projektet startede i 1995 og er ho-
vedsageligt finansieret af forskningsrådenes TU-
POLAR program og har til formål at fremskaffe
oplysninger om klimaændringer, som rækker læn-
gere tilbage i tiden end GRIP iskernen. Radio-
ekko målinger viser, at der formodentlig kan ud-
bores velordnede årlige islag, som rækker mere
end 150.000 år tilbage i tiden, ved NORTH GRIP;
dermed kan oplysninger fra den vigtige varmetid
– Eemtiden – opnås (113-125.000 år før vor tid). I
forbindelse med boringen er tilknyttet en række
projekter bl.a. med partnere fra NASA, Columbia
University, University af Nebraska, GEUS m.fl.
1997 feltsæsonen forløb rutinemæssigt ind til slut-
ningen af juli, hvor en dybde på 1400m blev nået,
svarende til ca. 9000 år gammel is. I denne dybde
satte boret sig fast, og det er ikke helt klart, hvad
årsagen hertil er. I flere dage forsøgtes det at få
boret frigjort, men forgæves. I løbet af august di-
skuteredes situationen, og det blev besluttet at fo-
retage en mindre 3 dages ekspedition til boreste-
det i løbet af september for at hælde ca. 250l gly-
kol i borehullet med det formål, at glykolen i løbet
af vinteren 1997/98 opløser en del af isen om-
kring boret. Denne opløsningsproces er langsom,
da temperaturen i borehullet er -33 C. Om boret
kommer fri af isen, vil først vides i begyndelsen af
juni måned 1998. Selv om NORTH GRIP projek-
tet i princippet har boret dybere end planlagt i
løbet af 1996 og 1997, har det “fastlåste” bor nød-
vendiggjort en kort feltsæson i 1998, ligesom
gruppen for 1999 er nødt til at operere med to
forskellige budgetter, samt med to forskellige
scenarier for årene 1999 og 2000. Først i begyn-
delsen af juni 1998 ved vi, om projektet kan holde
den oprindelige tidsplan. Gruppen har dog be-
sluttet sig til, at projektet er så vigtigt, at det bør
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fortsætte, selv om boret ikke kommer fri til juni
1998. I så tilfælde skal et nyt bor fremstilles i løbet
af efteråret 1998. 

2.3.2 EPICA 
Dette europæiske dybdeboringsprogram i Østant-
arktis fortsatte opbygningen af boreinfrastruktu-
ren i vinteren 1996/97; glaciologigruppen sendte
een medarbejder til Antarktis for vinteren
1997/98. Boringen er nu startet, og lejren næsten
færdigbygget. EPICA har først og fremmest til for-
mål at bibringe oplysninger om fortidens klimava-
riationer. Glaciologigruppens deltagelse er både
økonomisk og videnskabeligt langt mindre end
for NORTH GRIP; men på grund af gruppens eks-
pertise inden for isboring er gruppens videnska-
belige deltagelse ganske stor, målt i forhold til den
danske medfinansiering. En del af de danske gla-
ciologers tekniske bidrag til EPICA var bl.a. test af
et nyt bor, EPICA-boret, under NORTH GRIP
1996 operationen i Grønland. De ekstra omkost-
ninger hertil for 1996 og i nogen mindre grad for
1997 er bevilget af EU. Gruppen planlægger at
sende 2 personer til Antarktis i feltsæsonerne
1998/99, 1999/2000, 2000/2001 samt 2001/2002.
De meget vanskelige forhold i forbindelse med så-
danne projekter i Antarktis medfører bl.a., at
langt færre kan deltage i feltoperationer end
tilfældet er for Grønland. EPICA er i øvrigt et pro-
jekt 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 virkningerne af klimavaria-
tioner; men de er internationale nøgleprojekter
inden for den paleoklimatiske forskning. Stort set
alle laboratoriets medarbejdere er på en eller an-
den måde involveret i disse store projekter; men
samtidig er forskellige grupperinger af medarbej-
dere også involveret i mindre projekter. 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 
Dette nordiske projekt støttet af Nordisk Minister-
råd blev officielt afsluttet i løbet af 1997. Projektet
er et ud af en lang række andre projekter i forbin-
delse med Ministerrådets Miljøprogram (1993-
1997); Hans Tausen projektet hører under Klima-
programmet. Projektet har deltagere fra Dan-
mark, Norge, Sverige og Island. Samarbejdet i
Danmark er først og fremmest med GEUS, glacio-
logisk afdeling. Resultaterne af klimaprojekterne
vil alle blive præsenteret ved en konference, finan-
sieret af Nordisk Ministerråd til september 1998.
Konferencen vil finde sted i Eigtveds Pakhus, Kø-
benhavn. Et vigtigt resultat af analyserne af Hans

Tausen kernen er, at iskappen næppe er mere end
3500 år gammel og først er kommet i ligevægt for
nogle hundrede år siden. Undersøgelserne i 1997
viser, at iskappens alder er mindre end antaget,
samt bekræfter, at iskappen har været bortsmeltet
i perioden 10-3.5 tusinde år før vor tid. 

2.3.4 Bipolart EU projekt 
Dette projekt afsluttedes 1997 med bl.a. en konfe-
rence i Wengen, Schweiz i november. Hovedfor-
målet var at sammenligne klimadata fra iskerner i
Grønland og Antarktis. Glaciologigruppen har bi-
draget med både dateringer af antarktiske isker-
ner og – i løbet af 1997 – med specielle under-
søgelser af GRIP kernen fra Grønland. Projektet
blev formelt forlænget for året 1998, men dog
uden ny finansiering. En række kemiske målinger
på GRIP kernen er påbegyndt i 1997, men forven-
tes først færdige i 1998. 

2.3.5 Dybdeboringen GRIP (1989-1992) 
En lang række artikler er publiceret om GRIP
igennem årene. I november 1997 blev et længe
planlagt specialnummer af Journal of Geophysical
Research om de to dybdeboringer i Centralgrøn-
land GRIP og GISP2 publiceret. Med denne publi-
kation, som indeholder 47 artikler om iskernepro-
jekterne, er GRIP projektet officielt afsluttet. Der
kan dog stadig forventes en lang række nye publi-
kationer om GRIP kernen i de kommende år. Ud
over dette specialnummer prægede GRIP og
GISP2 også sektionen om Grønlands geofysik ved
AGU mødet i San Francisco i december 1997. Gla-
ciologigruppen deltog intenst i dette AGU møde
for at synliggøre den store danske indsats i GRIP. 

2.3.6 EISMINT 
2. fase af EISMINT (European Ice Sheet Model-
ling Initiative) afsluttedes ved udgangen af 1997,
dog er nogle aktiviteter overført til 1998 og 1999,
hvoraf den sidste vil være et EISMINT symposium
på EGS mødet (European Geophysical Society) i
Den Hague (publiceres i Annals of Glaciology).
Gruppen har deltaget i møder om massebalance,
isreologi og modellering samt afholdt en ph.d.-
sommerskole i Italien. 

2.3.7 MilEClim 
Dette nye EU projekt, som gruppen deltager i,
starter i 1998 og har som hovedformål at sammen-
ligne klimadata fra caribiske koraller, europæiske
træringe og grønlandske iskerner over de sidste
tusinde år. Sammenligningen drejer sig bl.a. om at
undersøge styrken af og faseforskelle mellem kli-
maændringer i de tre regioner. Projektet varer 3
år og har som hoveddeltagere forskere fra Frank-
rig, Schweiz og Danmark. 
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2.3.8 Kuratorvirksomhed 
Fra 1998 er den officielle kuratorvirksomhed for
GRIP projektet forbi. Det betyder dog ikke, at
gruppen ikke er villig til at fortsætte denne nød-
vendige virksomhed, men finansieringen er ikke
mere til stede. Det medfører, at vore europæiske
partnere fra 1998 selv må betale samtlige udgifter.
Selve kuratorvirksomheden kræver dog en del
månedsværk, men for 1998 vil vi forsøge at bibe-
holde virksomheden, så længe den ikke får alvorli-
ge følger for vor øvrige virksomhed. Fra 1999 er
kuratorvirksomheden ikke mulig uden yderligere
finansiering. Virksomheden opretholdes i 1998 af
videnskabelige grunde samt af hensyn til dansk
polarforsknings internationale prestige. I 1997 var
kuratoren bl.a. behjælpelig for forskere fra Tysk-
land, Frankrig, Schweiz og Belgien. 

2.3.9 Formidling 
I løbet af 1997 producerede gruppen flere bidrag
til populariserende artikler, modtog besøg af gym-
nasieklasser samt medvirkede i radioudsendelser i
slutningen af året. Ligeledes var gruppen behjæl-
pelig med det gymnasiale temahæfte om polar-
forskning. 

2.3.10 Gruppens medlemmer 
C.U. Hammer, H.B. Clausen, D. Dahl-Jensen, S.J.
Johnsen, J.P. Steffensen, C.S. Hvidberg, N.S. Gun-
destrup, I.A. Mogensen, M.L. Sigaard-Andersen,
S.B. Hansen, A. Boas, E. Chrillesen, M. Hammer,
P. Iversen, K.K. Andersen, M. Stampe, A. Svens-
son.

2.4 Meteorologi 

2.4.1 Stabilitet af klimasystemet 
Et fundamentalt problem i klimaforskningen er at
forklare, hvorledes Jordens klima forbliver stabilt
set over et meget langt tidsrum. Positive feed-back
mekanismer som f.eks. is-albedo mekanismen,
feed-backprocesserne i den nedre troposfære mel-
lem temperaturen og atmosfærens indhold af
vanddamp, er velkendte og kan i princippet føre
klimasystemet langt væk fra den observerede mid-
deltilstand selv i tilfælde, hvor der ikke er eksterne
påvirkninger. En dynamisk stabiliserings-mekanis-
me, omfattende transporten af angulært moment
i de barokline strømninger i atmosfæren og effek-
ten på overfladevindene og fordampningen, er
fundet ved at analysere en simpel klima model.
Der gøres nu bestræbelser på at underbygge me-
kanismen ved at udføre kontrollerede eksperi-
menter med en atmosfærisk “Generel Cirkulati-
ons Model” (J.R. Bates, V.A. Alexeev). 

2.4.2 Heavy Rains and Flood Forecasting in the
Yangtze River Valley 
Forskningsaktiviteten i 1997 har primært været
rettet mod en afsluttende analyse af det omfatten-
de datasæt fremkommet som resultat af projekter-
ne “Heavy Rains in the Yangtze Valley” og “Heavy
Rains and Flood Forecasting in the Yangtze River
Valley”. Begge disse projekter er udført i et samar-
bejde med Danmarks Meteorologiske Institut,
Beijing Meteorological College, Dansk Hydraulisk
Institut samt Yangtze Water Resources Commissi-
on (Wuhan) (E. Rasmussen). 

2.4.3 Polar og arktisk meteorologi 
I forbindelsen med det mangeårige arbejde med
polar/arktisk meteorologi er der i 1997 indgået
en kontrakt med Cambridge University Press om
udgivelse af bogen “Mesoscale Weather Systems in
the Polar Regions” (E. Rasmussen, J. Turner, Bri-
tish Antarctic Survey). 

2.4.4 En GCMs følsomhed over for ændringer i
stratosfærisk ozon 
Betydningen for atmosfæren af en udtyndning af
ozonlaget er studeret i en globalt dækkende nu-
merisk atmosfæremodel. Resultaterne er beskre-
vet i Journal of Geophysical Research, juni 1997,
p. 13.051-13.077 (A. W. Hansen i samarbejde med
B. Christiansen og A. Guldberg, DMI, L.P. Riis-
højgaard, NASA). 

2.4.5 Studier af CO2 og partikler over Nord-
østatlanten 
Ultimo 1997 er et kombineret felt-, isotopanalyse-
og simuleringsprojekt igangsat under det danske
Global Change program. Projektet udføres i sam-
arbejde med forskere fra Risø, DMI, DMU og Ke-
misk Instituit, KU. Formålet er at studere CO2

koncentrationerne i både luft og hav i Nordøst-at-
lant regionen, samt tilhørende flukse ved overfla-
den. Herudover studeres kulstof-isotoper og par-
tikler, samt transporten heraf til Nordøstatlanten.
Endelig relateres resultaterne til andre igang-
værende klimaundersøgelser for samme geografi-
ske område (A.W. Hansen i samarbejde med S.
Larsen og L.L. Geernaert, Risø, J. Christensen,
DMU, S. Kiilsholm, DMI, T. Pedersen og N.W. Lar-
sen, Kemisk Institut). 

2.4.6 Klimafysik 
Paleoklimatiske rekonstruktioner fra is- og dyb-
havsborekerner under og efter istiden viser, at kli-
maet har undergået pludselige og voldsomme for-
andringer. Disse klimaændringer er højst sandsyn-
ligt konsekvenser af ændringer i den storskalære
oceancirkulation. Denne termohaline cirkulation
er drevet af densitetsforskelle som følge af forskel-
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le i temperatur og salinitet af havvandet. Forcerin-
gen af den termohaline cirkulation sker ved op-
varmning og udveksling af ferskvand mellem oce-
anerne og atmosfæren. Tidsskalaerne for atmos-
færens cirkulation er imidlertid ca. 3 størrelses-
ordner mindre end tidsskalaerne for oceanernes
cirkulation, således at oceanerne effektivt kun fø-
ler den statistiske middelpåvirkning fra atmos-
færen. Derfor mangler vi en afgørende ingrediens
i forståelsen af, hvorledes tilstrækkeligt store fluk-
tuationer i forceringen kan opstå til at drive syste-
met imellem de forskellige observerede klimatil-
stande. Koblede ocean-atmosfære cirkulationsmo-
deller viser, at forskellige (kvasistationære) tilstan-
de eksisterer, men ingen modeller er i stand til
selv at generere skift imellem disse tilstande. Ana-
lyser viser, at den fra iskernedata rekonstruerede
klimahistorie kan beskrives ved en Langevin lig-
ning, det vil sige, at klimatilstanden er styret af en
stokastisk forcering. Men hvis denne beskrivelse
skal være konsistent, har forceringen nødvendig-
vis en ikke-gaussisk (intermittent) fordeling. Hvis
denne fortolkning er korrekt, har det store impli-
kationer for forståelsen og forudsigeligheden af
klimatiske ændringer (Peter Ditlevsen, Nigel
Marsh). 

2.4.7 Støv i atmosfæren 
Mængden af støv og diverse kemiske sporstoffer er
målt i iskernerne. Målingerne viser, at atmosfæren
indeholdt langt mere støv i istiden end i dag. Det-
te kan dels skyldes, at der var kraftigere storme un-
der istiden, som hvirvlede mere støv op, dels at
der var andre kildeområder, og dels at udvasknin-
gen var anderledes på grund af en anderledes
nedbørsfordeling. Med henblik på rekonstruktion
af disse forhold har vi konstrueret en simpel meri-
dional diffusionsmodel, hvori disse forskellige år-
sager er blevet vurderet kvantitativt. 

En ny metode til bestemmelse af forskellige kil-
der til kemiske komponenter målt i iskernerne er
blevet udviklet. Metoden bevarer, i modsætning til
den almindeligt anvendte principal-komponent
analyse, den tidslige korrelationsstruktur i måle-
resultaterne, hvorved klimatiske forhold kan re-
konstrueres (K. Krogh Andersen, P. Ditlevsen, N.
Marsh).

3. Niels Bohr Institutet 

3.1 Teoretisk fysik, almen 
Forestillingen om rummet, som et abstrakt be-
greb, udspringer af erfaringer vedrørende materi-
elle legemers ordning. Den primitive forestilling
om den relative beliggenhed af legemer transfor-
meredes derved upåagtet til forestillingen om, at

legemerne er beliggende i “rummet”. Udviklin-
gen har gradvist afsløret, at dette rum er karakteri-
seret ved homogenitet og isotropi, som defineren-
de egenskaber. Den subjektive ordning af sanse-
indtryk, som implicerer en skelnen mellem før og
efter, har ført til forestillingen om, at begivenhe-
derne forgår i en objektiv tid, med homogenitet
som en definerende egenskab. 

Inden for denne begrebsramme har bevægelse
absolut betydning. Opdagelsen af relativitetsteori-
en implicerede ækvivalens mellem en uendelig-
hed af rumtidskontinuer med jævn relativ be-
vægelse. Essensen af denne ækvivalens er forestil-
lingen om eet generaliseret rumtidskontinuum
karakteriseret ved homogenitet og isotropi (4-di-
mensionalt Minkowski rum). På denne måde har
udviklingen ført til erkendelsen af symmetrigrup-
pen som det centrale indhold i begreberne rum
og tid. 

Erkendelsen af symmetri, som det grund-
læggende element bag vore erfaringer, går imid-
lertid meget videre, idet symmetrielementerne
selv, i deres irreducible fremstillinger, optræder
som elementære variable af en ny art, som ikke
har (tal)værdier, men kan fremvise en talværdi i
en (tilfældig) begivenhed (klik i en tæller), der si-
ges at være frembragt af et “kvante”. Denne “pri-
mære manifestation af symmetri” har været emne
for undersøgelserne i de foregående år. Den vide-
re analyse peger på, at sættet af symmetrivariable,
der er byggestenene for den substans, der oprin-
delig var udgangspunktet for forestillingen om
Minkowski rummet, ikke selv, og således heller
ikke kvanterne, er at opfatte som objekter i rum-
met (Ole Ulfbeck i samarbejde med 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 repræs-
enterer, 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
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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, dvs. en teori, der på konsistent
måde forener kvantemekanikken og den specielle
relativitetsteori. Når vi kommer til tyngdekraften,
skal vi forene kvantemekanikken med Einsteins al-
mene relativitetsteori, og det har indtil nu vist sig
særdeles vanskeligt. Men selv indenfor standard-
modellen er der en række aspekter, der ikke er til-
fredsstillende forstået. Standardmodellen har på
naturlig måde forenet de elektromagnetiske og de
svage vekselvirkninger. Denne del af teorien kal-
des Glashow-Weinberg-Salam (GWS) teorien. De
stærke vekselvirkninger, der kaldes “quantum-
chromo-dynamics” (QCD) lever et delvist uafhæn-
gigt 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-teo-
rierne har forskellige symmetrier (U(1)xSU(2),
henholdsvis SU(3)). Hvorfor optræder leptoner
og kvarker i bestemte “familier”, og hvorfor er an-
tallet af familier 3? Hvorfor har leptonerne og
kvarkerne præcis de masser, vi observerer? Kan
disse masser forudsiges? Hvad er massen af den så-
kaldte Higgs-partikel, der er forudsagt 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. Ved NBI har man i denne sam-
menhæng især koncentreret sig om studiet af så-
kaldte sphaleron overgange (der er overgange
mellem forskellige ækvivalente grundtilstande i
GWS-modellen, adskilt af en energibarriere) ved
høje temperaturer, samt forsøg på at forstå sym-
metrien i standardmodellen. Desuden arbejdes
der på at forstå teoriens parametre (f.eks. dens
koblingskonstanter) ud fra et underliggende prin-
cip. Fra topologiske effekter ved ekstremt små af-
stande – bestemt ved den såkaldte Plancklængde –
kan man forvente små ikke-lokale konsekvenser i
en teori for kvantegravitation. Der har igennem
nogle år foregået et forsøg på at sammenkoble be-
stemmelsen af parametrene i standardmodellen
ud fra disse ikke-lokale effekter (via ideen om
mange degenererede tilstande i vacuum). 

Forståelsen af disse spørgsmål illustrerer også et
gennemgående 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. Der knyttes således yderst betydningsful-
de bånd til både moderne kosmologi og visse dele
af nyere astrofysik. 

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 ikke-perturbative områder. Sådanne ikke-
perturbative beregninger spiller en fremtrædende
rolle i gruppens arbejde. I et specielt regime af af-
stande, kan spektret af egenværdier af den såkald-
te Dirac operator for kvarkerne beregnes eksakt
ud fra universalitet og en forbindelse til random
matrix teori. Gruppen er aktivt involveret i disse
nye anvendelser af random matrix teori, der også
har tråde tilbage til gruppens banebrydende ar-
bejde omkring forbindelsen mellem random ma-
trix teori og strengteori. 

Forsøgene på at se standardmodellen som del af
en større teori involverer netop forståelsen af
strengteorier (og de dertil knyttede konforme
feltteorier), samt studiet af kvantegravitation. 

Streng- og superstrengteorierne har i en årræk-
ke spillet en stor rolle for højenergigruppens ar-
bejde på NBI, og gruppen har ydet væsentlige bi-
drag til formuleringen af disse teorier. Af nyere
udviklinger kan her nævnes studiet af dualitets-
symmetrier. Visse supersymmetriske generalisatio-
ner af QCD-teorien har overraskende vist sig at
være næsten eksakt løsbare på grund af en såkaldt
dualitet. Skønt allerede uhyre interessant i sig selv,
har denne opdagelse også virket som katalysator
inden for matematik (studiet af topologiske invari-
anter for 4-dimensionale mangfoldigheder) og
strengteori (hvor dualitet har vist sig at forbinde
tilsyneladende forskellige teorier). Indenfor det
seneste år har strengteori gennemgået en rivende
udvikling, som i udstrakt grad har sit udgangs-
punkt i netop disse dualitetsegenskaber. Generisk
relaterer dualitet stærk kobling med svag kobling,
og påstanden om eksakt dualitet er derfor fra be-
gyndelsen et ikke-perturbativt udsagn. Ideen om
en “større” forenende teori, kaldet M-teori, der
har de kendte strengteorier indeholdt i sig i særli-
ge grænser, har i denne sammenhæng vist sig at
være utroligt frugtbar, og har ført til en næsten
eksplosiv aktivitet i feltet. Specielt har forbløffen-
de realiseringer af M-teori i termer af lavere-di-
mensionale (Yang-Mills) matrix teorier ledt til en
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fuldstændig ny forståelse af både strengteori og
såkaldt supergravitation. Om disse matrix model
beskrivelser er eksakte eller kun approksimative,
vides endnu ikke. Gruppen på NBI har været ak-
tivt involveret i disse seneste udviklinger lige fra
starten (J. Ambjørn, H.B. Nielsen, P.H. Damgaard,
P. Olesen, J.L. Petersen. Langtidsgæster og stipen-
diater i det forløbne år: K. Anagnostopoulos, F.
Antonsen, D. Cangemi, O. Diego, A. Fayyazudin, J.
Greensite, M. Harris, L. Jensen, J. Jurkiewicz, A.
Krasnitz, Yu. Makeenko, J. Nielsen, S. Nishigaki, K.
Olsen, J. Rolf, N. Sasakura, H. Sato, A. Sedrakyan,
D. Smith, A. Tollsten, M. Weis). 

3.3 Eksperimentel partikelfysik 
Ved tilstrækkeligt høje temperaturer, som i solens
indre, opløses atomerne i elektrisk ladede kerne-
og elektronbestanddele. Ved endnu højere tempe-
raturer, opløses også atomkernerne i delpartikler,
og ved temperaturer, som herskede i de første øje-
blikke af Universets historie, fremkommer de par-
tikler, vi i dag holder for at være elementære og
uforanderlige. Disse grupperer sig i tre familier
med hver to kvarker og to leptoner, der synes at
være de mindste bestanddele af alt stof. Hertil
kommer kraftfelternes kvanter: Fotoner, gluoner,
W- og Z-bosonerne. 

Gennem sådanne eksperimenter har man fun-
det, at protonen og de andre såkaldte hadroner
har en indre struktur; de består af kvarker og glu-
oner. Kvarkerne bærer en type ladning, som kal-
des farve. Gluonerne kobler til farve og har også
selv farve. De formidler de såkaldte stærke kræf-
ter. Til de to kvarker i hver familie knyttes endvi-
dere to partikler uden farve. Det er f.eks. elektro-
nen og neutrinoen, som kun føler elektro-magne-
tiske og svage kræfter. Igennem de sidste to årtier
er det blevet fastslået, at disse to slags kræfter er to
sider af den samme samme vekselvirkning. Teori-
en for de stærke og elektro-svage kræfter er i så
god overensstemmelse med eksperimenter, at den
går under navnet “standardmodellen”. Det er et
åbent spørgsmål, om man med standardmodellen
er nået til enden af stoffets sønderdeling, eller om
fremtidige eksperimenter vil afsløre indre struk-
tur af disse partikler, eller måske helt nye partik-
ler. Sandsynligheden taler for det sidste, da man
ganske mangler en forklaring på, hvorfor partik-
lerne har deres respektive masser, hvorfor der net-
op er tre familier, og hvorfor alle kræfter synes at
konvergere til en fælles styrke ved ultimativt høje
temperaturer. Det er desværre bekosteligt at etab-
lere forhold som i det tidlige Univers i laboratori-
et, og derfor er der kun få laboratorier for parti-
kelfysik i verden. I Europa har landene skabt orga-
nisationen CERN med et laboratorium ved Gene-
ve til formålet. Danmark er et af de 19 medlems-

lande i CERN, og medarbejdere ved Niels Bohr
Institutet har siden oprettelsen af CERN deltaget i
det internationale samarbejde om eksperimenter
i partikelfysik. 

Niels Bohr Institutets deltagelse i disse under-
søgelser har i de senere år angået elektron-posi-
tron kollisioner ved høje energier, tilvejebragt i
den 27 km lange LEP accelerator ved CERN. Her
deltager man i to store eksperimenter, med hver
sin vægt på de eksperimentelle muligheder. I åre-
ne 1990-95 kolliderede LEP elektronerne med en
energi, som svarer til Z-bosonens masse. De vigtig-
ste fund har været, at der er netop tre familier af
kvarker og leptoner, og at disse med stor nøjagtig-
hed vekselvirker med kraftfelterne som forudsagt
af standardmodellen. 

I 1996 øgedes energien i LEP maskinen op over
tærsklen for produktion af et par af W-bosoner
ved hjælp af nye superledende accelerationsenhe-
der. Disse bosoner er f.eks. ansvarlige for de første
skridt i de fusionsprocesser, der får solen til at
skinne. NBI deltager her i målingerne af W-boso-
nens egenskaber og i jagten efter nye partikler.
Der er teoretiske argumenter for, at allerede den-
ne fase af LEP har en chance for at afsløre en hid-
til undsluppet partikel, Higgs bosonen, der skulle
være manifestationen af standard modellens me-
kanisme for at tildele masse til elementarpartikler-
ne. Det håbes, at man kan finde midler til at
fortsætte undersøgelserne ved LEP til og med år
2000. 

Der deltages endvidere i forberedelser til den
næste generation af eksperimenter ved CERN. En
ny ring af superledene magneter er under kon-
struktion i LEP tunnelen, der skal accelerere pro-
toner op til ca. 100 gange så høj energi som LEPs
elektroner. Herved er der sikkerhed for at finde
Higgs bosonen, hvis den overhovedet er der, og
gode muligheder for at finde nogle nye hypoteti-
ske partikler, som antages at udgøre det “mørke
stof” i Universet. Det er her nødvendigt at lade in-
tense protonbundter støde sammen 40 millioner
gange i sekundet. Dette giver store udfordringer
til den elektroniske behandling af eksperimentets
millionvise af samtidige målinger; i dette område
bidrager NBI til udviklingen af udstyr og metoder,
der planlægges at stå færdige i år 2005. 

Endelig forberedes et eksperiment ved HERA,
et partikelfysik anlæg i Hamburg. I eksperimentet
vil man søge at isolere store mængder af partikler,
der indeholder den næst-tungeste kvarktype. Det
drejer sig om at finde forskelle mellem sønderfal-
dene af partikler og anti-partikler, forskelle der
måske kan forklare, hvorfor der i vort Univers sy-
nes at være flere partikler end anti-partikler (J.D.
Hansen, J.R. Hansen. P.H. Hansen, B.S. Nilsson,
E. Dahl-Jensen, G. Damgaard, P.R. Møller, B.
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Rensch, ph.d.-stipendiater J.B. Hansen, S.
Schmidt, A. Wänannen og S. Xella). 

3.4 Teoretisk kernefysik 
Teoretisk kernefysik er et vidt begreb, som dækker
mange emner, hvoraf en stor del dyrkes ved Insti-
tuttet. Der er en lang tradition for studier af struk-
turen af stabile og næsten stabile kerner. I de se-
nere år har interessen også samlet sig om studiet
af egenskaberne af kernestof i store mængder un-
der kompression og voldsom opvarmning. Disse
egenskaber kan studeres i laboratoriet i kollisio-
ner mellem tunge kerner. Forståelsen af sådanne
påvirkninger er vigtig for beskrivelsen af det tidli-
ge Univers. Kernestof i stor mængde forekommer
i dag i naturen i neutronstjerner. 

Den teoretiske gruppe er kraftigt engageret i
kernestrukturforskning. En aktuel problemstil-
ling er kobling mellem termisk excitation, super-
fluiditet of rotationsbevægelse i atomkerner.
Blandt andet studeres faseovergangen mellem
jævn rotation og diffus rotation. Den eksperimen-
telle udvikling af acceleratorer for radioaktive pro-
jektiler har skabt interesse for kerner med en
overflade af neutroner. Gruppen har undersøgt
disse halokerner, som kan forstås udfra teorier for
systemer af få partikler. Tunge halokerner, der
nærmer sig den maksimale neutronoverskud, spil-
ler en vigtig rolle for nukleosyntese i supernovaer.
Metoder fra kernefysik bruges også for beskrivel-
sen af atomare klynger, dvs. partikler bestående af
op til nogle tusinde atomer, i nært samarbejde
med en eksperimentel gruppe på Instituttet. Ker-
ner er også velegnet som laboratorium for studier
af overgangen til meget irregulær bevægelse. I
samarbejde med medlemmer af Instituttets grup-
pe for komplekse systemers fysik arbejder grup-
pen på beskrivelser af kvantekaos. 

Ved mellemtemperaturer udviser kernestof en
faseovergang fra en væske til en gas. Ved endnu
højere temperatur møder man en hadronfase.
Ved meget højt tryk og temperatur kan de enkelte
nukleoner miste deres identitet i et quark-gluon
plasma. I denne fase kan quarkerne bevæge sig
frit, og systemet udviser chiralsymmetri. Gruppen
arbejder med teoretiske beskrivelser af disse fase-
overgange og den analytiske fortolkning af nume-
riske resultater fra gitterfeltteori. Plasmafasen kan
opstå kortvarigt i kollisioner af relativistiske tunge
ioner. I samarbejde med NORDITA laver gruppen
modelbeskrivelser af de dynamiske kollisionsfor-
løb, med tranport i plasma og med studiet af for-
mer af hadronisk stof, f.eks. det såkaldte chirale
kondensat. Gruppen er knyttet som teorigruppe
til det skandinavisk-europæiske CHIC projekt for
mellemenergier og til det danske CRAK samarbej-
de indenfor relativistisk tungionfysik. Samarbejdet

omfatter dels CERN projektet, NA44, dels BNL
projektet BRAHMS ved RHIC acceleratoren i Bro-
okhaven, hvortil den danske eksperimentalgrup-
pe planlægger dele af detektorsystemet (J.M.
Bang, J.P. Bondorf, T. Døssing, A.D. Jackson, I.N.
Mishustin, Aa. Winther i samarbejde med B.R.
Mottelson, M. Diakonov, H. Heiselberg, G. Carter,
M. Hjort-Jensen, Nordita, gæsteforskere, R. Matti-
ello, R. Venugopalan, ph.d.-stipendiater P. Donati,
O. Scavenius, A. Polleri, H.J. Pedersen og speciale-
studerende A. Andersen, K. Splittorff). 

3.5 Eksperimentel kernefysik 

3.5.1 Kernestruktur 
En stor del af de eksperimentelle studier af kerne-
stuktur ved høje spin, er i 1997 udført ved hjælp af
multidetektorsystemet EUROBALL III, som blev
installeret og afprøvet på accelerator anlæget
INFN, Legnaro, Italien i april. I alt 26 forskergrup-
per fra Europa står bag færdiggørelsen af dette
enestående instrument, udviklet med henblik på
gamma spektroskopiske undersøgelser med opti-
mal effektivitet for detektering af gammastråler i
kaskade udsendt fra hurtigt roterende atomker-
ner. 

Gruppen på tandemlaboratoriet, NBITAL, som
igennem en årrække har deltaget i udviklingen af
EUROBALL, med støtte fra SNF, fik lejlighed til at
deltage i indkøringsfasen, og udføre nogle af de
første eksperimenter på instrumentet. På trods af
en række vanskeligheder med at få den avancere-
de detektor-, elektonik-, og edb teknologi til at
fungere optimalt, må udbyttet af de første eksperi-
menter betegnes som rimeligt tilfredsstillende.
Følsomheden for gammastråler fra svagt befolke-
de kvantetilstande er blevet forbedret med mere
end en størrelsesorden set i forhold til forsøg med
f.eks. NORDBALL, en detektor, som vi har benyt-
tet igennem de sidste 8 år på tandemlaboratoriet. 

En del af eksperimenterne sigter imod en detal-
jeret identificering og kortlægning af atomker-
nens kvantetilstande, for at belyse samspillet imel-
lem kernens enkel-partikel og kollektive bevægel-
sesmønstre, faseovergange, symmetribrud, herun-
der dæmpet rotations bevægelse og overgangen til
kaotisk fase ved højere temperaturer. Andre sigter
på at finde kerner med særlige egenskaber, som er
teoretisk forudsagt, men meget vanskelige at finde
på grund af en meget svag befolkning. Det gælder
fx aflange kerner med akse forhold 3:1:1, den så-
kaldte hyperdeformation, som kun kan befolkes
ved ultra høje spin, eller kerner langt fra naturlig
stabilitet, med ekstreme neutron/proton forhold
og/eller med neutroner og protoner i komplet
identiske orbitaler. 
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Man udnytter hurtigt roterende compoundker-
ner, dannet ved fusion af accelererede tung-ioner
med targetkerner. Efter at compoundkernen har
afgivet excitationsenergi ved partikel fordamp-
ning, afkøles kernen mod grundtilstanden ved ud-
sendelse af en kaskade af gammastråler, som må-
les med stor effektivitet og opløsningsevne med de
nye sammensatte Cluster- og Clover detektorer i
EUROBALL. En kaskade fra kerner i hurtig rotati-
on består i middel af 3-4 dipol og 25-30 kvadrupol
stråler. I henfaldet er tilstandene under påvirk-
ning af de stærke centrifugal- og Coriolis kræfter,
der opstår ved rotationen. 

Ved at måle levetiden af kvantetilstandene får
man direkte oplysning om kernens kollektivitet.
Ved hjælp af en ny analyse teknik udviklet i samar-
bejde med en gruppe i Milano i 1997, hvor Dop-
pler forskydningen på spektrenes fluktuations-
mønstre måles, har vi kunnet vise, at kernens kol-
lektivitet, som er velkendt for de helt kolde kerner
op til høje rotationshastigheder, også bevares ved
høje temperaturer, op til excitationsenergier på
over 2 MeV, hvilket er langt op i området, hvor
kernens rotationshenfald ved quadrupol stråling
er spredt ud over mange tilstande, svarende til en
“dæmpet” bevægelse. 

Et meget nuanceret billede af atomkernernes
kvantestruktur fås, hvor kerner med mange regu-
lære kollektive rotationsbånd er identificeret og
studeret ved laboratoriet i de sidste år. Båndstruk-
turene er bygget på forskellige partikel excitatio-
ner, der adskiller sig gennem de involverede par-
tiklers kvantetilstande og deres indbyrdes kobling.
Et centralt problem er vekselvirkningen mellem
sådanne excitationer og dennes afhængighed af
rotationen. I et studium af 163Er er det over flere år
lykkedes at identificere 19 uafhængige forbindel-
ser imellem ialt 30 rotationsbånd og uddrage vek-
selvirkningsstyrken imellem båndene. De målte
gammastråle overgange mellem båndene giver
samtidig en værdifuld bekræftelse på tilstandenes
spin og paritet. 

Når kernen tilføres stor indre energi, kan de
stærke kollektive vibrationer af kernens protoner
og neutroner i modfase anslås. Når disse Giant-Di-
pol-Resonanstilstande (GDR) henfalder med ud-
sendelse af højenergetiske gammastråler, kan man
udfra energi- og vinkelfordelingerne bestemme
kernens vibrationsegenskaber, som er afhængig af
både form og tæthed. En analyse af eksperimenter
udført på NBITAL i 1996 viser, at det nu også for
første gang har været muligt at identificere GDR
tilstande i det superdeformerede minimum af
143Eu. Den store deformation giver en splitning af
resonansen med komponenter omkring 9 og 18
MeV. Henfaldet fra den laveste komponent, som
lettere kan konkurrere med neutronhenfaldet,

når GDR-energien er tæt på neutronbindingse-
nergien, observeres i koincidens med overgange
fra superdeformerede rotationsbånd. 

Den nye teknologiske udvikling med brug af ra-
dioaktive, ustabile isotoper, som beampartikler og
targets, muliggør studier af kernestrukturen i helt
nye områder, tæt på de grænser, hvor nucleoner-
ne bliver ubundne på neutron- og proton “drip li-
nes”. Gruppen ved NBITAL følger disse mulighe-
der med stor interesse, og deltager aktivt i SPIRAL
projektet ved GANIL acceleratoren i Frankrig,
hvor vi deltager i opbygningen af multidetektorsy-
stemet EXOGAM, og planlægger studier af den
dobbelt magiske kerne 68Ni ved Coulomb excitati-
on i slutningen af 1998. 

Også ved NBITAL er der udviklet et radioaktivt
beam. En speciel ion-kilde for 14C er for nylig taget i
brug til befolkning af meget neutronrige Rhenium
og Wolfram kerner. Dette masseområde er særligt
interessant fra et nucleo-syntetisk synspunkt, idet
teoretiske skalmodel beregninger ikke kan repro-
ducere grundstof fordelingen, som vi kender den
fra vor egen galakse. Specielle kernestruktur fæno-
mener kan måske forklare disse afvigelser. 

Gruppen ved NBITAL er engageret i udvikling
af nye typer multisegmenterede detektorer for
gammasporing og nøjagtig positions bestemmel-
se, med støtte fra EUs TRM programnetwærk. Der
sigtes på en videreudvikling af EUROBALL, som i
øjeblikket er verdens mest moderne og på en side-
løbende opbygning af detektorsystemer, som
f.eks. EXOGAM ved laboratorier med radioaktive
beams (B. Elbek, B. Herskind, G.B. Hagemann, A.
Holm (orlov), G. Sletten, Børge Svane Nielsen, K.
Hagemann, J. Westergaard, langtidsgæster og sti-
pendiater R. Bark, M. Bergström, H.J. Jensen, S.
Törmänen, P. Varmette, speciale-og ph.d.-stude-
rende A. Harsmann, K. Austin Schmidt, S. Fratti-
ni, N. Hashimoto, T. Saitoh). 

3.5.2 Pioner i kernemediet 
En gruppe fra Niels Bohr Institutet studerer spin-
strukturer i atomkernen for at forstå, hvordan pio-
ner opfører sig i kernestof. Pionen er bærer af vek-
selvirkningen mellem 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 pr. nukleon. Medlemmer af gruppen
deltager i eksperimenterne ved laboratoriet, og
indsatsen i 1997 har været dels en analyse af data
fra tidligere eksperimenter, som enten er bragt til-
bage på diske eller overført på nettet, men især
deltagelse i en række forsøg med en ny opstilling,
som er et resultat af et samarbejde med grupper
fra Rusland og Frankrig. Vort bidrag til opstillin-
gen har været bygning af et trådkammer. 
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Aktiviteten er et område, hvor man prøver at
bygge bro mellem partikelfysik og traditionel ker-
nefysik, som f.eks. ved at studere Delta partiklen i
kernemediet. Delta partiklen er nukleonens spin-
excitation, i et kvarkbillede resultatet af et spinflip
af en kvark i nukleonen. Delta partiklen er samti-
dig en pion plus en nukleon. Vi studerer denne sa-
meksistens i kernemediet af nukleonen, pionen
og Delta resonancen. Deres egenskaber er afhæn-
gige af de andres tilstedeværelse. 

I 1997 har vi især koncentreret os om de såkald-
te koherente pioner, hvor pionagtige kvanter be-
væger sig gennem kernemediet ved at excitere en
nukleon til en Delta og danne en Delta-hul til-
stand. Kvantet er skiftevis en pion og en Delta-hul
tilstand. I tre forskellige eksperimenter har vi nu
identificeret koherente pioner. Den detaillerede
analyse vil fortsætte ind i 1998, men de foreløbige
resultater viser allerede, at vi nu endelig efter årti-
ers anstrengelser kan håbe på en konsistent be-
skrivelse af pioners bevægelse i kernestof. Grup-
pen i København har samtidig holdt kontakt til
teoretikere rundt i verden, der arbejder med disse
problemer (C. Ellegaard, J.S. Larsen, C. Gaarde,
ph.d.-studerende R. Dahl og speciale-studerende
M.S. Skousen, M. Drews og Jørn Jensen). 

3.5.3 Højenergi tungion fysik 
Kvarker er normalt bundne i “farveløse” partikler,
således at kvantetallet for “farve” er nul, på samme
måde som elektrisk positiv og negativ ladning til-
sammen kan give elektrisk neutrale tilstande. De
observerede partikler i naturen er derfor proto-
ner, neutroner, andre og tungere baryoner, der
alle består af 3 kvarks med hver sin farve, samt me-
soner, der består af en kvark og en antikvark. Det-
te er, så vidt det vides, det karakteristisk træk ved
stof under de betingelser, der hersker i Universet i
dag. Ved meget høje temperaturer og tætheder,
svarende til de forhold, der fandtes i det første mi-
krosekund efter Big Bang, var de nuværende far-
veløse kernepartikler opløst, og i stedet kunne
kvarkerne og gluonerne (formidlerne af den stær-
ke vekselvirkning) bevæge sig frit omkring i det
unge Univers. Dette er i hvert fald hypotesen. For-
søg med tunge ioner ved ultrarelativistiske energi-
er sigter på at genskabe forhold i laboratoriet, der
ligner tilstanden i det unge Univers. Det “lille Big
Bang”, der søges skabt ved at kollidere tunge io-
ner med ultrarelativistiske energier, er dog på
mange væsentlige punkter anderledes end det sto-
re Big Bang. Den laboratoriefrembragte tilstand
lever kun så lang tid, som det tager lyset at rejse fra
den ene ende af atomkernen til den anden, og “la-
boratorieuniverset” har kun en udstrækning som
en kerne. 

En forskergruppe på Institutet, kaldet HEHI

(High Energy Heavy Ion), deltager i tungionsfor-
søg, dels ved CERN i Genève og dels ved Brookha-
ven Laboratoriet udenfor New York. 

Med NA44 eksperimentet ved CERNs SPS acce-
lerator studerer gruppen kollisioner mellem bly-
kerner med energier på 158 GeV per kerneparti-
kel og stationære blykerner. Eksperimentet måler
partikelspektre og multipartikel korrelationer
med stor præcision. Ved disse studier kan man
opnå information om rum- og tidsudviklingen i
stød mellem tunge ioner ved meget høje energier
og herigennem søge at identificere den forvente-
de nye tilstand, i hvilken kvarker og gluoner atter
er frie partikler (Quark Gluon Plasma, QGP). 

I 1997 har gruppen koncentreret indsatsen om
studiet af små sammensatte baryonsystemer (deu-
teroner og tritoner) og tilhørende antipartikler
(antideuteroner) på basis af det lange forsøg med
det dansk konstruerede H4 flyvetidsinstrument i
efteråret 1996. Fysikprogrammet sigter mod en
indgående analyse af forholdene ved “freeze-out” i
relativistiske tungion kollisioner. Det er lykkedes
at forøge verdensbestanden af identificerede anti-
deuteroner i tungionkollisioner fra 2 til 26 og des-
uden identificere ca. 75 tritoner. Sammenligning
med en ny teoretisk model for partikelkoalisering,
også udviklet ved institutet, antyder, at ekspansion
af det stærkt komprimerede og ophedede områ-
de, der dannes ved kernekollisionerne, udvider
sig med konstant tæthed og med en lineær hastig-
hedsprofil (som Hubble ekspansionen for Univer-
set). Ligeledes har NA44 forsøget sandsynliggjort
eksistensen af en øvre temperatur i tungion kolli-
sioner, der er omtrent lig med den forventede
QGP faseovergangstemperatur. Der er dog flere
andre mekanismer, der kan føre til den observere-
de opførsel (Universel freeze-out temperatur, Ha-
gedorn effekt m.m.). 

Gruppen spiller desuden en central rolle i for-
bindelse med planlægningen og opbygningen af
BRAHMS forsøget ved verdens første tungion col-
lider, RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider), der
opbygges ved Brookhaven National Laboratory
ved New York. BRAHMS (Broad RAnge Hadronic
Magnetic Spectrometer) bliver et af de blot fire
forsøg ved den 4 km lange superledende accelera-
tor. HEHI gruppen har i samarbejde med DANFY-
SIK A/S konstrueret en stor dipol magnet til
BRAHMS, og bygger desuden på TALs værksteder
en dobbelt TPC (Time Projection Chamber) til 3
dimensional sporing af ladede partikler samt 2 fly-
vetidsinstrumenter med en tidsopløsning på
65x10-12 sekunder. De første Au + Au kollisioner
med energier på 200 GeV per nukleonpar i tyng-
depunktssystemet forventes i sensommeren 1999
og vil markere et nyt trin i udforskningen af stof-
fet. HEHI gruppen har indgået et nært samarbej-
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de med andre Europæiske grupper med hen-
blik på udvikling af apparatur og software til
BRAHMS. 

I et endnu længere perspektiv er gruppen med i
planlægningen af det omfattende ALICE forsøg til
LHC (Large Hadron Collider) acceleratoren, der
forventes klar i år 2005 ved CERN (H. Bøggild, J.J.
Gaardhøje, O. Hansen, I. Bearden, ph.d.-stipendiat
A. Hansen, specialestuderende P. Christoffersen). 

3.6 Astro- og solsystemfysik 

3.6.1 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.
Vore seneste resultater peger således på, at galak-
ser dannes hierarkisk ved forening af mindre un-
dersystemer, det såkaldte “bottom-up” galakse
dannelses scenario. 

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 “mørke stof”, som ud-
gør 90-99% af Universets masse, og at galakserne
er karakteriseret ved usædvanligt store specifikke
angulære momenter (P.R. Christensen i samarbej-
de med J. Sommer-Larsen, TAC, C. Flynn, Turku). 

3.6.2 Kosmologi 
Gruppen deltager i 2 projekter til måling af fluk-
tuationer i den kosmiske mikrobølge baggrunds
stråling (CMBR). Formålet med disse målinger er
at opnå forståelse for de forhold i det tidlige Uni-
vers, der har betinget det Univers med storskala
strukturer, galaksehobe og galakser, som vi obser-
verer i dag. 

DSRI, TAC og NBIfAFG har indgået et såvel for-
melt som reelt samarbejde vedr. ESAs PLANCK
(tidligere kaldet COBRAS/SAMBA) satellit pro-
jekt til måling af CMBR. Der forventes opsendelse
i 2006. Det danske bidrag består i at fremstille og
levere spejlene til mikrobølge teleskopet. Som et
resultat af dette bidrag vil den danske gruppe
have fuld adgang til alle data fra PLANCK. Projek-
tet har mødt stor velvilje hos de bevilgende myn-
digheder og ca. halvdelen af de nødvendige mid-
ler er allerede sikret. 

Desuden deltager gruppen i det amerikanske
NASA ballonprojekt TOPHAT ligeledes til måling
af CMBR. Projektet afventer beslutning om opsen-
delsestidspunkt (P.R. Christensen i samarbejde
med I. Novikov, AO og TAC, H.E. Jørgensen, AO,
H.U. Nørgaard-Nielsen, DSRI). 

3.6.3 Solsylstemet. Planeten Mars 
“Mars Pathfinder” landede på Mars d. 4. juli 1997
og vil blive efterfulgt af nye landere hvert andet år.
Med på alle disse landere er et dansk eksperiment
bestående af et antal magneter af forskellig styrke.
Måden det magnetiske støv afsættes på disse mag-
neter, kan være med til at fortælle om støvets dan-
nelsesmåde, bl.a. om vand i rigelige mængder har
været involveret. Som baggrund for tolkningen af
resultaterne fra magneterne på Mars har vi fortsat
vore eksperimenter med forskellige analoger for
Mars støv. For at finde gode Mars analoger har vi
undersøgt adskillige jordiske prøver, især med
Mössbauer spektroskopi (L. Vistisen, J. Madsen, i
samarbejde med J.M. Knudsen, M.B. Madsen,
ØL). 

3.7 Komplekse systemer 
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 ulineari-
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, f.eks. turbulens, kvantesystemer med man-
ge frihedsgrader (som atomkerner), kemiske re-
aktioner, klassisk mekanik og konstruktionen af
neurale netværk med evne til at lære og udføre
komplicerede 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. 
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Man kan specielt fremhæve de undersøgelser af
“intermittens” i turbulent bevægelse (dvs. afvigel-
ser fra Kolmogorovs teori), baseret på såkaldte
skalmodeller, som viser, at dette fænomen kan fin-
des i selv meget simple modeller. Endvidere er der
sket fremskridt i forståelsen af turbulens i periodi-
ske kemiske reaktioner. Det er lykkedes at få over-
blik over de instabiliteter, der forårsager den tur-
bulente dynamik og de bundne hvirvel- (eller spi-
ralbølge-) 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 Institutet særlig nær, har været meget
spændende i de sidste år, da man nu, både ekspe-
rimentelt og teoretisk, kan studere højt exciterede
og meget righoldige spektrer, f.eks. 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) financieret i fem år af Statens
Naturvidenskabelige Forskningsråd fra 1993. Cen-
tret består af NBI/ØL kaosgrupperne, af Preben
Graae Sørensens gruppe på Kemisk Institut, samt
af Erik Mosekildes gruppe fra DTU. Dette nye
center samt overflytningen af ØL gruppen til NBI
har skabt helt nye muligheder for det eksperimen-
telle program. Vi har nu mange eksperimenter i
hydrodynamik: Rørstrømninger, frie overflader
(hydrauliske spring) og Faraday bølger. Endvidere
i svampevækst (med forbindelse til andre dynami-
ske fronter), kuglestrømninger, akustiske reson-
nancer (med forbindelse til kvantekaos), simple
modeller af vekselvirkende neuroner og protein-
foldning. Man kan specielt fremhæve, at det er
lykkedes, ved et simpelt, mekanisk eksperiment,
hvor proteiner adsorberes mellem en glasplade og
en lille plastickugle, at registrere proteinudfold-
ningen – ja, selv detaljer i denne proces. 

Center for Kunstige Neurale Netværk, CON-
NECT, er oprettet i 1991 af Det naturvidenskabeli-
ge 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. 

Centerets forskning spænder over flere aspek-
ter af feltet, neurale netværk: kapacitetsberegnin-
ger på specielle netværk, algoritmeudvikling, teori
for generalisation, og generiske anvendelser. Des-
uden deltager centeret i industrielle udviklings-
projekter og medicinsk databehandling, specielt
inden for analyse af tredimensionelle scans af
hjernen. Til dette formål er nye metoder, som til-
lader optræning af netværk med meget store antal
forbindelser, blevet udviklet. CONNECT deltager
i to internationale netværk: Et europæisk, som
vedrører den statistiske mekanik for komplekse sy-
stemer, og et amerikansk, som angår visualisering
af hjernens 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-
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, P. Bak, T. Bohr, P. Cvitanovic, P. Di-
mon, C. Ellegaard, M. Høgh Jensen, B. Lautrup,
M. Levinsen, G. Zocchi i samarbejde med J. Hertz,
Nordita, specialestuderende P. Bertelsen, J. Lund-
bek Hansen, J. Nygaard, K. Schaadt, F. Okkels, H.
Jensenius, J. Sparre Andersen, S. Hörlyck, ph.d.-
studerende V. Putkaradze, E. Schröder). 

3.8 Institutets regnemaskineanlæg 
Regnemaskineudstyret på Blegdamsvej er i 1997
forstærket generelt med mere diskplads og flere
UNIX arbejdsstationer og PCer. Som central
UNIX server bruges en Alpha Server 2000 5/250.
Desuden er der ca. 75 UNIX arbejdsstationer,
hvoraf 21 kører Digital UNIX og resten Linux.
NBIs VMS cluster består af 7 maskiner, hvoraf de 3
har Alpha CPU og resten VAX. 

Der er ca. 40 X-terminaler med adgang til det
lokale netværks CPU, disk og X-windows ressour-
cer. Netværket består af et antal ethernet-segmen-
ter koblet sammen i en bro samt en FDDI-ring
(B.S. Nilsson). 

3.9 Internationalt samarbejde 
I løbet af kalenderåret 1997 har 52 udenlandske
gæsteforskere (heri er inkluderet 11 udenlandske
studerende) opholdt sig ved Niels Bohr Institutet i
mere end 3 måneder. 

De er fordelt på følgende lande: Australien 2,
Kroatien 1, England 3, Polen 1, Finland 1, Schwe-
iz 1, Frankrig 2, Slovakiet 1, Grækenland 1, SNG 3,
Holland 2, Spanien 3, Indien 1, Sverige 3, Israel 1,
Tyrkiet 1, Italien 7, Tyskland 5, Japan 6, USA 7. 

Institutet har i 1997 haft omkring 153 uden-
landske gæster på kortere besøg (max. 3 måne-
der). Hertil kommer gæster, som har deltaget i føl-
gende symposier og workshops: 
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New Spectroscopy and Nuclear Structure 1997,
16/09-20/09 med 103 deltagere; NBI-TAL Work-
shop on Data Analysis, 20/05 – 24/05 med 19 del-
tagere; NA44 Analysis Workshop, 9/02 – 16/02
med 15 deltagere; Brahms Collaboration meeting,
5/08 – 7/08 med 12 deltagere. Deltagerantallene
omfatter kun udefrakommende. 

4. Ørsted Laboratoriet 

4.1 III-V nanostrukturer og klyngefysik 
Det fælles laboratorium for klynger og halvledern-
anostrukturer råder over en række for Danmark
enestående apparater, som f.eks. et III-V (GaAlI-
nAs) halvleder molekylstråle-epitaksianlæg, udstyr
til frembringelse af metalklynger og deres masse-
analyse, et feltemissions skanning elektronmikro-
skop og en samling af millikelvin kryostater til
transportmålinger i magnetfelter op til 13T. Kom-
binationen af to forskningsområder (klynger og
halvledere) har vist sig frugtbar på det teoretiske
såvel som det eksperimentelle område. For eksem-
pel flyttes nu rutinemæssigt 20 nm klynger rundt
på en halvlederchip med nanometer elektriske
kredsløb frembragt ved elektronlitografi. Derved
kan de magnetiske og superledende klynger eller
nanostrukturer studeres enkeltvis (P.E. Lindelof, J.
Borggreen, C.B. Sørensen, H. Dalby Rasmussen). 

4.1.1 Endimensional elektrontransport 
MBE teknikken tillader fremstilling af en todi-
mensional elektrongas ved en GaAs/AlGaAs
grænseflade. En efterfølgende lateral afgrænsning
af den todimensionale elektrongas med en bred-
de på ned til under 100 nm giver yderligere en re-
duktion i dimensionaliteten. Denne afgrænsning
kan ske elektrostatisk eller ved simpel ætsning.
Den struktur, der herved opnås, er en kvante-
punktkontakt. Der er blevet fremstillet kvante-
punktkontakter (i samarbejde med Würzburg
Universitet) med stærkere indeslutningspotentia-
ler end tidligere rapporteret i den internationale
litteratur. Disse endimensionale strukturer udviser
ledningsevnekvantisering, der kan observeres helt
op til 30 K. Der observeres også afvigelser fra de
basale kvantemekaniske modeller baseret på
Fermi-væske modellen. Disse afvigelser studeres
intensivt, og det er sandsynligt, at de er forbundet
med rumlige ustabiliteter med hensyn til spin og
ladning (A. Kristensen, J. Nygård, J. Bo Jensen,
P.E. Lindelof). 

4.1.2 Elektronstrålelitografi 
Et feltemissions skanning elektronmikroskop er i
årets løb blevet installeret og indkørt. Det opere-
rer helt ned til en accelerationsspænding på 0.5

kV og har en ultimativ opløsningsevne på 1.2 nm.
Der er specielt blevet arbejdet på at optimere mi-
kroskopet til brug ved elektronstrålelitografi med
forskellige resisttyper og tykkelser. Der har været
fremstillet submikrone kryds (til mikro Hall mag-
netometre), superledende metalringe og kvante-
punktkontakter. Den endelige aflevering af mikro-
skopet fra firmaets side fandt sted i november
1997 (S. Pedersen, C.B. Sørensen, J. Bo Jensen). 

4.1.3 Al/GaAs/Al superleder/halvleder/
superleder Josephson forbindelser 
Superleder/normal leder/superleder Josephson
forbindelser har været studeret med henblik på
bedre at forstå multipel Andreev spredning.
Strøm-spænding karakteristikkerne for prøverne
giver tydelige knæk ved de subharmoniske værdi-
er af energigabet i aluminium. For at studere i
hvilken udstrækning Andreev spredningen sker
under bevarelse af fasekohærens, er der blevet ud-
ført eksperimenter, hvor den ene side af SNS for-
bindelsen udgøres af en superledende løkke, der
udviser fluxkvantisering. Det har herved været
muligt at studere en periodisk variation af struktu-
ren af de subharmoniske energigab, som funktion
af et ydre magnetfelt. En interessant ny observati-
on er bias afhængigheden af styrken af fluxkvanti-
serings-oscillationerne. En singularitet i oscillatio-
nernes styrke ses ved de subharmoniske energig-
apsværdier. Dette kan forstås, idet disse bias-
spændinger netop svarer til, at det indgående hul
(elektron) og den udgående elektron (hul) for-
løber i kohærente tilstande med en bredde for
denne kohærente superposition, der er givet ved
den såkaldte Thouless længde (O. Kuhn, A. Kri-
stensen, P.E. Lindelof i samarbejde med J. Bind-
slev Hansen, R. Taboryski, C. Schelde Jacobsen,
DTU). 

4.1.4 Kunstige atomer i halvlederoverflader 
Indeslutningspotentialer i forbindelse med todi-
mensionale elektrongasser kan give et område
med et tælleligt antal elektroner, hvilket ofte kal-
des en kvantedot. Disse områder har stor lighed
med atomer, idet spektret dog som regel er væ-
sentlig mere kompliceret. Et interessant aspekt af
disse kvantedots er, at de dels kan beskrives som et
tidsuafhængigt energi-egenværdiproblem, dels
kan betragtes som et ballistisk område med en
række mulige elektronbaner. Overgangen fra den
ene til den anden af disse to typer af beskrivelser
er central i den såkaldte periodisk-bane teori in-
den for det semiklassiske område af kvantefysik-
ken. Der er udført en række eksperimenter på tre-
kantede kvantedots med submikron størrelse. Me-
get små (højohmske) kontakter i hjørnerne af de
små trekanter gør det muligt at måle konduktivite-
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ten fra hjørne til hjørne. Magnetfelter bøjer elek-
tronbanerne, og systemet overgår gradvis til et,
hvis kvantemekaniske beskrivelse baseres på kant-
tilstande (P. Bøggild, A. Kristensen, P.E. Lindelof). 

4.1.5 Klyngehyppigheder og skalstrukturer
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 enkelvise atomer i en vis tid. De
mest stabile klynger tøver længst i denne proces
og forekommer derved hyppigere, når klyngerne
masse-analyseres. 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 (J.
Borggreen, H. Dalby Rasmussen, T. Hassenkam,
O. Echt, J. Westergaard, P.M. Hansen, S. Bjørn-
holm). 

4.1.6 Magnetiske egenskaber af klynger på
overflader 
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 afbilledes 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 (se ovenfor), og de elektromagnetiske
egenskaber af klyngen kan udforskes (H. Busch,
L. Theil Hansen, P.E. Lindelof, J. Borggreen). 

4.2 Heterostrukturer og III-V halvledere 

4.2.1 Optisk spektrometri 
Indsatsen i det forløbne år har været koncentreret
om undersøgelser af utraditionelle halvledermate-
rialer med stort båndgab, idet der generelt er stor
interesse for sådanne materialer inden for optoe-
lektronik-området. Vi har fremstillet lysdioder af
porøs silicium ud fra både n- og p-type krystallinsk
silicium. Det lys, der udsendes fra disse lysdioder,
dækker området fra grønt til nær infrarødt. Inten-
sitetsfordelingen er i god overensstemmelse med
de elektroniske energiforhold, som vi tidligere har

fastlagt for porøs silicium. Dannelsesmekanismen
for porøs silicium er blevet undersøgt systematisk,
og der er foretaget optiske og fotoelektriske
målinger på blyiodid, hvis båndgab svarer til den
blå del af spektret (E. Veje i samarbejde med A.
Ferreira da Silva, I. Pepe og A.S. Alves). 

4.2.2 Strain og spinopsplitning i GaAs/AlGaAs
kvantebrønde 
Når en III-V halvleder som f.eks. GaAs anbringes i
en kvantebrønd, vil størrelseskvantiseringen med-
føre en adskillelse af lette og tunge huller, således
at det tunge hulbånd bliver grundtilstanden. Det
tunge hulbånd er spindegenereret. Den degene-
ration, der bestemmes af kvantebrøndens symme-
tri, kan ophæves i større eller mindre grad ved
hjælp af et uniaksialt strain. Kvantebrønde med
forskellige symmetrier fremstillet ved molekylstrå-
leepitaksi (MBE), er blevet undersøgt. Deres kvan-
tetransport-egenskaber er målt som funktion af et
uniaksialt strain. Målingerne foregår ved flydende
heliums temperaturer og i kraftige magnetfelter
(O.P. Hansen). 

4.3 Generel teori 

4.3.1 Bose-kondensation 
En fortyndet gas af identiske alkaliatomer som Na
eller Rb kan køles til så lave temperaturer, at gas-
sen undergår en faseovergang til en tilstandsform,
hvor den laveste kvantetilstand er besat med et
makroskopisk antal partikler. Gassernes egenska-
ber nær det absolutte temperaturnulpunkt kan i
mange sammenhænge beskrives ved løsningerne
til en ulineær Schrödingerligning for kondensa-
tets bølgefunktion. Der er fundet løsninger, der
angiver, hvorledes en hvirvel udvider sig i tid, når
partiklerne frigøres fra den magnetiske fælde,
hvori de blev kølet ned. Dispersionen af kollektive
overfladesvingninger er bestemt ved linearisering
om ligevægt. Ved temperaturer over overgangs-
temperaturen er dæmpningen af kollektive sving-
ninger beregnet under hydrodynamiske betingel-
ser, hvor relaxationstiden er kort i forhold til
svingningstiden, og en række resultater er opnået
i det kollisionsløse område, hvor den fri middel-
vejlængde er stor i forhold til andre karakteristiske
længder (H. Smith, U. Al-Khawaja, L. Viverit i
samarbejde med G.M. Kavoulakis, E. Lundh, C.J.
Pethick, Nordita). 

4.3.2 Kvantetransport i nanostrukturer og
stærkt korrelerede elektronsystemer 
I samarbejde med den eksperimentelle nano-
strukturgruppe er halvleder-nanostrukturer med
trekantsymmetri blevet analyseret i termer af se-
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miklassisk baneteori, og betydningen af isolerede
periodiske baner er blevet påvist. Endvidere er
vekselvirkningseffekter i kvantepunktkontakter
med bredder ned til 50 nm blevet studeret. En
model, som involverer lokaliserede plasmoner, er
blevet introduceret i et forsøg på at forklare de ob-
serverede effekter. Endelig er elektronvæskehvirv-
ler i højtemperatursuperledere blevet analyseret
inden for rammerne af den nyligt lancerede
SO(5)-teori (H. Bruus). 

4.3.3 Isolator-leder overgange i todimensionale
elektronsystemer 
Todimensionale elektronsystemer kan opstå i
grænsefladen mellem to forskellige halvledere. I
mange år mente man, at ledningsevnen i et sådant
system altid aftager med faldende temperatur,
hvilket karakteriserer en isolator. Men for nylig
har man eksperimentelt fundet flere eksempler
på, at todimensionale elektronsystemer kan være
ledere. Betingelsen er, at elektronernes vekselvirk-
ningsenergi er meget større end deres bevægelses-
energi, og at der er forholdsvis få urenheder. End-
videre synes dielektricitetskonstanten at være ne-
gativ omkring isolator-leder overgangen. Vi prø-
ver at forstå dette ud fra en forestilling om, at der
findes en korrelationslængde og en energi, der er
omvendt proportionale med hinanden. På isolat-
orsiden virker energien som en aktiviteringsener-
gi, mens den på ledersiden minder om energiga-
bet for en superleder. I Kvante-Hall området, hvor
der anvendes et stærkt magnetfelt, vinkelret på sy-
stemet, ses ligeledes en isolator-leder overgang. Vi
undersøger ligheder og forskelle mellem disse to
faseovergange (H. Nielsen i samarbejde med P. Al-
strøm, CATS). 

4.3.4 Hvirvelstruktur i SO(5) modellen 
Teorien for høj-Tc superlederne er stadig langt fra
at være afklaret. En af de spændende nye ideer i
feltet er den såkaldte SO(5)-model, ifølge hvilken
materialernes magnetiske og superledende egen-
skaber er to sider af samme sag. Vi har analyseret
excitationer af de såkaldte strømhvirvler, der ge-
nereres, når superlederen udsættes for et magnet-
felt, og konkluderet, at modellen har unikke for-
udsigelser, der nu forsøges undersøgt eksperimen-
telt ved hjælp af inelastisk neutronspredning (K.
Juel Eriksen, H. Bruus, P. Hedegård). 

4.3.5 Koeksistens af ferromagnetisme og
superledning 
Felner et al. har for nyligt opdaget nye superlede-
re af høj-Tc familien. Disse stoffer har foruden
kobber-oxid-lag også lag med ruthenium, hvis
magnetiske momenter kobler ferromagnetisk. Det
er observeret, meget bemærkelsesværdigt, at ma-

terialerne samtidig har superledende orden og
ferromagnetisk orden, med en Curie temperatur,
der er højere end den kritiske temperatur for su-
perledning, Tc. Vi har studeret denne situation
teoretisk. I den superledende fase, kan magnetise-
ringen ikke være homogen, men må tage form af
kvantiserede fluxstrenge som i konventionelle su-
perledere i et ydre magnetfelt. Der er desuden
den mulighed, at disse flux-strenge har kerner,
som udviser en slags domænestruktur, der skyldes
den skærmede dipol-dipol vekselvirkning mellem
ruthenium atomernes magnetiske momenter (P.
Hedegård). 

4.3.6 Strøm-støj forhold ved kvante-Hall effek-
ten nær halv fyldning 
Ved halv fyldning kan kvasipartiklerne i et todi-
mensionalt kvante-Hall system beskrives som sæd-
vanlige elektroner, der opfylder Pauli princippet,
men som ikke føler noget magnetfelt. Til gengæld
vil de vekselvirke via såkaldte gauge-fluktuationer.
I projektet har vi ønsket at studere disse kvasipar-
tiklers natur nærmere ved at beregne fluktuatio-
ner i den elektriske strøm i sådan et system, den
såkaldte shot-noise. I første omgang har vi løst det
ikke trivielle matematiske problem at formulere
en teori for, hvordan gauge-fluktuationer bidrager
til støjen (K. Juel Eriksen, P. Hedegård). 

4.3.7 Endelig-tids termodynamik og optimering
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. I år har vi undersøgt mulig-
hederne for at levere den nødvendige varmevek-
sling på de enkelte bunde ved f.eks. en Brayton el-
ler en Rankin cyklus og ved en enkelt eller flere
konsekutive cykler. Forskellige temperaturfølger
til simuleret udglødning er blevet sammenlignet,
og den optimale sekvens af Gauss og Boltzmann
fordelinger er blevet fundet. Desuden har vi søgt
den optimale temperaturfølge for den konsekuti-
ve proces A�B�C (B. Andresen, Y. Nourani i sam-
arbejde med P. Salamon, San Diego State Univer-
sity, S.B. Jørgensen, DTU, I. Stepanov, Riga, A.
Tsirlin, Pereslavl-Zalessky). 

4.3.8 Biofysik 
I samarbejde med Rigshospitalet anvendes PET
(positron emissions tomografi) til at undersøge
visse forhold ved blodgennemstrømningen gen-
nem hjertet. Efter en bolusinjektion af et passen-
de radioaktivt stof, er det muligt at følge blod-
strømmen gennem de to hjertekamre ved hjælp af
en serie PET målinger. Benyttes en passende mo-
del, er det herudfra muligt at bestemme transitti-
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den for blodets passage gennem lungerne. Speci-
elt undersøges brugen af maximum entropi algo-
ritmen til beregningerne. Der har desuden været
foretaget en teoretisk undersøgelse af opløsnings-
evnen ved den tomografiske rekonstruktion (S.
Steenstrup). 

4.4 Magnetiske systemer 

4.4.1 Kernemagnetisme i faste stoffer 
For den antiferromagnetiske fase af kernespinne-
ne i sølv, 109Ag ved temperaturer under 0.7 nK, har
vi udført en række dynamiske målinger. Vi har
herved kunnet bestemme den typiske tidsskala for
nogle af faseomdannelserne. Formålet har været
at komme til en forståelse af forskellige hukom-
melses- og hysteresefænomener. Eksperimenter-
ne, som stadig repræsenterer en lavtemperaturre-
kord for neutronspredningsforsøg, er foregået
ved Hahn-Meitner Instituttet (HMI) i Berlin. De
har måttet afbrydes i juli 1997 til fordel for nye, til-
svarende målinger på kobber. NMR (kernemagne-
tisk resonans) eksperimenterne med 19F kerner i
teflon i kontakt med fast og flydende 3He er blevet
fortsat (F.B. Rasmussen i samarbejde med K. Lef-
mann, Risø, O.V. Lounasmaa og R.T. Vuorinen,
Helsinkis tekniske Universitet, R. Schrenk, K. Sie-
mensmayer og M. Steiner, HMI). 

4.4.2 Magnetiske strukturer og excitationer 
De magnetiske egenskaber af høj-Tc cupraterne
har fornyet interessen for den todimensionale
Heisenberg-antiferromagnet på et kvadratisk git-
ter, og dermed øget behovet for eksperimentelle
verifikationer af de teoretiske resultater opnået
for denne model. Overraskende nok forudsiges
systemet at opføre sig klassisk ved lave temperatu-
rer, mens kvantefluktuationerne først bliver vigti-
ge ved temperaturer, der svarer til mere end en
halv gange vekselvirkningsenergien. Cu2(DCO2)2,
4D2O er en god fysisk repræsentant for modellen.
Den magnetiske korrelationslængde i dette mate-
riale er blevet målt op til temperaturer, der sva-
rer til ca. 1.1 gange vekselvirkningsenergien ved
hjælp af neutronspredningsforsøg udført ved DR3
på Risø. Resultaterne er i overensstemmelse med
teorien i lavtemperaturområdet, og der ses en klar
afvigelse fra den renormaliserede klassiske opfør-
sel ved højere temperaturer. Vi arbejder på at ef-
tervise den kvantekritiske karakter af denne afvi-
gelse. 

De magnetiske bidrag til den elektriske led-
ningsevne af enkrystallinsk thulium har tidligere
været undersøgt. En genoptagelse af disse målin-
ger har afsløret nye detaljer, bl.a. at ledningsevnen
i c-aksens retning firedobles, når den magnetiske

orden ved lave temperaturer ændres fra at være
antiferromagnetisk til at være ferromagnetisk i et
ydre magnetfelt. Der er opnået en god teoretisk
beskrivelse af disse resultater ved at kombinere en
forbedret teori med den detaljerede viden om de
magnetiske vekselvirkninger i thulium, som vi har
opnået gennem de seneste år (J. Jensen, H.M.
Rønnow i samarbejde med D.F. McMorrow, Risø,
K.A. McEwen og M. Ellerby, London). 

4.4.3 Mars/Mössbauer-gruppen 
Den amerikanske sonde, kaldet Mars Pathfinder,
landede på planeten Mars den 4. juli 1997. Path-
finder virkede på overfladen af Mars i 80 døgn.
Kameraet, Imager for Mars Pathfinder (IMP),
sendte i denne periode ca. 16000 billeder tilbage
til jorden, herunder flere hundrede billeder af
magnetisk støv tiltrukket af de sæt af permanente
magneter, som landeren medbragte. De tre for-
skellige typer af magneter er bygget ved Ørsted
Laboratoriet. 

I løbet af foråret har medlemmer af gruppen
deltaget i 7 øvelser som led i forberedelserne til
landingen af Mars Pathfinder, hvorunder organi-
sation, procedurer og forskellige mulige nødpla-
ner blev gennemprøvet. Mellem øvelserne blev
der udarbejdet supplerende software til brug for
aktiviteterne efter landingen. En af gruppens
medlemmer opholdt sig i 6 måneder i Tucson og i
Pasadena og udarbejdede under opholdet mange
af de afgørende programmer til styring af kamera-
et, herunder programmer til anvendelse ved syn-
tese af panoramabilleder og til spektroskopiske
undersøgelser af overfladematerialer. Andre af
gruppens medlemmer udarbejdede kommando
sekvenser til backup missionen (som skulle iværk-
sættes, hvis det af en eller anden grund ikke var
muligt at styre landeren fra jorden), samt værk-
tøjer til brug ved analyse af billeder af vore mag-
net-instrumenter. 

Endelig har gruppen fremstillet, samlet og, pr.
1. juli 1997, leveret instrumenter til Mars Volatiles
and Climate Surveyor (MVACS), Mars Surveyor-
1998, hvis opsendelse vil finde sted i januar 1999.
Fire medlemmer af gruppen har i efteråret delta-
get i arbejdet med færdiggørelsen og kalibrerin-
gen af kameraet med tilhørende software, kaldet
Surface Stereo Imager (SSI), til denne mission. 

De kommende års arbejde vil være koncentre-
ret om fortolkningen af de modtagne data fra
Mars. For øjeblikket samler interessen sig især om
studiet af spredning af lys fra de små partikler
(omkring 1 mikrometer), der er tilstede i Mars-at-
mosfæren, samt – naturligvis – en undersøgelse af
disse partiklers magnetiske egenskaber. Kendskab
til såvel magnetiske som spektroskopiske egenska-
ber af støvet på Mars er afgørende for forståelsen
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af Mars-overfladens historie, herunder især for-
ståelsen af den rolle flydende vand har spillet i pla-
netens udvikling. Undersøgelsen af de magnetiske
og spektroskopiske egenskaber er baseret dels på
de mange billeder, vi har modtaget fra Mars, og
dels på undersøgelser af såkaldte Mars-prøve ana-
loger i laboratoriet (J.M. Knudsen, M.B. Madsen,
H.P. Gunnlaugsson, S.F. Hviid, W. Goetz, M. Olsen
i samarbejde med Jet Propulsion Laboratory, Pasa-
dena, Lunar and Planetary Laboratory, University
of Arizona, Tucson og Department of Geoscien-
ces, Princeton University, New Jersey).

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. 

Ved kollisioner mellem exciterede atomer har
de to partikler en stor potentiel energi, som ofte
muliggør flere forskellige reaktionskanaler. Vi har
bl.a. studeret processen energi pooling, hvor der
overføres excitationsenergi mellem de to atomer,
og hvor produktet er henholdsvis et højt exciteret
atom og et atom i grundtilstanden. Vi har også
studeret ionproducerende processer, som associa-
tiv ionisering, hvor produktet er en molekylær ion
og en fri elektron, samt ionpar dannelse, hvor
produktet er en positiv og en negativ ion. Studier-
ne af ionproduktion foregår ved termiske energi-
er med krydsede atomare stråler, hvor atomerne
exciteres ved hjælp af laserlys. En vigtig parameter
er kollisionshastigheden, og vi har derfor fundet
analytiske udtryk, der beskriver fordelingen af re-
lative hastigheder samt kollisionsenergier for for-
skellige geometrier af de krydsede atomstråler.
Eksperimenterne foretages i samarbejde med teo-
retikere i Metz, Utrecht og Sankt Petersborg. Der
planlægges eksperimenter, hvori laserkølede ato-
mer vil blive anvendt til kollisionsstudier, koordi-
neret med tilsvarende teoretiske analyser (N.O.
Andersen, J.O.P. Pedersen, J.W. Thomsen, J. Sal-
gado, S. Grego, M. van der Poel, P. Borel, S. Milo-
sevic, G. de Filippo i samarbejde med S.E. Nielsen
og M. Machholm, Kemisk Institut, E.E.B. Cam-
pbell, I.V. Hertel, Berlin, D. Dowek og J.C. Hou-
ver, Orsay, K. Bartschat, Drake University, E. Sidky,
Kansas State University, S. Magnier, Metz, og I. Yu,
Yurova). 

4.5.2 Laserkøling og Bose-Einstein
kondensering 
Vi har teoretisk studeret et Bose-Einstein konden-
sat af svagt vekselvirkende bosoner i et endimensi-
onalt periodisk potential. Ved numeriske bereg-
ninger er grundtilstandsenergien så vel som
båndspektret for de kollektive excitationer blevet
bestemt. Vore beregninger stemmer godt overens
med resultatet af analytiske regninger i Thomas-
Fermi approksimationen, hvor den kinetiske ener-
gi negligeres. 

Laserkølede atomer i et såkaldt optisk gitter
vekselvirker med hinanden, og i et igangværende
projekt studerer vi, hvilke dynamiske effekter den-
ne vekselvirkning kan have. For eksempel ønskes
det afklaret, om atomernes placering i det perio-
diske optiske potential, der giver anledning til la-
serkøling, afgøres af deres indbyrdes vekselvirk-
ninger (K. Berg-Sørensen i samarbejde med K.
Mølmer, Aarhus Universitet, K.-A. Suominen, J. Pi-
ilo, Helsinki Institute of Physics). 

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 gas medium (M.B. Gaar-
de, A. Dederichs i samarbejde med A. L’Huillier,
C.-G. Wahlström, S. Svanberg, Lund).

4.6 Materialers mikrostruktur og egenskaber 

4.6.1 Inklusioner i aluminium 
I samarbejde med Lawrence Berkeley National La-
boratory, USA, har vi brugt deres 800 kV højopløs-
ende elektronmikroskop til at bestemme blyinklu-
sioners ligevægtsstørrelse og -form med en usik-
kerhed på et atomart plan. De mindste inklusio-
ner optræder med magiske størrelser, givet ved
minimering af det atomare mismatch mellem bly-
atomer og aluminiumatomer i de plane grænsefla-
de. Disse resultater er nu blevet suppleret med de-
taljerede målinger af inklusionernes form for om-
kring 1000 inklusioner med størrelser fra 2 nm til
60 nm, der viser, at inklusionernes ligevægtsform
bliver mere spids, når inklusionerne bliver min-
dre. Dette kan forklares ved at medregne bidrag

Det naturvidenskabelige Fakultet696



fra inklusionernes kanter i deres totale energi. En
simpel model, hvor inklusionernes energi sam-
mensættes af bidrag fra overfladens kant- og hjør-
neenergier beregnet ud fra antallet af brudte bin-
dinger, viser, at kantenergier begynder at spille en
rolle for inklusioner, der er mindre end omkring
25 nm, og at energien af hjørner først skal inddra-
ges for inklusioner mindre end 1 nm. 

Det har været muligt ved in-situ elektronmikro-
skopi af ionimplanterede prøver at følge smeltede
inklusioners vækst som funktion af tiden ved for-
skellige temperaturer. Vi har derved kunnet vise,
at de større inklusioner vokser på bekostning af en
gradvis opløsning af de mindste inklusioner, den
såkaldte Ostwald modning. På grund af tab til
overfladerne er det vanskeligt at analysere resulta-
terne udfra den gængse teori, der gælder for ud-
strakte medier. 

In-situ smelte- og størkningseksperimenter i
elektronmikroskopet, hvor billeder analyseres di-
gitalt, har vist, at større inklusioner – op til 200 nm
– ikke spontant opnår ligevægtsform, når de smel-
ter omkring 350 C. I stedet bibeholder de en del-
vist facetteret form, der først ændres til kugleform
ved yderligere opvarmning til omkring 475 C. Ved
efterfølgende afkøling bibeholder de smeltede in-
klusioner deres kugleform, indtil de størkner om-
kring 300 C. Det er formodentlig kinetiske be-
grænsninger, der gør, at de større smeltede inklu-
sioner ikke umiddelbart kan opnå deres ligevægts-
form. 

For at belyse de mekanismer, der er årsag til, at
inklusioner vokser, er der udført simuleringsbe-
regninger af difussion og sammensmeltning af in-
klusioner. Med en speciel model er det muligt at
simulere diffusion op til meget lange tider ( år).Et
interessant resultat er, at størrelsesfordelingen af
inklusioner efter en vis tid får en form, der kun af-
hænger af diffusionsmekanismen og ikke af f.eks.
størrelsesfordelingen ved start. 

Vi har tidligere vist, at legeringsinklusioner af
cadmium og bly kan fremstilles ved vekselvis ion-
implantering i aluminium. Inklusionerne er bikry-
stallinske og består af en cadmiumkrystal, der er
sammenvokset med en blykrystal. Legeringsinklu-
sionerne kan betragtes som en form for nano-dig-
ler, og ved avanceret in-situ analyse kan vi under-
søge inklusionernes fasediagram ved enten at vari-
ere temperaturen eller deres sammensætning. In-
klusionernes smeltning og størkning ved opvar-
ming og afkøling kan følges ved både in-situ mi-
kroskopi og RBS channeling. I modsætning til
rene blykrystaller, der først smelter ved en eks-
tremt høj overophedning, begynder legeringsin-
klusionerne at smelte under deres normale smel-
tepunkt.

Dette skyldes, at smeltningen starter ved triple-

grænsen mellem bly, cadmium og aluminium.
Den modsatte del af fasediagrammet er blevet un-
dersøgt ved Argonne National Laboratory, Chi-
cago, hvor vi har brugt deres sammenkobling mel-
lem en ionaccelerator og et 300 kV elektronmi-
kroskop til in-situ ionimplantering af cadmium i
aluminiumprøver, der allerede indeholdt blyin-
klusioner. Vi kunne her direkte observere, at der
skete en gradvis smeltning af inklusionerne i takt
med, at deres sammensætning passerede fra so-
lidus til liquidus linien i fasediagrammet, og at
smeltningen altid startede på blyinklusionernes
(100) facetter, mens (111) facetterne smeltede til
sidst (A. Johansen, E. Johnson, L. Kjeldgaard, M.
Olsen, L. Sarholt, S. Steenstrup i samarbejde med
U. Dahmen og H. Gabrisch, LBNL, C. Allen, ANL,
K.K. Bourdelle, AT&T, USA). 

4.6.2 Inklusioner i halvledere 
Ved ionimplantering af bly i silicium ved 550 C,
har det været muligt at fremstille nanometer store
blyinklusioner. Inklusionerne har fladecentret ku-
bisk struktur, der er orienteret parallelt med silici-
um gitteret, og deres form er begrænset af (100)
og (111) facetter ligesom blyinklusioner i alumini-
um. Smeltning af inklusionerne sker ved en mo-
derat overophedning – omkring 25-50 grader – og
de størkner ved en kraftigt underafkøling på 50-
100 grader. I modsætning til blyinklusioner i alu-
minium, der bliver kugleformede ved smeltning,
forbliver blyinklusioner i silicium facetterede helt
op til omkring 1000 C. 

Ved vekselvis ionimplantering af gallium og
kvælstof i SiO2 glas og i -Al2O3 (alfa-safir) krystaller
og efterfølgende udglødning ved 1000-1100 C er
det muligt at fremstille inklusioner af GaN med en
størrelse på omkring 5 nm. Deres struktur er ble-
vet undersøgt ved elektronmikroskopi og deres
optiske egenskaber er blevet undersøgt ved foto-
luminiscens (A. Johansen, E. Johnson, L. Sarholt,
V.S. Touboltsev i samarbejde med E.B. Courches-
ne og J.A. Wolk, LBNL). 

4.6.3 Bestråling af faste stoffer med tunge
klyngeioner 
Guld er blevet bestrålet med 10 til 40 keV guld-
klynger (Au, Au2, Au3), og vinkelfordelingen af
det sputterede guld er blevet målt. Denne er altid
skarpere bagudrettet end en cosinusfordeling,
men tættest på denne for de tungeste klynger. Det-
te resultat støtter en model, baseret på udsendelse
fra et lokalt smeltet område af overfladen i tilfæl-
de af klyngebestråling. 

Sputteringudbyttet er blevet målt for Au1 til Au5

bestråling over energiområdet 20 keV/atom til 2
MeV/atom. Udbytterne er voldsomt ulineære og
når 3000 for beskydning med 700 keV Au5. Ener-
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giafhængigheden kan ikke forklares med eksiste-
rende teori (H.H. Andersen, A. Johansen, V. Tou-
boltsev i samarbejde med H. Bernas, J. Chaumont,
A. Brunelle, J. Depauw, Y. le Beyec, Orsay). 

4.7 Synkrotronstråling 
Røntgenstråling, frembragt i en elektron- (evt. po-
sitron-) synkrotron ved energier på omkring 5
GeV, har en langt, langt større brillans end rønt-
genstrålingen fra et konventionelt røntgenrør.
Dansk brug af røntgensynkrotron-stråling finder
sted ved forskellige beamfaciliteter, først og frem-
mest HASYLAB i Hamburg og ved ESRF i Grenob-
le. Danske brugere er organiseret i SNF centeret
DANSYNC, hvis leder er J. Als-Nielsen (se
http://www.dansync.dk/dansync/). 

4.7.1 Undulatorstråling ved PETRA 
Ved DESY i Hamburg er der mulighed for at ar-
bejde med undulatorstråling i det hårde røntgen-
område. Ikke ved HASYLAB lagerringen DORIS,
som har for dårlig emittans til undulatorstråling,
men ved højenergifysik-ringen PETRA, som ellers
bliver brugt som injektor til HERA. PETRAs elek-
tronenergi er 12 GeV, hvilket er dobbelt så høj
som ESRFs. Det giver derfor mulighed for første-
harmonisk undulatorstråling ved høje fotonener-
gier (>16 keV). Vi har konstrueret og installeret
en monokromatorfacilitet ved PETRA, som benyt-
ter en diamantkrystal som første monokromator-
krystal og en germanium-krystal som anden mo-
nokromator-krystal. Dette system er nu afprøvet i
detaljer. En enkelt forbedring skal gennemføres i
foråret 1998, derefter vil faciliteten være klar til
brug til egentlige eksperimenter (J. Als-Nielsen, K.
Joensen). 

4.7.2 BM stråling ved DORIS 
Ved DORIS bending-magnet beamlinje D4 i HA-
SYLAB har Ørsted Laboratoriet fået overdraget
ansvar for et nyt design af instrumentet og dettes
drift. Det nye D4 instrument blev designet og byg-
get i første halvdel af 1997, installeret i september
og indkørt i den resterende del af året. Instru-
mentet er meget fleksibelt. Det kan benyttes som
diffraktometer i vandret spredningsplan og som
reflektometer i lodret plan. Det er beskrevet på
http://xray.fys.ku.dk/d4/ (J. Als-Nielsen, K. Joen-
sen). 

4.7.3 Fasekontrast optik 
En af de ting, der udmærker tredjegenerations
røntgenkilder, er den lave emittans og den der-
med gode transversale kohærens af strålen. Dette
muliggør, at billeddannelse hidrørende fra fase-
forskelle i strålingen kan ses. Dette er et stort
skridt fremad i forhold til traditionel tomografi,

hvor kontrast opnås ved hjælp af absorption. Mi-
kro-features i tomografi billeder, som hidtil ikke
har været synlige, optræder nu skarpt, grundet fa-
sekontrast billeddannelse. Det er også muligt, at
fokusere røntgenstråling fra disse kilder ved at in-
troducere en faseforskel på tværs af udbredelses-
retningen. Der er i de senere år udviklet optiske
elementer til dette formål, bl.a. Bragg-Fresnel
(BF) linser og BF zoneplates. Disse optiske ele-
menter kan stadigvæk finpudses, så de bliver mere
effektive. Vi har et samarbejde med MIC, hvor vi
ætser BF linser i silicium ved hjælp af en Ar-ion la-
ser (A. Madsen, J. Als-Nielsen, K. Joensen). 

4.7.4 Materialer ved høje tryk og temperaturer 
Ved HASYLAB i Hamburg er synchrotronstråling
blevet benyttet til en sammenlignende under-
søgelse af de fysiske egenskaber af nanokrystaller
og store krystaller. Fasediagrammet for bl.a. TiO2

er specielt studeret mht. en rutil/ (�-P602 type fa-
seovergang, hvor vi som noget nyt har fundet, at
fasegrænsen har en såkaldt næse ved 6 GPa og 850
C. Næsen flyttes til et lavere tryk for nanokrystal-
ler. NiMn2O4 er blevet undersøgt op til 60 GPa, og
en ny fasetransformation er fundet. Materialet in-
deholder de såkaldte Jahn-Teller ioner, Ni og Mn,
der kan skabe ændringer i krystalstrukturen, så
den får lavere symmetri, hvilket er benyttet til at
forklare faseændringen (J. Staun Olsen, S. Steen-
strup i samarbejde med L. Gerward, DTU, S. Ås-
brink, Stockholm, J.-E Jørgensen, Århus, og A.
Waskowska, Polen).

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-
ling på Institut for Fysik og Astronomi (IFA) ved
Aarhus Universitet. En del af forskningen i cente-
ret er omtalt under bidragene fra AO pkt. 1.2 og
NBI pkt. 3.6 (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
pkt. 1.1 (J. Andersen, centerleder). 

2. Niels Bohr Institutet 

2.1 Niels Bohr Arkivet 
Niels Bohr Arkivet blev den 7. oktober 1985 opret-
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tet som en tilskudsberettiget selvejende institution
under Undervisningsministeriet i tilknytning til
Niels Bohr Institutet 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 onli-
ne 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, Niels Bohr Institutet, udkom i
1996. Bind 10, der redigeres af professor David Fa-
vrholdt, Odense Universitet, forventes at udkom-
me i 1998. Derefter mangler kun bind 11, der bli-
ver 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 Naturvidenskabelige
Forskningsråd (SNF). Centeret har hjemsted på
NBI med afdelinger på Kemisk Institut og DTU.
Centerets forskning er beskrevet under NBIs virk-
somhed punkt 3.7 (P. Cvitanovic, centerleder). 

2.3 CONNECT center 
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. Den del af centerets forskning, som foregår
på NBI, er beskrevet under punkt 3.7 (B. Lautrup,
centerleder). 

2.4 Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier 
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 ICP 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 CNAST center 
To af laboratoriets forskningsgrupper, III-V NA-
NOLAB og klyngelaboratoriet 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). 

3.2 DANSYNC center 
Instrumentcenter for Synkrotronstråle Forskning
er oprettet 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). 
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Pilemann, Kristian; praktikant.
Rasmussen, Kim Bo; elektronikmekaniker.
Sødahl, Jette Kirsten Wagner; overassistent. 

NIELS BOHR INSTITUTET

VIP:
Alstrøm, Preben; forskningsstip.
Ambjørn, Jan; forskningsprof.
Anagnostopoulos, Konstantinos; forskningsadj.
Andersen, Ken Haste; ph.d.-studerende.
Antonsen, Frank Donald; ph.d.-studerende.
Bak, Per; professor.
Bang, Jens Mikal; lektor.
Bearden, Ian; forskningsadj.
Bohr, Tomas; forskningslektor.
Bondorf, Jakob Peter; lektor.
Broglia, Ricardo Americo; gæsteprofessor.
Bruus, Henrik; forskningslektor.
Bøggild, Hans; lektor.

Cangemi, Daniels M.; forskningsadj.
Carter, Gregory W.; forskningsadj.
Chialvo, Dante; forskningsadj.
Christensen, Per Rex; lektor.
Corral, Alvaro; forskningsadj.
Cvitanovic, Predrag; professor.
Dahl, Rasmus; ph.d.-studerende.
Dam, Mogens; forskningslektor.
Damgaard, Gunnar; lektor.
Damgaard, Poul Henrik; lektor.
Dettmann, Carl Philip; forskningsadj.
Dimon, Peter; forskningslektor.
Donati, Paola; forskningsadj.
Døssing, Thomas; lektor.
Ellegaard, Clive Sigurd; lektor.
Gaarde, Carl C; lektor.
Gaardhøje, Jens Jørgen; lektor.
Ginanneschi, Paolo Muratore; forskningsass.
Gonin, Michel; gæsteprofessor.
Greensite, Jeffrey Paul; gæsteprofessor.
Hansen, Allan Gert; ph.d.-studerende.
Hansen, John Renner; lektor.
Hansen, Jørn Dines; professor.
Hansen, Ole; professor.
Hansen, Peter Henrik; lektor.
Harris, Martin; forskningsadj.
Howard, Martin; forskningsadj.
Jackson, Andrew D.; professor.
Jensen, Hans B.; gæsteprofessor.
Jensen, Lars; ph.d.-studerende.
Jensen, Mogens Høgh; lektor.
Jurkiewicz, Jerzy; lektorvikar.
Krasnitz, Alexander; forsker.
Larsen, Jens Syrak; lektor.
Lauritsen, Kent Bækgaard; forskningsadj.
Lautrup, Benny Elley; lektor.
Levinsen, Mogens Tweddell; lektor.
Markosova, Maria; forskningsadj.
Mattiello, Raffaele; forskningsass.
Mishustin, Igor; forskningslektor.
Møller, Povl Rasmus; forskningslektor.
Nielsen, Holger Frits Bech; professor.
Nielsen, Jacob Langgaard; ph.d.-studerende.
Nilsson, Bjørn Stefan; lektor.
Olesen, Mogens; lektor.
Olesen, Poul; professor.
Olsen, Kasper; ph.d.-studerende.
Paczuski, Maya; forskningsadj.
Petersen, Jens Lyng; lektor.
Polleri, Alberto; undervisningsass.
Prokopec, Tomislav; forskningsadj.
Putkaradze, Vakhtang; stipendiat.
Rensch, Bertram Edgar; forskningslektor.
Sasakura, Naoki; forskningsadj.
Sato, Harutada; forskningsadjunkt.
Scavenius, Ove; ph.d.-studerende.
Schaadt, Kristian Engebæk; ph.d.-studerende.
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Schmidt, Søren; ph.d.-studerende.
Serges, Ulrik; adjunkt.
Solla, Sara; gæsteprofessor.
Ulfbeck, Ole Carsten; lektor.
Van,Hecke Martin; forskningsadj.
Veje, Christian; ph.d.-studerende.
Venugopalan, Raju; forskningsadj.
Vistisen, Ida Lise; lektor.
Watanabe, Shinya; forskningsstip.
Weis, Morten; ph.d.-studerende.
Winther, Ole; ph.d.-studerende.
Wäänänen, Anders; ph.d.-studerende.
Xella, Stefania; undervisningsass.
Zinkernagel, Henrik; ph.d.-studerende.
Zocchi, Giovanni; forskningsadj.

TAP:
Andersen, Marianne; assistent.
Antvorskov, Leif Erik; ingeniørassistent.
Antvorskov, Liva; laboratoriebetjent.
Bertelsen, Henrik; teknikumingeniør.
Bork, Henny; programmør.
Christensen, Hanne Nørgaard; assistent.
Christiansen, Jette Storm; laborant.
Dilling, Lisbeth; biblioteksleder.
Elsving, Agnethe Hassager; assistent.
Eriksen, Niels Peter; betjent.
Eriksson, Lars; betjent.
Fjordstrand, Anne Kate; overassistent.
Friding, Lisa Bitten; kontorfuldmægtig.
Funch-Eilersen, Thomas; praktikant.
Glass, Dorte; overassistent.
Grothe, Anne Elisabeth; teknisk tegner.
Grun, Ditte Steimann; praktikant.
Hansen, Fin; forskningstekniker.
Hansen, Flemming Bo; ingeniørassistent.
Hansen, Ulla Holm; korrespondent.
Hellsten, Aase Gerda; assistent.
Holm, Helle Leonhardt; praktikant.
Jacobsen, Erik Grønbæk; ingeniørassistent.
Lindahl, Arne; teknikumingeniør.
Lippert, Evan; praktikant.
Loua, F. Maia Joan; assistent.
Lund, Anne-Mette; overassistent.
Madsen, Bonna; overassistent.
Madsen, Johannes; teknikumingeniør.
Midjord, Jakup; praktikant.
Mikkelsen, Christian Kastbjerg; betjent.
Petersen, Ejner; ingeniørassistent.
Raundorf, Lene; overassistent.
Slott, Ole Vilhelm; ingeniørassistent.
Sørensen, Kirsten Skotte; ekspeditionssekretær,

ikke ac.
Vedel, Hanne; overassistent.
Vischer, Axel; forsk.adj.
Willadsen, Finn Ehlers; civilingeniør.

TANDEM ACCELERATOR LABORATORIET

VIP:
Bark, Robert Arthur; forskningsadj.
Bergstrøm, Mats Henrik; forskningsadj.
Elbek, Bent; professor.
Hagemann, Gudrun Bertram; lektor.
Herskind, Bent; lektor.
Holm, Anders Løvenskjold; lektor.
Jensen, Holger Jan; forskningsadj.
Sletten, Geirr; lektor.
Tørmanen, Sari Susanna; forskningsadj.
Varmette, Peter; forskningsadj.

TAP:
Bærentsen, Inga Anna Ketty; forskningstekniker.
Engelhardt, John Richard; forskningstekniker.
Frigalt, Jette; assistent.
Hagemann, Kenny; teknikumingeniør.
Hansen, Henrik John; forskningstekniker.
Hansen, Jimmy Cali; forskningstekniker.
Hørmann, Bende; kontorfuldmægtig.
Larsen, Tommy Bomand; forskningstekniker.
Lindegaard, Niels Kristian; forskningstekniker.
Mortensen, Carsten; forskningstekniker.
Nielsen, Børge Svane; teknisk leder.
Olsen, Erik Kaimer; forskningstekniker.
Rasmussen, Ole Bjørn; forskningstekniker.
Sørensen, Jens Erik; forskningstekniker.
Sørensen, Jesper Hanghøj; praktikant.
Sørensen, Jette Agnete; laborant.
Thorvaldsen, Benny Reher; medhjælper.
Westergaard, Jørn; laboratoriemester. 

ØRSTED LABORATORIET

VIP:
Als-Nielsen, Jens; professor.
Andersen, Hans Henrik; professor.
Andersen, Niels Overgaard; lektor.
Andresen, Bjarne Bøgeskov; lektor.
Berg-Sørensen, Kirstine; forskningsadj.
Borggreen, Jørn; lektor.
Busch, Henrik; forskningsass.
Bøggild, Peter; ph.d.-studerende.
Echt, Olof; gæsteprofessor.
Eriksen, Kasper Juel; ph.d.-studerende.
Gaarde, Mette Borg; ph.d.-studerende.
Gunnlaugsson, Haraldur Pall; forskningsass.
Hansen, Erland Brun; lektor.
Hansen, Louise Theil; ph.d.-studerende.
Hansen, Ole Per; lektor.
Harris, Pernille Hanne; forskningsadj.
Hedegård, Per; lektor.
Hviid, Stubbe Faurschou; ph.d.-studerende.
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Jensen, Jens; lektor.
Jensen, Jesper Bo; forskningsass.
Joensen, Karsten Dan; forskningsadj.
Johansen, Hans Allan; lektor.
Johnson, Erik; lektor.
Kjeldgaard, Lisbeth; ph.d.-studerende.
Knudsen, Jens Martin; lektor.
Kristensen, Anders; forskningsadj.
Larsen, Ulf; lektor.
Laursen, Rene Sejer; civilingeniør.
Lindelof, Poul Erik; lektor.
Madsen, Anders; ph.d.-studerende.
Madsen, Morten Bo; lektor.
Nielsen, Hans; lektor.
Nielsen, Mads; ph.d.-studerende.
Nygård, Jesper; ph.d.-studerende.
Olsen, Janus Staun; lektor.
Olsen, Malte; lektor.
Paaske, Jens; ph.d.-studerende.
Pedersen, Jens Olaf Pepke; forskningslektor.
Pedersen, Simon Vind Daugaard; ph.d.-studeren-

de.
Rasmussen, Finn Berg; lektor.
Salgado, Jose A; forskningsadj.
Sarholt, Leif; lektor.
Smith, Henrik; professor.
Steenstrup, Stig; lektor.
Van Der Poel, Mike; ph.d.-studerende.
Veje, Niels Erling Winsløv; lektor. 

TAP:
Bagterp, Mads; overassistent.
Bechmann, Bjarni; ingeniørassistent.
Bernt, Michael Heide; laboratoriebetjent.
Carnfeldt, Lars; assistent.
Christensen, Jan Brinchmann; teknisk assistent.
Christensen, Morten; ingeniørassistent.
Farver, Carit Donal; ingeniørassistent.
Ferrall, Finn; ingeniørassistent.
Hansen, Mads Erik Liisberg; vagtfunktionær.
Hansen, Ove Løvkvist; betjent.
Henriksen, Marianne; overassistent.
Hviid, Charlotte; overassistent.
Jensen, Inger Margrethe; laborant.
Jensen, Kjeld; ingeniørassistent.
Jensen, Rolf Inunguak; laboratorietekniker.
Job, Helle; overassistent.
Kristensen, Frank Mølsted; overassistent.
Meissner, Edgar; ingeniørassistent.
Mortensen, Kirsten; overassistent.
Pettersson, Bent Hermann; ingeniørassistent.
Rasmussen, Henrik; teknikumingeniør.
Svendsen, Svend Aage; elektroniktekniker.
Sørensen, Betina Dam; assistent.
Sørensen, Claus Birger; teknikumingeniør.
Vinde, Inge; assistent.

GEOFYSISK AFDELING

VIP:
Aarup, Thorkild; forskningsadj.
Alexeev, Vladimir; forskningslektor.
Andersen, Katrine K; ph.d.-studerende.
Andersen, Marie Louise S; forsk. assistent.
Andersen, Uffe Jacobi; kand. stip.
Bates, John R.; professor.
Bendtsen, Jørgen; ph.d.-studerende.
Bouchikas, Jannis Nikolas; akademiingeniør.
Caballero, Rodrigo Ausi; forskningsass.
Clausen, Henrik Brink; lektor.
Dahl-Jensen, Dorthe; lektor.
Ditlevsen, Peter; forskningslektor.
Gundestrup, Niels Steen; civilingeniør.
Hammer, Claus Uffe; professor.
Hansen, Aksel Walløe; lektor.
Hvidberg, Christine Schøtt; forskningsadj.
Højerslev, Niels Kristian; lektor.
Johnsen, Sigfus Johann; lektor.
Leth, Ole Krarup; ph.d.-studerende.
Marsh, Nigel Daryl; forskningsass.
Mogensen, Irene; ph.d.-studerende.
Moreaux, Guilhem; ph.d.-studerende.
Mosegaard, Klaus Edvard; lektor.
Olsen, Nils; forskningsadj.
Olsen, Steffen Malskær; forskningsass.
Rasmussen, Erik Alfred; lektor.
Risbo, Torben; lektor.
Rotvig, Jon; ph.d.-studerende.
Rygaard-Hjalsted, Camilla; ph.d.-studerende.
Shaffer, Gary; professor.
Skoglund, Sverker Albert; videnskabelig medarb.
Stampe, Anna Mia; forskningsassistent.
Steffensen, Jørgen Peder; forskningsstip.
Tscherning, Carl C.; professor.
Ulloa, Osvaldo; forskningsadjunkt.
Vinther, Rikke; kand. stip.
TAP:
Barnkob, Charlotte; assistent.
Boas, Anita; laborant.
Chrillesen, Ellen Emme; laborant.
Davidsen, Torgun; overassistent.
Hammer, Mette; assistent.
Hansen, Henriette; kontorfuldmægtig.
Hansen, Steffen Bo; ingeniørassistent.
Holck, Jørgen; ingeniørassistent.
Hundahl, Henning; teknikumingeniør.
Knappe, Susanne; assistent.
Kristensen, Ole; ingeniørassistent.
Kristinsdottir, Palina Matt.; assistent.
Pedersen, Christina Schneider; assistent.
Pedersen, Dorthe Schneider; assistent.
Schenk, Barbro Marianne Wiin; kontorfuldmægtig.
Willadsen, Finn Ehlers; civilingeniør.
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CENTER FOR NATURFILOSOFI

VIP:
Emmeche, Claus; lektor.

Ph.d.-afhandlinger:
Andersen, Uffe Jacobi: Modelling the stable water

isotopes in Precipitation using the LMD5.3 ato-
mospheric general curculation model.

Busch, Henrik: Studies of surface-supported metal
clusters.

Bøggild, Carl Egede: Climate and melting on ice
sheet margins assessed by observations and mo-
delling.

Christensen, Morten: Epitaxy, Thin Films and Su-
perlattices.

Christoffersen, Henrik: Mikrostrukturer i Valset
Kobber.

Diener, Peter: Tidal Interaction of Stars with Mas-
sive Black Holes.

Ekholm, Simon: Determination of Greenland and
Surface Topography from Satellite Altimety and
other Elevation Data.

Engsager, Karsten Enggaard: Integration of satelli-
te data in local geodetic networks: Implementa-
tion and analysis.

Filippo, Giuseppe De: Redistribution of electronic
energy in thermal and subthermal atomic colli-
sions of optically prepared atoms.

Gaarde, Mette Borg: High harmonic generation
and two color mixing in strong laser fields.

Gerstenberg, Michael: A Neutron Scattering Study
of Triblock Copolymer Micelles.

Gunnlaugsson, Haraldur Pall: The Magnetic Pro-
perties Experiment on Mars Pathfinder and
mars Surveyor.

Hjemsted, Kirsten: An investigation of dustiness
with a rotating drum method.

Hoff, Ayoe Gry: Radon Transport in Fractured
Soil: Laboratory Experiments and Modelling.

Holme, Niels Chr Rømer: Photoinduced anisotro-
py, holographic gratings and near field optical
microscopy in side-chain azobenzene polyesters.

Larsen, Niels Agersnap: Dosimetry based on Ther-
mally and Optically Stimulated Luminescence.

Marsh, Nigel Daryl: Natural Climate Varibility
Identified from Two Greenland Ice-cores.

Mortensen, John: Satellite Altimetry and Circulati-
on in the Denmark Strait Area.

Nielsen, Mads: Influence Functional Approach to
Open Systems in Quantum Optics.

Nourani, Yaghout: Optimization using simulated
annealing by computer experiment.

Padoan, Paolo: Dynamics of Molecular Clouds,
Turbulent Fragmentation, and Star Formation.

Putkaradze, Vakhtang: Local Structures in Exten-
ded Systems.

Schrøder, Elsebeth Pia: Diffusion and Weak Tur-
bulence in Capillary Waves and in the Complex
Ginzburg Landau Equation.

Sørensen, Lise Lotte: Experimental Study of the
Processes in Air/Sea Exchange of Gaseous Ni-
trogen Compounds.

Vinther, Rikke: Seismic Texture Classification.
Wagner, Helle: Monte Carlo Analysis of Seismic

Inverse Problems.
Weis, Morten: Topological Aspects of Quantum

Gravity.

Specialer: 

Astronomisk Observatorium i København
Freyhammer, Lars Michael: Sx phoenicis og rp lyr-

ae stjerner i den centrale del af kuglehoben om-
ega centauri.

Grove-Rasmussen, Jakob: 2a0335+096 – the center
of a cooling flow.

Milvang-Jensen, Bo: Properties of e and so galax-
ies in the clusters hydrai and coma.

Olsen, Lisbeth Fogh: Luminositetsfunktionen af
48 galaksehobe i intermediære afstande.

Niels Bohr Institutet
Andersen, Jacob Sparre: Målinger af relativ diffu-

sion i turbulens.
Bertelsen, Preben: Quantum chaos and vibration

of elastic plates.
Carloganu, Christina: Search for the standard mo-

del intermediate mass higgs particle with the at-
las detector at the future proton-proton colli-
der, lhc.

Hansen, Birgitte Freiesleben: Stabilitets analyse af
diabetes mellitus – matematisk formulering af
en multifaktoriel sygdom.

Hansen, Jonas Lundbek: Stor skala strukturer og
partikelbevægelse i kaotiske dynamiske syste-
mer.

Hørlück, Sune: Chok bølgedynamik i to-dimensio-
nal granulært flow.

Jensenius, Tove Maria Henriette: Measurements
of colloidal interactions and the spring proper-
ties of polymer coils.

Kjærgaard, Lars: Quantum cosmology and de sit-
ter space.

Marner, Joakim: Bohr’s institute in copenhagen
and the interpretation of quantum mechanics
in the weimar period.

Nielsen, Mai-Britt Brun: Cascade models of fully
developed turbulence.

Nordfalk, Jacob: Klassifikation og optimering. fra
grundforskning til produktudvikling.

Nygård, Jesper: Quantum chaos of the no2 mole-
cule in high magnetic fields.
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Okkels, Fridolin: Intermittent dynamik i turbulen-
te skalmodeller.

Ozel, Feryal: Search for the lightest. Supersymme-
tric higgs boson in the invisible decay channel
at aleph.

Pedersen, Henrik Jepsen: Tilfældige kvantebillar-
der.

Petersen, Niels K.: Threshold variation in neural
networks.

Randløv, Jette: Reinforcement-indlæring baseret
på manglende tilstandsinformation.

Schaadt, Kristian Engebæk: The quantum chaolo-
gy of acoustic resonators.

Ørsted Laboratoriet
Andreasen, Carsten: Optiske, elektriske og struk-

turelle egenskaber af gaas-film fremstillet ved la-
serforstøvning.

Dederichs, Anne Simone: Phase-matching in high
order harmonic generation.

Dyndgaard, Morten Glarborg: Laser spectroscopy
of no-(rare gas) Van der Waals molecules and
rydberg series of acetylene.

Hansen, Kim Højrup: Vector correlations in disso-
ciative photoionisation: the b-state of the mole-
cular oxygen ion.

Hansen, Rasmus Hvass: Kvantecomputere.
Hansen, Tue Normann: Uv laser ablation af metal-

ler i vakuum:vinkel- og energifordelingen af de
ablaterede partikler fra sølv og nikkel.

Helt-Hansen, Jakob: Beta spektroskopi med silici-
um halvlederdetektorer.

Hove, Jens Dahlgaard: Issues regarding quantitati-
on of the regional myocardial blood flow with
13-n ammonia and positron emission tomo-
graphy.

Jensen, Jesper Bo: Ætsede og gate definerede
kvante punkt kontakter.

Jensen, Lars Melwyn: Superledning i tung-ferm-
ion metaller.

Johansen, Morten Stoklund: Hastighedskorrelati-
oner i en gittergenereret turbulent rørstrøm-
ning målt med lda.

Kutchinsky, Jonatan: Mesoskopiske superleder-
halvleder heterostrukturer.

Larsen, Randi Egeberg: Vekselvirkning mellem
fluor-19 i teflon og helium-3, undersøgt med
kernemagnetisk resonans.

Madsen, Dorte Nørgaard: Collision induced frag-
mentation of na2+ and small sodium cluster ions.

Møllnitz, Lone Friborg: Thermodynamics and ki-
netics of two-dimensional islands on surfaces: a
simulation study.

Nielsen, Søren Fæster: Elektronholografi af blyin-
klusioner i aluminium.

Olesen, Anne Værnholt: Termiske egenskaber af
flydende bly inklusioner i alumimium.

Saksulv, Nancy: Tidsopløste fotoluminescensun-
dersøgelser af porøs silicium.

Simonsen, Viggo Olivier: Selv-similære løsninger i
gasdynamik.

Svaneborg, Carsten: Simulering af migration og
sammensmeltning af metalinclusioner i homo-
gene materialer.

Wissing, Paul: Et monte carlo studium af den di-
polare linie-udbredning af nmr-spektre.

Zaffalon, Michelle: Temperatur og spændingsbias
afhængighed af ledningsevne kvantiseringen i
gaas/algaas punkt kontakter.

Geofysisk afdeling
Hansen, Frans Rubek: Sammenligning af tre me-

toder til harmonisk nedad fortsættelse af luft-
bårne tyngdemålinger.

Jensen, Susanne Lund: Earthquake source mecha-
nism determined from regional recorded seis-
mograms.

Laursen, Ellen Vaarby: Ekstraktion af palæo-klima-
tisk information fra grip-borehulst emperatu-
rerne ved hjælp af en monte carlometode.

Madsen, Karen Nørgaard: Hans Tausen iskernen
– studier af krystalstruktur, datering og smelte-
lagsstratigrafi.

Mortensen, Jes Kammer: Mikroklimatiske under-
søgelser ved Risø’s meteorologimast.

Nielsen, Thomas Kofoed: Et integreret geofysisk
studie af kontinentalmargin sydvest for Grøn-
land.

Olsen, Steffen Malskær: Dianeutral advektion og
vandtype omformning i Stillehavet.

Spetzler, Jesper: Monte carlo analyse af et synte-
tisk, stærkt ikke-lineært inverst problem.

Stampe, Anna Mia: Vulkanske vidnesbyrd i iskerne
fra Hans Tausen.

Sørensen, Martin O.B.: Sammenligning af sar-dtm
med gps-data.

Fondsstøtte:
Der henvises til den elektroniske udgave af Årbog-
97 på WWW. Adgang via KU’s hjemmeside
http://www.ku.dk, menupunktet “Generel Infor-
mation”.

Publikationer:
Aaserud F.: Nogle indtryk fra den 20. internatio-

nale videnskabshistoriekongres i Liège 21.-26.
juli 1997. Roskilde: Nyhedsbrev. Åbent Netværk
for Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi 16,
1997. 

Akemann G., Damgaard P.H., Magnea U., Nishiga-
ki S.: Universality of Random Matrices in the
Microscopic Limit and the Dirac Operator
Spectrum. Nucl. Phys. B487, s. 721-738, 1997. 
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Alfaro J., Bering K., Damgaard P.H.: BRST Formu-
lation of Partition Function Constraints. Mod.
Phys. Lett. A12, s. 1119-1126, 1997. 

Ambjorn J., Kristjansen C., Watabiki Y.: The Two
Point Function of c = -2 Matter Coupled to 2-D
Quantum Gravity. Nucl. Phys. B504, s. 555-579,
1997. 

Ambjorn J., Krasnitz A.: Improved Determination
of the Classical Sphaleron Transition Rate.
Nucl. Phys. B506, s. 387-403, 1997. 

Ambjorn J., Anagnostopoulos K.N., Ichihara T.,
Jensen L., Kawamoto N., Watabiki Y., Yotsuji K.:
Quantum Geometry of Topological Gravity.
Phys. Lett. B397, s. 177-184, 1997. 

Ambjorn J., Watabiki Y.: Noncritical String Field
Theory for Two-D Quantum Gravity coupled to
(p, q) Conformal Fields. Int. J. Mod. Phys. A12,
s. 4257-4289, 1997. 

Ambjørn J., Kristjansen C., Watabiki Y.: The Two-
point Function of c=-2 Matter Coupled to 2D
Quantum Gravity. Nucl. Phys. B 504 [FS], s. 555-
578, 1997. 

Artemova I.V., Bisnovatyi-Kogan G.S., Björnsson
G., Novikov I.D.: Structure of Accretion Disks
with Optically Thick-Thin Transitions. Astro-
phys. J. 456, s. 119—123, 1996. 

Barranco F., Vigezzi E., Broglia R.A.: Momentum
Distribution in Halo Nuclei. Z. Phys. A356, s. 45,
1997. 

Barranco F., Broglia R.A., Esbensen H., Vigezzi E.:
Role of Finite Nuclei in the Pairing Gap of the
Inner Crust of Neutron Stars. Phys. Lett B390, s.
13, 1997. 

Batalin I.A., Bering K., Damgaard P.H.: Second
Class Constraints in a Higher-Order Lagrangian
Formalism. Phys. Lett. B408, s. 235-240, 1997. 

Beloborodov A.M., Abramowicz M.A., Novikov
I.D.: Inertia of Heat in Advective Accretion Disk
around Kerr Black Holes. The Astrophysical
Journal 491, s. 267-269, 1997. 

Beloborodov A.M., Abramowicz M.A., Novikov
I.D.: On the Equations of Advective Disk in Kerr
Geometry. Proceedings of the Eight Marcel
Grossman Meeting on General Relativity, Jer-
usalm, s. 1-, 1997. 

Bennett D.L., Froggatt C.D., Nielsen H.B.: Stan-
dard Model Couplings with �

-1=137 ± 9 from
Multiple Point Criticality and 3 Generations of
Gauge Bosons; No GUT, No SUSY;. i: Procee-
dings of the 28th International Conference on
High Energy Physics (Warsaw, 1996).

Bering K., Damgaard P.H.: Higher Antibrackets. i:
Second International Sakharov Conference on
Physics, Moscow, May 18-25, 1996, s. 360-371,
Singapore 1997. 

Bogdanov E.V., Hansen O.P., Kolokolov K.I., Krav-
chenko V.N., Minina N.Y., Olsen J.S., Savin

A.M.: Light and Electric Field Influence on Res-
istivity and Long- Time Relaxations of Piezores-
istivity in p-GaAs/AlGaAs Heterostructures. Pro-
ceedings: Materials Science and Material Pro-
perties for Infrared Optoelectron 3182, s. 68-72,
1997. 

Borysow A., Jørgensen U.G., Zheng C.: Model At-
mospheres of Cool, Low-metallicity Stars: the
Importance of Collision-Induced Absorption of
Collision- Induced Absorptione. Astronomy and
Astrophysics 324, s. 185-195, 1997. 

Brandenburg A., Enqvist K., Olesen P.: The Effect
of Silk Damping on Primordial Magnetic Fields.
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Zoologi

Zoologisk Institut

AFDELING FOR POPULATIONSBIOLOGI

Forskningsvirksomhed:
Ved afdelingen forskes der i et bredt spektrum af
populationsbiologiske og økologiske problemstil-
linger inden for fire arbejdsgrupper: Populati-
onsøkologi, Parasitologi, Evolutionsbiologi og Ad-
færdsbiologi.

Populationsøkologi
Blandt de emner, der er arbejdet med inden for
den økologiske gruppe er jordbundsbiologi: For-
skellige aspekter af økologien hos jordbundens
mikrofauna (protozoer og nematoder), visse bak-
terier samt gødningsbiller. 

Eksperimentelt reduceret diversitet blandt jord-
bundsorganismerne har tidligere vist sig at påvir-
ke nedbrydningsforløbet i jorden. Denne effekt er
blevet bekræftet ved eksperimenter med CHCl3-
fumigeret jord tilsat CuSO4 (F. Ekelund, S. Chri-
stensen).

Svampemidlet Fenpropimorph har i laboratori-
et vist sig at være meget giftigt for jordens pro-
tozoer, mens en effekt ikke har kunnet påvises i
felten, muligvis på grund af den store usikkerhed
der er knyttet til protozotællinger under markfor-
hold. Undersøgelser af diversiteten af heterotrofe
flagellater i jord har bl.a. vist at størstedelen af dis-
se organismer forekommer i meget små antal og
derfor bliver overset ved rutine-undersøgelser (F.
Ekelund).

Effekten af forhøjet atmosfærisk kuldioxid-kon-
centration på nedbryderpopulationernes aktivitet
i jorden undersøges i vækstkammerforsøg, og der
er påvist en positiv effekt på antallet af protozoer
omkring levende planterødder. Desuden er det
vist at halm dyrket ved forhøjet CO2 nedbrydes
langsommere end normal halm (R. Rønn, H. Fre-
deriksen).

Analyse af polyaromatiske hydrocarboner i skov-
jord fra et område med intens kulafbrænding
(Walbrzych, Polen) har bekræftet at jordens me-
thankonsumption påvirkes af forureningen (S.
Christensen, A. Priemé).

Med hensyn til gødningsbiller er undersøgt: (1)
Respiratoriske tilpasninger til lave iltkoncentratio-
ner (P. Holter, A. Spangenberg). (2) Ernærings-
biologi med særligt henblik på størrelsesmåling af
de meget små partikler som viser sig at udgøre bil-

lernes føde (P. Holter). (3) Den toksiske virkning
af antiparasitmidler (til får) på billernes repro-
duktion og overlevelse. Effekten synes i visse tilfæl-
de at være meget stærk (K. Wardhaugh, P. Hol-
ter). 

Foruden jordbundsbiologi har gruppen arbej-
det med en række emner inden for især terrestri-
ske arthropoders og fugles populations- og ad-
færdsøkologi.

En simuleringsmodel for et økologisk system
bestående af granskov, grannålevikleren (Epinotia
tedella), parasitoider, predatorer og naturlige in-
sektsygdomme udvides til at omfatte skovens mo-
saik af forskelligartede bevoksninger. Grannålevik-
leren lever i mere eller mindre adskilte sub-popu-
lationer, fordi danske skove har relativt små og
spredte rødgranbevoksninger. Viklernes populati-
onsdynamik påvirkes heraf, således at jo mindre
og jo mere isoleret en bevoksning er, jo lavere og
jo mindre varierende er viklertætheden (M.
Münster-Swendsen).

Nåletræer afgiver en række flygtige forbindel-
ser, monoterpener, der nedsætter insektherbivori
og mikrobiel nedbrydning samt indgår i atmos-
færens ozonbalance. Afgivelsen fra rødgran for-
øges op til 60 gange, hvis grenene begnaves af
gråsnudebiller (A. Priemé, S. Christensen).

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 stude-
res og relateres til landskabets udformning og til
den vilde flora (M. Münster-Swendsen, I. Cala-
buig).

Metapopulationsdynamik af rovmider og spin-
demider undersøges i drivhusforsøg, hvor en ræk-
ke populations-parametre bestemmes (G. Nach-
man, R. Zemek). Evolutionære og økologiske
aspekter af spredningsstrategier undersøges hos
rovmider (G. Nachman, D. Margolies). En stoka-
stisk simuleringsmodel for en metapopulation ud-
vikles med henblik på at forudsige effekten af
større vejanlæg på løgfrøens overlevelse i jyske
søsystemer (T. Hels, G. Nachman). Betydningen
af fluktuerende asymmetri som mål for individuel
fitness analyseres statistisk (G. Nachman, K.E. Hel-
ler).

Humlebiers adfærd under nektar-fouragering
undersøges for at påvise forskellige evolutionære
strategier, som tjener til at maximere deres føde-
indtagelse i en konkurrencesituation. Endvidere
undersøges myrers fouragering på honningdug
fra bladlus og på planter med ekstraflorale nekta-
rier, samt myrernes territoriale adfærd (H. Drei-
sig).
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Der er udført fortsatte undersøgelser af farve-
dannelsesmekanismen i blå fjer (J. Dyck; R.O.
Prum (Kansas University)) samt af fjerdragtens
funktioner med hensyn til camouflage og evne til
at modstå nedbør (J. Dyck). Udviklingsarbejde
med hensyn til objektive, optiske metoder til kvali-
tetsvurdering af minkskind er fortsat (P. Rasmus-
sen, J. Dyck). Biotoper og fordeling af fuglearter i
Sahelzonen i Senegal er beskrevet på basis af felt-
observationer og satellitfotos (H. Nøhr).

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. Desuden er der udført spot-mapping
af fuglesamfund i Sydafrika (J. Rabøl).

Parasitologi
Arbejdsgruppen forsker især i populationsregule-
ring og resistensmekanismer i forbindelse med pa-
rasitinfektioner, og især med tarmparasitter hos
pattedyr. 

Fortsatte undersøgelser af immunreaktioner
hos mus inficeret med galdegangsbændelormen,
Hymenolepis microstoma har resulteret i opdagelsen
af en direkte livscyklus hos immundeficiente, thy-
musfrie (nøgne) mus. Æg optaget af nøgne mus
klækker og oncosphære-larven trænger ind i en
villus, hvor den udvikler sig til det næste larvesta-
die, cysticercoiden. Denne afgives til tarmlumen,
hvor den excysterer, vokser og vandrer til galde-
gangen, hvor den kønsmodnes (J. Andreassen). Et
forskningssamarbejde om denne spændende op-
dagelse er etableret sammen med A. Ito (Japan)
og D. Hoole (UK).

Varigheden af en moderat enkelt infektion med
rundormen Nippostrongylus brasiliensis er under-
søgt hos nyligt fravænnede rotter og det blev fun-
det at ormene producerer æg i op til 100 dage i
modsætning til voksne rotter der udstøder infekti-
onen allerede efter 10 dage (O. Hindsbo).

Der er fortsat bearbejdning af billedmateriale
og data om en hidtil ukendt relation mellem tar-
mens lymfoide organer, de såkaldte Peyer pletter,
der er en del af immunapparatet og fordelingen
af ikten Echinostoma caproni i rottens tyndtarm (O.
Hindsbo).

Inden for rammerne af Grundforskningsfon-
dens Center for Eksperimentel Parasitologi stude-
res populationsdynamikken af Schistosoma japoni-
cum, Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum og
Trichuris suis hos grise. Der er blandt andet foreta-
get transplantationsforsøg med orm fra inficerede
til uinficerede grise (T. Schou, H. Bøgh og J. An-
dreassen m. fl.) samt påvist transplacental overfør-
sel fra so til pattegris (P. Nansen, N. Ørnbjerg, L.
Willingham, H. Bøgh, M.V. Johansen, J. Andreas-

sen m.fl.). Desuden er hos frilandsgrise undersøgt
betydningen af næsering, fiberrig kost og tætheds-
graden af grisene for spredning af rundormene
Ascaris suum, Trichuris suis og Oesophagostomum den-
tatum (A. Roepstorff, O. Hindsbo m.fl.). Under-
søgelser over infektionshyppigheden af tarmcilia-
ten Balantidium coli hos pattegrise og ældre svin,
er færdiggjort (O. Hindsbo, J. Andreassen og L.
Willingham m.fl.), men der arbejdes videre med
studier af cystedannelsen i grises tyktarm samt mu-
ligheden for at anvende såkaldt McMaster flotati-
on til kvantificering af cysterne (O. Hindsbo, J.
Andreassen, H. Bøgh m.fl.).

Hyppigheden af malaria og helminther under-
søges hos høns i Afrika (A. Permin (KVL), O.
Hindsbo m.fl.).

Undersøgelser af malaria DNA til belysning af
sammenhæng mellem samtidig infektion med fle-
re forskellige arter af malaria og sygdomsbilledet,
der måles ved mængden af C-reaktivt protein og
haptoglobin i blodet hos mennesker, er undersøgt
i samarbejde med Rigshospitalet (P. Høy Jakob-
sen, M. Alifragis og O. Hindsbo).

I samarbejde med Danmarks Farmaceutiske
Højskole (P. Mølgaard m.fl.) er der foretaget in vi-
tro undersøgelser med bændelormen, Hymenolepis
diminuta og blodikten, Schistosoma mansoni af an-
thelmintisk aktive stoffer fra naturmedicin-plan-
ten (Ozoroa insignis) fra Zimbabwe (J. Andreas-
sen).

I samarbejde med Dansk Bilharzioselaboratori-
um er undersøgelser over betydningen af jern for
infektioner med hageorm hos indbyggerne i tre
landsbyer i Kisumu-distriktet i Kenya afsluttet (A.
Olsen, P. Magnussen (DBL), Division of Vector
Borne Diseases (Kenya), J. Andreassen).

Evolutionsbiologi
Gruppens forskning omfatter to områder: Ved for-
skellige markører såsom DNA sekvenser, variation
i strukturgener og kromosom-variation studeres
variationen både mellem individerne inden for en
art (geografisk variation, familiestruktur) og for-
skelle arterne imellem. Sidstnævnte for at belyse
det overordnede slægtskab (fylogenien).

Et vigtigt nyt element er undersøgelser over sel-
ve genets og genomets evolution; eventuelle lov-
mæssigheder heri vil være væsentlige i sig selv, og
samtidigt give grundlag for en bedre vurdering af
de anvendte markører i fylogenetiske 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, Louise Grau) og arts
dannelsesmønstret hos forskellige fuglegrupper i
Andesbjergene og i østafrikanske bjergskove (M.
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Roy, G. Garcia-Moreno, B. Slikas, P. Arctander) er
afsluttet. Udredning af fylogenien hos slangegrup-
pen Colubridae (P. Gravlund) er fortsat. Disse un-
dersøgelser indgår i det SNF financierede Center
for Tropisk Biodiversitet. 

Undersøgelserne over den nybeskrevne Vu Qu-
ang okse’s tilhørsforhold er fortsat med inddragel-
se af seks forskellige gensekvenser, desuden er der
foretaget DNA-undersøgelser af 4 ud af 5 nye
Muntjak arter fra Sydøstasien (P. Arctander).

Undersøgelsen over de europæiske humlebiers
fylogeni baseret på mtDNA CO-I er udvidet med
et kernegen. De opnåede resultater viser, at den
traditionelle inddeling bør revideres, og at der er
en betydelig variation hos arter med en disjunkt
boreo-alpin udbredelse (B. Vest Pedersen).

De såkaldte skøjteløberes slægtskab undersøges
(J. Damgaard).

Annelidernes fylogeni – specielt oligochaeter og
igler – er belyst på forskellige niveauer ved anven-
delse af gensekvenser med passende ændringsha-
stigheder. Resultaterne udfordrer på flere punkter
den traditionelle, morfologisk baserede opfattelse
af slægtskabet (B. Christensen, B. Theisen). 

I studier over intraspecifik variation anvendes
forskellige hurtigt ændrende DNA sekvenser som
mikrosatelitter og mitochondriets kontrolregion.
I et enkelt tilfælde indgår også kromosomanalyser.
Ved hjælp af nukleare mikrosatelitter og mito-
chondriets kontrolregion er populationsstruktur
og -historie belyst hos et antal afrikanske bovid-ar-
ter samt den afrikanske elefant, desuden er for-
skellige populationsgenetiske parametre estime-
ret (B. Simonsen, P. Arctander, M.A. Coutellec, S.
Nyakaana, C. Johansen, H. Siegismund). 

Med udgangspunkt i en tidligere påvisning af en
meget skarp genetisk differentiering mellem for-
skellige populationer af Grants gazelle er iværksat
en undersøgelse af den kromosomale variation
med henblik på mulige isolationsmekanismer (P.
Arctander, B. Christensen, H. Siegismund). 

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).

Variationen hos polarræven undersøges ved
hjælp af microsatelliter og de variable MHC-loci
(P. Meincke).

Studiet af selve genomets evolution er intensive-
ret. Der fokuseres på den såkaldte ikke-kodende
DNA med henblik på at afsløre eventuelle syste-
matiske mønstre i basesammensætningen. Der er
igangsat tre undersøgelser (S. Schandorff, T. Mou-
rier, K. Nielsen, P. Arctander).

Der er iværksat en undersøgelse over gammelt
DNA i den grønlandske indlandsis. Bevaringsfor-

holdene er her særdeles gode, og det er foreløbig
lykkedes at isolere 5.000 år gammelt DNA og at
påvise en ganske stor diversitet, primært af svampe
og alger. Arbejdet udføres i samarbejde med Gla-
ciologisk Afdeling, KU (E. Willerslev, A. Hansen,
P. Arctander, B. Christensen).

Adfærdsbiologi
Adfærdsbiologerne arbejder med aspekter af soci-
aladfærd hos hvirveldyr. For tiden fokuseres på ad-
færdstilpasninger i forbindelse med stress hos pat-
tedyr og på lydkommunikation hos fugle.

Sammenhæng mellem stress og stereotyp ad-
færd undersøges hos mink, og hos sølv- og blåræv
studeres adfærd, reproduktion og stressfysiologi
under forskellige indhusningsformer. For mink
fokuseres på effekter af påførte belastninger over
for adfærd, urincortisol, puls og temperatur, me-
dens ræveundersøgelserne sigter mod udvikling af
anvendelige biologiske velfærdsparametre (L.L.
Jeppesen, V. Pedersen, C.P. Bjælke Hansen og A.
Lund). Undersøgelserne af pelsdyr sker i samar-
bejde med KVL, Statens Husdyrbrugsforsøg, samt
flere nordiske institutioner/universiteter.

Individuelle stressreaktioner undersøges hos
rødmus. Der fokuseres på udviklingen af indhus-
ningsbetingede adfærdsanomalier og deres fysio-
logiske korrelater, ligesom observerede adfærds-
varianter sættes i relation til rangtilhørsforhold
m.m. Virkningen af kendte antidepressiver og
neuroleptika på unormal adfærd hos rødmus un-
dersøges i samarbejde med Lundbeck A/S (K.E.
Heller). 

Sanglige interaktioner i lokale netværk af terri-
toriale sangfugle kortlægges i tid og rum ved
hjælp af et passivt akustisk lokaliseringssystem
(PALS). Interaktionernes signalbetydning, herun-
der betydningen af kaldelyde, testes i interaktive
afspilningsforsøg udført med digitale signal-emit-
tere (DSE). For tiden fokuseres på fænomener
som “eavesdropping”, afstandsvurdering, tempo-
rære skift til kaldelyde eller hviskelyde, sangpost-
skift, sangmatching og sangoverlapning/-alterne-
ring og disses afhængighed af f.eks. afstande til ak-
tive og passive rivaler. Parallelt hermed udføres
målinger over lydsignalernes evne til at modstå de-
gradering under forskellige transmissionsforhold
i danske og neotropiske biotoper. Undersøgelser-
ne koncentrerer om lydsignaler hos solsort, mus-
vit, rødhals, gærdesmutte, bomlærke og rørdrum;
men vi har også påbegyndt undersøgelser af visu-
elle signaler hos blishøne (T. Dabelsteen, J. Hol-
land, C. Holm og S.B. Pedersen). Undersøgelser
af fugles kommunikation i samarbejde med O.N.
Larsen (OU), C. Clark (Cornell Univ., USA), G.
Klump (Technical Univ., Garching, Tyskland), P.
McGregor (Univ. of Nottingham, UK) og E. Ne-
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meth og H. Winkler (Konrad Lorenz Institut für
vergleichende Verhaltensforschung, Østrig).

Eksterne lektorer på Dansk Bilharziose
Laboratorium
Studier over epidemiologi, kemoterapi og immu-
nologi ved human lymfatisk filariasis i Afrika (Tan-
zania, Kenya, Ghana, Uganda og Nigeria) (P.E. Si-
monsen 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 m.fl.).

Anden virksomhed:
J. Andreassen: Afdelingsleder, Kasserer i World Fe-
deration for Parasitologists, Næstformand i Dansk
Center for Parasitære Zoonoser og deltager i
grundforskningsfondens Center for Eksperimen-
tel Parasitologi. B. Christensen: Medlem af besty-
relserne for Statens Skadedyrlaboratorium og
Dansk Bilharziose Laboratorium. S. Christensen:
Medlem af Zoologisk Instituts ph.d.-udvalg og Bio-
logisk Studienævn. T. Dabelsteen: Dansk repræ-
sentant i International Ethological Committee. H.
Dreisig: Bestyrelsesmedlem i Dansk Naturhistorisk
Forening. O. Hindsbo: Medlem af Fakultetets
Strødamudvalg og de studerendes forretningsud-
valg til varetagelse af Suserup Laboratoriet og del-
tager i Grundforskningsfondens Center for Ekspe-
rimentel Parasitologi. L. Lau Jeppesen: Institutle-
der, Medlem af Dansk Pelsdyravlerforenings koor-
dinationsudvalg, DJF’s pelsdyrforsøgsudvalg og
Strukturdirektoratets programkomite for forsk-
ningsindsats i husdyrvelfærd og -adfærd. M.
Münster-Swendsen: Formand for bestyrelsen for
Zoologisk Instituts Læsø-laboratorium, Medlem af
Fakultetets Brorfeldeudvalg og leder af Forsk-
ningscenter for Agerlandets Biodiversitet. B.V. Pe-
dersen: Medlem af Clement’s Legats fondsbestyrel-
se, økonomiansvarlig ved afdelingen og nævns-
medlem af Fødevareministeriets Bisygdomsnævn
og P.E. Simonsen: Konsulent for TDR/WHO ved-
rørende Control Strategies in Lymphatic Filariasis.

Redaktions- og referee-hverv:
P. Arctander: Medredaktør ved Hereditas, Animal
Conservation og Biokemisk Forenings Tidsskrift
og referee for ca. 10 internationale tidsskrifter og
forskningsråd i USA, Australien, UK og Østrig. B.
Christensen: I redaktionskomiteen for Journal of
Zoological Systematics and Evolutionary Research
og referee ved tre tidsskrifter. S. Christensen: Re-

feree for Soil Biology & Biochemistry, European
Journal of Soil Science, Atmospheric Environ-
ment og Global Change Biology samt deltaget i
EU’s ekspertpanel. T. Dabelsteen: I redaktionsko-
miteen for Bioacoustics, konsulterende redaktør
ved Animal Behaviour samt referee for Animal Be-
haviour, Journal of Avian Biology, Behavioural
Processes, Biological Cybernetics, Ethology, Beha-
viour, The Ibis, Behavioural Ecology & Sociobiolo-
gy, Bioacustics og The Auk. J. Dyck: Referee for
Journal of Avian Biology. F. Ekelund: Referee for
FEMS Microbiology-Ecology og Soil Biology and
Biochemistry. P. Holter: Referee for Bulletin of
Entomological Research og Oikos. L.L. Jeppesen:
Referee for flere internationale tidsskrifter. G.
Nachman: I redaktionskomiteen for Journal of
Experimental and Applied Acarology samt referee
for forskellige tidsskrifter og redaktør af Procee-
dings from 3. International Symposium on Popu-
lation Dynamics of Plant-inhabiting Mites. B.V. Pe-
dersen: Referee for Journal of Zoological Syste-
matics and Evolutionary Research, Annales Zoo-
logici Fennici og National Science Foundation. A.
Priemé: Referee for Atmospheric Environment og
P.E. Simonsen: Referee for Wellcome Trust (UK)
og EU (Bruxelles).

Forskningsrejser: 
P. Arctander: Kenya og Uganda. S. Christensen:
Feltkampagne i Ungarn, samt fem rejser i forbin-
delse med EU-projekter. T. Dabelsteen: Flere til
Odense Universitet samt Konrad Lorenz Institut
für vergleichende Verhaltensforschung (Wien). P.
Holter: Forskningsophold på CSIRO, Division of
Entomology, (Canberra). L. Lau Jeppesen:
Oxford. H. Madsen: Feltstudier i Kenya, Zimbab-
we, Ghana, Marokko og Cameroon. M. Münster-
Swendsen: Oxford University. G. Nachman: Kings-
ton, (Canada). A. Priemé: Norges Landbrugsuni-
versitet og feltarbejde i Sverige og Finland. J. Ra-
bøl: Feltforskning i Tjekkiet og Sydafrika og P.E.
Simonsen: Tanzania, Uganda, Ghana og Rotter-
dam.

Kongresdeltagelse: 
J. Andreassen: 18. Symposium of the Scandinavian
Society for Parasitology (Rønne). P. Arctander:
PopGroup (Nottingham). L. Børgesen: Internati-
onal Union for the Study of Social Insects (Graz).
T. Dabelsteen: XXV. International Ethological
Conference (Wien). A. Priemé: Workshop (Orvi-
eto) og P.E. Simonsen: 18th Symposium of the
Scandinavian Society for Parasitology (Rønne).

Forelæsning efter invitation:
P. Arctander: Europæiske evolutionsbiologers
kongres. T. Dabelsteen: På Konrad Lorenz Institut
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für vergleichende Verhaltensforschung (Wien) og
XXV. International Ethological Conference
(Wien). F. Ekelund: Norges Landbrugsuniversitet
(Ås) og G. Nachman: Horticultural Research Insti-
tute (East Malling, UK) og NORFA kursus (Kalø). 

Arrangør af møder og kurser: 
P. Arctander: Arrangør af workshop på Århus Uni-
versitet, East African Wildlife, Uganda Wildlife og
Kenya Wildlife. T. Dabelsteen: Arrangør af work-
shop for Center for Sound Communication. J.
Dyck: Afholdt ph.d.-kursus om “The feathers and
plumages of birds”. H. Madsen: Medarrangør af
“Workshop on Medical Malacology in Africa”
(Harare) og P.E. Simonsen: Koordinator af Work-
shop on Lymphatic Filariasis Research and Con-
trol in Africa (Tanga).

Formidlende virksomhed:
L.L. Jeppesen: Deltagelse i TV-programmer i Eng-
land og Finland og M. Münster-Swendsen: Udsen-
delse i DR-1 i serien, Videnskabens Verden.

Gæsteforelæsere på afdelingen:
M. Bruford, C. Emmeke, J. Hein, G. Hewitt (Nor-
wich), E. Nemeth (Wien) og T. Torgersen (Ore-
gon).

Gæsteforskere på afdelingen:
H. Khanna (Ohio), O.N. Larsen (Odense), M.
Magnusson (Island), P.K. McGregor (Notting-
ham), E. Nemeth (Wien) og K. Otter (Notting-
ham).

CELLEBIOLOGISK-ANATOMISK
LABORATORIUM

Laboratoriets forskning er defineret inden for tre
områder: Cellebiologi, vævsbiologi og zoomorfo-
logi og foregår på alle organisationstrin – fra mo-
lekyle til organisme. Forskningens overordnede
mål er at studere samspillet mellem struktur, funk-
tion og evolution for at opnå viden om, hvorledes
biologiske systemer er opbygget og fungerer. In-
den for de nævnte forskningsområder studeres en
række afgrænsede specialer, der bl.a. dækkes af
overskrifterne: Cytotoksikologi, molekylær neuro-
biologi, molekylær endokrinologi, hvirvelløse dyrs
reproduktion, livscykler hos parasitiske hvirvelløse
dyr samt organers og vævs struktur og histofysiolo-
gi. Medarbejdernes undervisning er i beretnings-
året forløbet planmæssigt, ligesom der er gennem-
ført initiativer for at forbedre undervisningens
kvalitet, især hvad angår den eksperimentelle del
inden for biologi for biokemistuderende. Under-

visningen i molekylær neurobiologi, der blev
påbegyndt i 1996, er i år gennemført med succes
med deltagelse af studerende både fra forskellige
studieretninger og uddannelsesinstitutioner.

Forskningsvirksomhed:

1. Cellebiologiske og cytotoksikologiske under-
søgelser med ciliaten Tetrahymena (modelsystem)
Dosis- og tidsafhængige virkninger af forskellige
xenobiotika (antimetabolitter, farmaka og tung-
metaller) undersøges på cellernes vækst- og endo-
cytosehastighed. I udvalgte koncentrationer fikse-
res cellerne til elektronmikroskopi og undersøges
for ændringer i deres finstruktur, der ville kunne
afsløre stoffets intracellulære angrebssted. Under-
søgelsen om eftervirkningerne af langtidsekspo-
nering til, samt akkumulering af, et guldsalt, er
publiceret. Resultater fra igangværende under-
søgelse over virkningen af vanadium blev fremlagt
på en kongres i Sydney (J.R. Nilsson).

2. Afgiftningsprocesser hos insekter
Fremmedstoffer kan som bekendt akkumulere 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
ægproteiner og afgiftning. Derfor undersøges tilli-
ge hvorledes toksisk belastning påvirker ægmod-
ningen (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 funktionel karakterisering af fedtlege-
met på basis af histokemi og immuncytokemisk lo-
kalisering af blommeproteiner (P.V. Jensen i sam-
arbejde med L. Børgesen, Afdeling for Populati-
onsbiologi).

4. Neuropeptidsyntese hos cnidarier
Vi har klonet 3 forskellige gener fra Hydra magni-
papillata, som koder for 3 forskellige preprohor-
moner (neuropeptid forstadier). Disse preprohor-
moner bliver forarbejdet til forskellige neuropep-
tider (Hydra-RFamider I-IX), som alle har den C-
terminale sekvens Arg-Phe-NH2 tilfælles. De for-
skellige preprohormoner bliver eksprimeret i tre
forskellige neurontyper i Hydra’s fod, hoved og
tentakler. Vi har også isoleret 3 nye neuropeptider
fra scyphomedusen Cyanea lamarckii og opklaret
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deres struktur (Cyanea-RFamider I-III). Desuden
har vi klonet et enzym fra søanemoner, som kata-
lyserer det første skridt i den C-terminale amide-
ring af neuropeptider (peptidylglycine alpha-hy-
droxylating monooxygenase). Det er første gang,
at et neuropeptid-biosynt enzym er blevet klonet
fra lavere invertebrater (C.J.P. Grimmelikhuijzen
og F. Hauser).

5. Hormonreceptorer hos insekter
Vi har klonet en anden receptor fra bananfluen
Drosophila melanogaster, som er strukturelt og evo-
lutionært nært beslægtet med pattedyrenes glyko-
proteinhormon (TSH, FSH, LH/CG) receptorer
og vi har klarlagt dens genomiske organisation.
Den anden glykoproteinhormonreceptor har en
mere kompleks ekstracellulær N terminus end
den første Drosophila receptor. Den anden glyco-
proteinhormonreceptor bliver eksprimeret i de
sene embryonale stadier, ikke i larver men igen i
pupper og ikke i voksne fluer, hvilket indikerer, at
den spiller en rolle i insekternes udvikling. Endvi-
dere har vi klonet en lignende glykoproteinhor-
monreceptor fra silkesommerfuglen Bombyx mori.
Desuden har vi klonet en receptor fra Drosophila,
som er strukturelt og evolutionært nært beslægtet
med pattedyrenes Gonadotropin-Releasing Hor-
mone (GnRH) receptorer. Denne receptors geno-
miske organisation blev også klarlagt. Genet af
Drosophila’s GnRH receptor bliver eksprimeret i
det sidste larve stadium, ikke i pupper, men igen i
voksne fluer (hanner 5 gange mere end hunner).
Dette tyder på en funktion i både insekternes ud-
vikling og reproduktion. Det er første gang at en
GnRH receptor er blevet klonet fra invertebrater
(F. Hauser, F. Staubli, P. Svane og C.J.P. Grimme-
likhuijzen).

6. Molekylær endokrinologi (vævsbiologi)
De i årbogen 1996 anførte immunkemiske og im-
munhistokemiske undersøgelser af det cellulære
indhold af hormoner i hypofysen hos lungefisk er
fortsat og udvidet i beretningsperioden ved at re-
præsentanter for alle tre nulevende slægter (den
australske –, den afrikanske – og den sydamerikan-
ske lungefisk) af denne fiskegruppe er blevet ind-
draget. I 1997 er en meget omfattende undersøgel-
se vedr. karakterisering og lokalisering af thyrotro-
pin-(TSH)lignende hormon hos den australske
lungefisk afsluttet. Undersøgelsen påviser bl.a. ek-
sistensen af en beta-kæde af dette glycoproteinhor-
mon i lighed med TSH hos amnioter (G.N. Han-
sen i samarbejde med B.L. Hansen, IMMI, KU). 

7. Plasticitet af neuroendokrin ekspression hos
invertebrater (molekylær cellebiologi)
De i årbogen 1996 anførte undersøgelser er fort-

sat og udbygget til nu – ud over Lymnaea stagnalis –
også at omfatte Chaenorhabditis elegans. Under-
søgelserne har været præget af metodologiske
vanskeligheder, som endnu ikke er løst (G.N.
Hansen i samarbejde med B.L. Hansen, IMMI, KU
og L.-I. Larsson, SSI).

8. Vaskularisation af hypofysen hos lungefisk
En morfologisk undersøgelse af neurohypofysen
og hypofysens karforsyning hos den australske
lungefisk er næsten afsluttet i 1997. Undersøgel-
sen viser bl.a. at denne lungefisk har et hypofyse-
portåresystem, som morfologisk svarer til tetropo-
dernes (G.N. Hansen).

9. En histologisk kortlægning og rekonstruktion
af nyretubuli hos skrubtudse, Bufo bufo
Er færdiggjort i samarbejde med August Krogh In-
stitutet. Samtidig er påbegyndt et studie af den on-
togenetiske udvikling af haletudser og nyforvand-
lede grønbrogede tudser, Bufo viridis, med hen-
blik på at demonstrere oprindelsen af de mitokon-
drie-rige epithelielle celler i de distale dele af ne-
phronet (Åse Jespersen i samarbejde med Nadja
Møbjerg).

Eventuelle ændringer i testikelmorfologi hos
forskellige teleoster påvirket af diverse miljøgifte
undersøges i samarbejde med Odense Universitet
(Åse Jespersen og Bodil Korsgaard).

10. Ultrastrukturelle undersøgelser af
invertebrater
1) Tidlige embryologi af invertebrater. De tidlige
larvestadier, specielt fimresnorenes forløb, under-
søges elektronmikroskopisk (TEM og SEM) hos
udvalgte invertebrater (østers, søtænder, ento-
procter og børsteorme) (Åse Jespersen i samarbej-
de med Claus Nielsen).

2) Ultrastruktur af rhizocephal-spermier. Den fi-
nere bygning af spermier hos de parasitiske rhizo-
cephaler undersøges med henblik på beskrivelse
af spermiogenesen og en sammenligning med
spermiernes struktur hos øvrige Cirripedier (Åse
Jespersen).

11. Undersøgelser over rhizocephalernes anato-
mi og systematik
Fire faunanistiske arbejder over japanske og taiwa-
nesiske rhizocephaler er enten publicerede eller
afsluttede. På grundlag af europæisk og østasiatisk
materiale er indledt en beskrivelse af den lys- og
elektronmikroskopiske struktur af de spermiedan-
nende receptakler med henblik på en bedre for-
ståelse af deres funktioner. Hos en række arter og
slægter af familien Sacculinidae fra de samme om-
råder undersøges hudskiftet ved hjælp af anatomi-
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ske metoder for at analysere sammenhængen mel-
lem dette og vækst samt kønsmodning (Jørgen
Lützen i samarbejde med T. Takahashi, R. Kado,
K. Nagasawa og J.F. Huang). 

12. Larveudvikling og fylogeni hos cirripedier
I beretningsperioden har forskningen været kon-
centreret om larveudvikling og elektronmikrosko-
piske undersøgelser af krebsdyr. Sammen med
forskningsadjunkt Barbara Hosfeld er morfologi-
en af den vigtige gruppe Copepoda taget op som
et nyt felt. I samarbejde med R. Kado (Japan), M.
Molares (Spanien), D. Walossek (Tyskland), og G.
Kolbasov og A. Rybakov (Rusland) studeres larve-
udvikling hos gruppen rankefødder (Cirripedia)
med elektronmikroskopiske metoder. Med A. Ry-
bakov undersøges specielt de parasitiske formers
nauplier, som ikke tidligere er indgået i laborato-
riets parasitologiske forskning. Sammen med M.
Whyte (UK) og Keith Crandall (USA) er der ind-
ledt nye projekter hvor henholdsvis fossile og mo-
lekylære data anvendes i analysen af Cirripedias fy-
logeni (Jens T. Høeg).

Redaktionelt arbejde:
Laboratoriets medarbejdere sidder i editorial bo-
ards for: Acta Protozoologica (J.R. Nilsson), Acta
Zoologica (Å. Jespersen og J. Høeg), Journal of
Crustacean Biology (J. Høeg) og Zoologischer
Anzeiger (J. Høeg). Laboratoriets medarbejdere
har i beretningsperioden fungeret som referees
ved følgende tidsskrifter: Acta Protozoologica,
Acta Zoologica, Biological Bulletin, Cell and Tis-
sue Research, European Journal of Protistology,
Journal of Chemical Neuroanatomy, Journal of
Protozoology samt Regulatory Peptides.

Medlem af råd, udvalg m.v.:
Cornelis Grimmelikhuijzen har organiseret et
“Minisymposium on Neuropeptide Biosynthesis
and Neuropeptide Receptors” for Biokemisk For-
ening i København, hvor han også var chairman.
Han var desuden chairman på “First Ernst and
Berta Scharrer Symposium” i Frankfurt, Tyskland,
chairman på “7th International Workshop on Hy-
droid Development” i Tutzing, Tyskland, sekretær
i Biologisk Selskab (København) og chairman på
5 af dets offentlige møder, medlem af “Committee
for International Symposia on Neurosecretion” og
referee for Deutsche Forschungsgemeinschaft
(Bonn, Tyskland), Nederlanse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (Den Haag, Hol-
land), Foundation for Research Development
(Pretoria, Sydafrika) og Human Frontier Science
Program (Strasbourg, Frankrig). G.N. Hansen er
afdelingsbestyrer, medlem af Zoologisk Instituts
bestyrelse og medlem af Grundforskningsfondens

center for genregulation og plasticitet i det neuro-
endokrine netværk (Afdeling for Molekylær Celle-
biologi, SSI). Jens Høeg er medlem af Det naturvi-
denskabelige Fakultetsråd, President-elect for The
Crustacean Society, sekretær i Dansk naturhisto-
risk Forening. Poul Vagn Jensen er medlem af
Zoologisk Instituts ph.d.-udvalg. Åse Jespersen er
mentor for Zoologisk Institut samt censor ved
Århus Universitet og Landbohøjskolen. Jørgen
Lützen er censor ved Landbohøjskolen. Jytte R.
Nilsson er sekretær for Den skandinaviske Sektion
af Society of Protozoologists, medlem af Den in-
ternationale Kommission for protozoology og
Emil Herborgs legat.

Kongresser og forskningsrejser:
Cornelis J.P. Grimmelikhuijzen har deltaget i et
“Minisymposium on Neuropeptide Biosynthesis
and Neuropeptide Receptors” i København, “First
Ernst and Berta Scharrer Symposium” i Frankfurt,
Tyskland og “7th International Workshop on Hy-
droid Development” i Tutzing, Tyskland. Åse
Jespersen besøgte Kristineberg Marine Forsk-
ningsstation i Sverige for at indsamle og fiksere
entoproct-larver, Elva Escobar-Briones, Benthic
Ecology Laboratory, Mexico for at organisere ind-
samling af de primitive krebsdyr Remipedia med
henblik på ultrastrukturelle studier og Dr. Janet
Moore, Institute of Zoology, University of Cam-
bridge (UK), for samarbejde om ultrastrukturen
af nemertiner. Jørgen Lützen har indsamlet mate-
riale af rhizocephaler på Taiwan og ved Aitsu Ma-
rinbiologiske Station i Japan. Jytte R. Nilsson del-
tog i 10th International Congress of Protozoology,
Sydney, Australien.

Forelæsninger efter invitation:
Cornelis J.P. Grimmelikhuijzen: “Minisymposium
on Neuropeptide Biosynthesis and Neuropeptide
Receptors” i København, “First Ernst and Berta
Scharrer Symposium” i Frankfurt, Tyskland og
“7th International Workshop on Hydroid Deve-
lopment” i Tutzing, Tyskland. Jens Høeg: “Inter-
national symposium on the impacts and possibility
for management of the European crab, Carcinus
maenas, in Australia” CSIRO Hobart, Tasmanien.
Jytte R. Nilsson: “Environmental risk assessment
for new drug application” i Århus under EURO-
TOX kongressen.

Gæsteforskere:
Besøg på laboratoriet af Prof. Betty Eipper (Balti-
more, USA), Prof. Thomas Jentsch (Hamborg,
Tyskland), R. Kado (Japan), M. Molares (Spani-
en), Prof. Baldomero Olivera (Salt Lake City,
USA), A. Rybakov (Vladivostok, Rusland), Prof.,
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Dr. C. Shaw (Belfast, Irland), Dr. P. Verhaert (Leu-
ven, Belgien), M. Whyte (Sheffield, UK), Dr. T. Ya-
maguchi (Marinbiologisk Station, Aitsu, Japan).

FERSKVANDSBIOLOGISK 
LABORATORIUM

I forsommeren 1897 blev der på C. Wesenberg-
Lunds initiativ opstillet et laboratorium ved Fure-
søen. Dette er blevet defineret som starten på
Ferskvandsbiologisk Laboratorium, der således i
1997 fejrede 100 års jubilæum. Laboratoriet flytte-
de til Hillerød i 1908, og efter en lang periode
som Carlsberg laboratorium blev FBL en del af
Københavns Universitet i 1939. Jubilæet blev fejret
med et internationalt symposium i Videnskaber-
nes Selskabs lokaler: “100 Years of Freshwater Bio-
logy – Research of the Present and for the Future”
med indlæg af fremtrædende forskere med til-
knytning til FBL. I anledningen blev der udgivet
en bog “Freshwater Biology” skrevet af FBLs nu-
værende medarbejdere og gennemført arrange-
menter for alle nuværende og tidligere studeren-
de og medarbejdere samt for Hillerød by. Carls-
bergfondet, Universitetets Almene Fond, Statens
naturvidenskabelige Forskningsråd og Zoologisk
Institut støttede med stor velvilje disse arrange-
menter. Alle medarbejdere var med til at sikre et
vellykket jubilæum.

1997 blev også det år, hvor Helsingør kommune
fremlagde en ny lokalplan med en beskrivelse af
det planlagte nybyggeri og dannelsen af Center for
Hav- og Ferskvandsbiologi i området ved Marinbio-
logisk Laboratorium. I planen er der sikret areal til
evt. fremtidige udvidelser i forhold til de aktuelle
planer om bygning af en universitets-“campus”.

For undervisning og forskning blev 1997 en
fortsættelse af den hidtidige høje aktivitet med op-
start af nye forskningsprojekter finansieret af eks-
terne midler. Som noget nyt har vi deltaget i et ef-
teruddannelsesprojekt for miljømedarbejdere i
amter, styrelser, kommuner og private firmaer.
Samarbejde mellem FBL, Det naturvidenskabeli-
ge Fakultet, Dansk Magisterforening, DMU og
støttet af Amtsrådsforeningen.

Forskningsvirksomhed:

Biologisk struktur og funktion i neotropiske
vandløb
Vores viden om økologien i tropiske vandløb er
stadig temmelig begrænset. Arbejdet med de
ecuadorianske vandløb drejer sig primært om di-
versitet, struktur og funktion af smådyrssamfund i

relation til biotiske interaktioner, tilgængelige fø-
dekilder, fysiske habitatforhold og humane påvirk-
ninger. Tropiske vandløb er under et stadigt sti-
gende miljømæssigt pres, og studier af effekterne
af humane aktiviteter er således højst relevante. I
de hidtidige studier har vi fokuseret på effekterne
af organisk forurening ved forskellig temperatur,
ilttryk og vandføringsstabilitet, samt på effekten af
den almindelige skovafvikling i Sydamerika. Der-
udover har undersøgelser af vandløbsfaunaen
over store højdemæssige forskelle i Andesbjerge-
ne og på tværs af breddegrader afsløret eksisten-
sen af en global relation mellem artsrigdom, fau-
nasammensætning og vandløbstemperatur. Ende-
lig har undersøgelser af kropsstørrelse og gælle-
udvikling hos vårfluelarver og ilt- og temperatur-
forhold på et stort antal vandløb langs med en
4000 meter højdegradient vist, at iltkoncentratio-
nen i tropiske vandløb er uafhængig af højden, og
således ikke kan forklare de observerede mindre
forskelle i vårfluernes overflade/volumen-for-
hold. De ovenfor nævnte aktiviteter vil blive fort-
sat og styrket i fremtiden. Derudover vil fremtidi-
ge studier fokusere på fiskenes tilsyneladende cen-
trale rolle for den biologiske struktur i tropiske
vandløb og skovfældningens konsekvenser på fi-
skefaunaen. De kraftige tropiske regnskyl gør, at
den fysiske ustabilitet som følge af den varierende
vandføring er en af de væsentligste faktorer i
struktureringen af tropiske vandløb. Komparative
langtidsstudier af ecuadorianske og danske vand-
løb skal afdække vandløbenes resiliens og resi-
stens ved forstyrrelser under forskellige klimatiske
forhold. Vores arbejde i Sydamerika peger på, at
komparative studier i tropiske og tempererede
vandløb byder på mange nye og spændende mu-
ligheder. Projekterne er finansieret af Rådet for
ulandsforskning (Danida) og udføres i samarbej-
de med Universidad Católica i Quito, og der er
etableret faglige kontakter med universiteter i
Colombia, Venezuela og USA (D. Jacobsen). 

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 sø-
sedimenternes fossiler af kiselalger, højere plan-
ter, dafnier og dansemyg gennem de sidste 150 år.
Ændringer af disse samfunds struktur vil blive re-
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lateret til ændringer i næringssaltniveauet i perio-
den. På denne måde vil det være muligt at forudsi-
ge 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 række søer i 1997. Materialet
omfatter nu overfladesediment-prøver fra ca. 100
danske og 25 tyske søer med varierende fosforind-
hold (K. Brodersen og C. Lindegaard). 

Populationsdynamik hos bunddyrene i
Stigsholm Sø
De i 1995 – 1996 indsamlede kvantitative prøver i
Stigsholm Sø med henblik på en undersøgelse af
bunddyrenes abundans, populationsdynamik og
produktion er bearbejdet i 1997. Heri indgår en
analyse af flyveperioderne hos vandinsekter fanget
i flyvefælder ved søen (C. Lindegaard og K. Bro-
dersen).

Forekomsten af deformiteter hos Chironomus
riparius 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).

Energiomsætning i Esrum Sø
Profundalfaunaen på 15-22 m dybde i Esrum sø
overvåges fortsat med henblik på bestemmelse af
arternes populationsdynamik og tilpasninger til
temperatur-, føde- og iltforhold. Undersøgelserne
indledtes i 1991. Undersøgelserne i 1996/97 er
udført i samarbejde med Frederiksborg Amt. Re-
sultaterne indgår i en igangværende økosystema-
nalyse i Esrum Sø (C. Lindegaard, K. Hamburger,
P.M. Jónasson, P.C. Dall). 

Respirationsfysiologi (Makroinvertebrater)
Måling af invertebraters tilpasninger til iltstress er
fortsat i 1997. Målingerne udføres på arter af slør-
vinger, døgnfluer og vårfluer, der karakteriseres
som rentvandsarter, samt muslinger af slægten
Pisidium, der er karakterdyr for søers profundalzo-
ne (C. Lindegaard, P.C. Dall, K. Hamburger, M.J.
Toman).

Effekter af vandløbsrestaurering
I 1997 videreførtes projekter til belysning af ma-
kroinvertebraternes reaktion på vandløbsrestaure-
ringer og kortlægning af naturlige substratpræfe-

rencer. De kvantitative analyser af invertebratsam-
fundene sammenholdes med resultaterne af al-
mindeligt brugte metoder til forureningsbedøm-
melse. I analyserne indgår anvendelse af random-
niseret resampling (P. Gørtz, S. Podgornik, P. My-
ler, P.C. Dall).

Funktionel diversitet i planktoniske mikrobielle
samfund
Den største biomasse i planktoniske samfund ud-
gøres af mikroorganismer med en meget hurtig
omsætning. Vores generelle viden om de biologi-
ske processer i plankton er oftest knyttet til grove
størrelsesklasser af fytoplankton, protozooer og
bakterier, hvor de forskellige mikrobielle grupper
oftest behandles som ensartede enkeltpopulatio-
ner. Dermed ignoreres den strukturelle og funkti-
onelle diversitet indenfor de enkelte grupper. For-
målet med dette forskningsprojekt er at udnytte
nye muligheder for at foretage undersøgelser, der
kombinerer den “klassiske” biologiske diversitet
med en beskrivelse og forståelse af den funktio-
nelle diversitet, baseret på analyse af den enkelte
celle. Arbejdet i 1997 har været koncentreret om
introduktion af flowcytometri til måling af pico-
alger og bakterier på enkelt-celle niveau. Med en
bevilling fra SNF er det nu lykkedes at anskaffe og
indkøre et flowcytometer til anvendelse indenfor
den mikrobielle økologi. Værdien af instrumen-
tet, der kan analysere de optiske egenskaber på ca.
1000-2000 celler i sekundet, er demonstreret på
prøver fra et togt med undersøgelsesskibet Dana i
Skagerrak. Her er den distinkte fordeling af pico-
alger og bakterier over Skagerrak/Kattegat fron-
ten dokumenteret, og vi har opnået resultater, der
tyder på, at der findes Prochlorophyter i dette om-
råde. Undersøgelsen viste også, at der er markant
forskel på sammensætningen af bakteriesamfun-
dene i de to vandmasser. De flowcytometriske data
anvendes nu til en beskrivelse af den “cytometri-
ske diversitet”. SNF rammeprojekt i samarbejde
med DMU (Å. Hagström, B. Riemann), KVL (O.
Nybro, J. Worm), VKI (K. Gustavsen), (M. Sønder-
gaard og N.H. Borch).

Opløst organisk kulstof (DOC) i akvatiske
systemer
Da DOC udgør den største pulje af organisk stof i
akvatiske økosystemer, og bakterier er den eneste
gruppe af organismer der kvantitativt spiller en
rolle for puljens biologiske omsætning, indtager
studiet af dannelse og omsætning af DOC en cen-
tral rolle i den mikrobielt orienterede akvatisk-
økologiske forskning. Betydningen af DOC for det
globale kulstofkredsløb er i de seneste år doku-
menteret, bl.a. er det påvist, at transport af biotil-
gængeligt DOC til dybhavet udgør den største ver-
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tikale transport. I 1997 har vi i et storskala forsøg
(EU Large Scale Facility) ved Bergen undersøgt
de faktorer, der betinger akkumulering og kon-
trollerer nedbrydning af DOC. I 8 mesocosms
skabtes betingelser for en eksperimentel verifikati-
on af 2 hypoteser om akkumulering; 1) – at den er
betinget af bakteriers næringssaltbegrænsning el-
ler 2) er betinget af DOCs nedbrydelighed. Gen-
nem målinger af labilt og semilabilt DOC blev det
vist, at DOC akkumulerer fordi bakterierne har
svært ved at nedbryde de polysaccharider, der ud-
gør den overvejende del af DOC akkumuleringen.
Nedbrydningen kunne ikke fremskyndes ved til-
sætning af næringssalte. I arbejdet med måling af
biotilgængeligt DOC har vi afsluttet de indleden-
de undersøgelser af en bioreaktor, hvor labilitets-
målinger kan foretages i løbet af timer og ikke
dage, som normalt. Da de udviklede bioreaktorer
ikke er sted-specifikke, kan de nu anvendes mere
generelt til at foretage målinger af labilt DOC
med stor tidslig opløsning i flere systemer og der-
med give komparative studier mere kvalitet. Dette
arbejde fortsættes i 1998. Den opnåede ekspertise
vedr. måling og undersøgelse af DOC er også ble-
vet anvendt i et mindre samarbejdsprojekt med
målinger fra forsøg i Middelhavet. Støttet af Carls-
bergfondet, NERC (UK) og EU Large Scale Facili-
ty i Bergen. Projekterne udføres i samarbejde med
P.J LeB Williams og C. Robinson (UK), F. Tingstad
(N), B. Riemann (DK), G. Cauwet (F), L. Kaplan
(USA) og S. Terciz (Cr.), C. Duarte (ES), (M. Søn-
dergaard og J. Worm).

Bakterier på overflader
Overflader af organismer – såvel større planter
som fytoplankton – udgør et specielt og rigt miljø
for bakterier, hvor der foregår en høj bakteriel ak-
tivitet. Gennem en række undersøgelser af den
bakterielle produktion på forskellige typer af
vandplanter er der opnået resultater, der klart vi-
ser, at i lavvandede områder med tilstedeværelse
af mange vandplanter, kan den arealmæssige bak-
terielle produktion på vandplanterne være større
(3-7 gange) end i vandfasen. Undersøgelsen om-
fatter produktionen på Ålegræs i Roskilde Fjord
og vandplanter i søer. I studiet af fasthæftede bak-
terier har vi undersøgt den metaboliske tilpasning
af de bakterier, der findes på den potentielt toksi-
ske cyanobakterie (blå-grøn alge) Microcystis. Selv
om bakterierne på Microcystis kun udgjorde ca. 8-
10% af den samlede bakterielle biomasse var de-
res produktion og ectoenzymatiske aktivitet ca.
50%. Således finder en stor del af nedbrydningen
af polymere substrater og bakteriel vækst sted på
overflader. Med støtte fra Nordic Council (M.
Søndergaard, J. Worm, J. Theil-Nielsen, E. Törn-
blom og L. Kapustina).

Nedbrydning af vandplanter
Både fysiske, kemiske og biotiske forhold er med
til at kontrollere nedbrydningen af vandplanter. I
de initielle nedbrydningsfaser er den biologiske
aktivitet stor, men aftager over tiden. Selv om det
er velkendt at stråling (lys incl. UV) kan forårsage
fotolyse og oxydering, er lysets betydning et stort
set ukendt fænomen i forhold til vandplanters
nedbrydning. I forlængelse af tidligere studier af
nedbrydning, hvor især betydningen af bakterier
var i fokus (se årbog 96) har vi i 1997 gennemført
en undersøgelse af lysets betydning for nedbryd-
ning af Ålegræs. Alle resultater er endnu ikke ana-
lyseret, men det helt indiskutable resultat var, at
når en død vandplante (her Ålegræs) udsættes for
direkte sollys, sker der en meget hurtig frigørelse
af organisk stof. Hvor mørkeprocesser førte til et
vægttab på ca. 8% i løbet af 30 dage var tabet i lys
ca. 35%. Den dannede DOC kan relativt let udnyt-
tes af bakterier. Et samtidigt detaljeret studie af
pigmentindholdet har givet indsigt i pigmenters
henfald under solpåvirkning. Støttet af Nordic
Council (M. Søndergaard, A. Vähätalo, L.
Schlüter (VKI) og S. Markager (DMU)).

Forekomst, toksicitet og skæbne af cyanobakterier
i ferskvand
I 1997 er der blevet fokuseret på: 1) Indsamling af
prøver gennem vækstsæsonen til toksicitetsbe-
stemmelse af cyanobakterier fra ca. 50 søer fordelt
over hele landet samt de økologiske konsekvenser
af algetoksiner på akvatiske organismer, 2) felt- og
laboratoriestudier af akkumulering af toksiner i
Daphnia magna og 3) bestemmelse af nedbryd-
ningsrater for cyanobakterietoksiner samt måling
af den associerede mikrobielle aktivitet. Projektet
er finansieret gennem en SNF rammebevilling.
Der samarbejdes med en række institutter i udlan-
det (K. Christoffersen).

Struktur og funktion af mikrobielle samfund i
akvatiske systemer
Der er foretaget populationsdynamiske under-
søgelser i 39 søer i Grønland med henblik på at op-
stille relationer mellem fosforindholdet og se-
kundærproduktionen samt at evaluere prædator-
bytte interaktioner i meget næringsfattige systemer.
Et intensivt og langvarigt eksperiment blev gen-
nemført i Torup Sø i Midtjylland med henblik på at
evaluere interaktioner mellem fisk, zooplankton og
primærproducenter. Til formålet blev store indheg-
ninger (ca. 20 m3 vand) placeret i bredzonen og
tilført kunstige planter i forskellige tætheder (fra 0
til 80% vandfyldt volumen). Disse aktiviteter fore-
går i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgel-
ser og er finansieret af 2 rammebevillinger fra SNF
samt mindre fondsbevillinger (K. Christoffersen).
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Effektstudier af miljøfremmede stoffer
De økologiske konsekvenser af esfenvalerate (in-
sekticid der anvendes i landbruget) blev under-
søgt i et feltbaseret mesokosmosforsøg i Frederiks-
borg Slotssø. Stoffet var letalt for mange organis-
metyper i høje koncentrationer (>0,1 ug l-1) men
lavere koncentrationer viste sig at have subletale
effekter på alle organismegrupper undtaget bak-
terier og fytoplanktonet. Både den biologiske
struktur og funktion udviste forandringer ved
koncentrationer af stoffet, som kan findes i recipi-
enter. Projektet er finansieret af interne midler
(K. Christoffersen).

Stofomsætning og planternes nøglerolle i
vandløb
Dette indsatsområde, støttet af Det naturvidenska-
belige Forskningsråd, har til formål at vurdere
stofomsætningen i vandløb, dynamikken i CO2- og
O2-regimet og vand- og sumpplanternes betyd-
ning for de økologiske forhold. Fra studierne i
1997 kan vi fremhæve to hovedpunkter. Projektet
har vist betydningen af den generelle overmæt-
ning med CO2 i vandløbene for sumpplanternes
evne til at opnå en positiv stofbalance, som sikrer
vækst og overlevelse under vand. De store daglige
svingninger i temperatur, CO2 og O2 i vandløbene
kan alene forklare ændringerne i planternes stof-
skifte. Mens sumpplanternes stofskifte især følger
CO2-indholdet, udviser de permanente vandplan-
ter, som evner at udnytte bikarbonat i vandet, min-
dre variation i stofskiftet og mindre afhængighed
af CO2-overmætning. Studierne har også vist, at
vand ikke udgør et refugium mod græsning på
planterne. Da de specialiserede insektgræssere på
land ikke følger med amfibiske værtsplanter un-
der vand, har man generelt haft den opfattelse, at
vandformerne var fredede. Det er de imidlertid
ikke, da andre insekter og krebsdyr med et bredt
fødevalg tager over og æder planterne under
vand. Sammenligning af græsning på land- og
vandformer af almindelige amfibiske planter viser
således, at græsningstabet sædvanligvis er lavt
(mindre end 20% af produktionen) i begge mil-
jøer, men ikke desto mindre systematisk højere i
vand end på land. Endvidere vokser planterne ge-
nerelt bedst på land, og her opnår de også de tæt-
teste bestande. Fordelen for sumpplanterne ved at
kunne vokse under vand er derfor, at de kan udvi-
de deres livsrum, finde åben plads med mindre
konkurrence på vandløbsbunden og bedre klare
sig igennem vinteren i grøn tilstand beskyttet mod
frost (K. Sand-Jensen, D. Jacobsen, O. Pedersen,
og T.V. Madsen, AaU). 

Sammenlignende økologi og fysiologi hos planter 
I de seneste studier af sammenlignende økologi

har vi interesseret os for regulering af primærpro-
duktionen i økosystemerne. Denne proces er selv-
følgelig overordentlig vigtig, fordi den leverer
energien til, stort set, alt liv på jorden. Studierne
har ført til to generelle opdagelser. Plantesam-
fund på land (skove, græsområder og afgrøder)
har generelt en bruttoproduktion ved fotosynte-
sen som er flere gange højere end plantesamfund
i vand (planteplankton, fasthæftede mikroalger
og større planter). Den lavere produktion i vand
end på land kan især tilskrives, at en del lys i vand
altid vil absorberes i elementer, som ikke er aktive
i fotosyntesen (f.eks. partikler og opløst organisk
stof). Gasudvekslingen er også mindre effektiv i
vand end på land, og endelig er lysklimaet mindre
forudsigeligt i vand, så planternes lystilpasning bli-
ver mindre præcis og udbytterig. Ved nærmere
studier af de akvatiske samfund viste det sig, at
hæmningen af fotosyntesen på grund af bag-
grundsdæmpning af opløst organisk stof kunne
forudsiges ved hjælp af simple formler, hvori det
opløste organiske stof indgår som konkurrent til
planternes lysabsorberende pigmenter. Med sti-
gende plantemængde øges plantesamfundenes fo-
tosyntese derfor gradvist mod et mætningsniveau.
Denne øvre grænse for fotosyntesen i vand er den
samme for samfund af planteplankton og højere
planter, hvorimod den er noget lavere i meget tæt-
te samfund af fasthæftede mikroalger, hvor gasser-
nes langsomme diffusion i vand slår kraftigere
igennem, fordi fotosyntesen per volumen er så
utrolig høj. Ved stor baggrundsdæmpning i van-
det kræves der en højere plantebiomasse og der-
for en bedre næringsforsyning for at sikre plante-
samfundene et højt lysudbytte og en intensiv pro-
duktion. Modeller for nærings- og lysudnyttelse er
således koblede, hvilket hidtil sædvanligvis er ble-
vet overset. Et andet overordnet resultat er, at fo-
tosyntesen i de forskellige akvatiske plantesam-
fund i høj grad er forudsigelig ud fra kendskab til
relativt få parametre. Reguleringsprincipper er
også fælles for samfundene. Der er således grund
til at fremhæve lighederne i regulering af produk-
tionen i de forskellige typer af plantesamfund i
søer, vandløb og havet, fremfor de forskelligheder,
man tidligere især har interesseret sig for (K.
Sand-Jensen og D.K. Jensen, DMU). 

Biodiversitet i makroalgesamfund
Studier af dette emne er støttet af midler fra EU
(MAST-programmet). Projektet har til formål at
afklare, hvad der regulerer artsantal, dominans-
forhold, strukturel – og taksonomisk diversitet i
samfund af makroalger i kystfarvandene. Hoved-
vægten er lagt på gradientområder i saltholdighed
og fysisk forstyrrelse i Kattegat-Østersøen og dan-
ske fjorde. De foreløbige studier har vist, at fald i
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artsantal og ændring i artssammensætning af
større havalger fra Kattegat til den indre del af
Østersøområdet ikke udelukkende kan forklares
med faldende saltholdighed, men også skyldes
indvandringsbarrierer og historiske fænomener.
Analysen viser også, at den arealmæssige ud-
strækning af gunstige vækstområder påvirker arts-
antallet. Dette forhold er væsentligt, idet havalger-
nes vækstområder i danske farvande gennem-
gående er små og forekommer spredt på sten og
havnemoler omgivet af en blød ugæstfri bund for
algerne. Efterfølgende studier af 200 danske
fjordlokaliteter har vist, at faldende saltholdighed,
øget næringsindhold, nedsat lysnedtrængning og
begrænsning af vækstarealet i de indre eutrofiere-
de fjordområder hæmmer artsantallet af større
havalger. Det fortsatte arbejde har til formål at
fastlægge den tidsmæssige stabilitet og den lang-
sigtede udviklingsretning i havalgesamfundene i
en række områder med forskelligt historisk forløb
i næringsbelastningen. Det andet fremtidige mål
er at vurdere betydningen af artsantallet og den
strukturelle variation for havalgesamfundenes
stofomsætning og modstandsdygtighed mod for-
styrrelse (A.L. Middelboe, K. Sand-Jensen og P.
Møller Pedersen, Botanisk Institut, KU). 

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 næringstilførsel
til kystområderne. Tilsammen bevirker tilførslerne
en forringelse af lysforholdene samt en tilslamning
af havgræsser og koralrev. Silten ændrer ligeledes
sedimenternes sammensætning og redoxforhold.
Siltationen har en stærk, negativ indflydelse på
havgræssernes og koralrevenes artssammensæt-
ning, vækst og overlevelse, medens indflydelsen på
mangroven fortrinsvis er positiv. Projektet er un-
der afrapportering og afsluttes med udgangen af
1997 (J. Borum, O. Geertz-Hansen, L. Kamp Niel-
sen, K. Sand-Jensen samt forskere fra Spanien,
Holland, Filippinerne, Thailand og USA).

Changes in Arctic Marine Production (CAMP)
De globale klimaforandringer forventes at komme
særligt til udtryk i arktiske områder, hvor selv min-
dre temperaturstigninger vil have stor indflydelse

på islægning og dermed lystilgængeligheden for
primærproducenterne. CAMP-projektet har til for-
mål at tilvejebringe detaljeret viden om regulering
af produktionen hos fytoplankton, isalger, benti-
ske mikroalger og makroalger samt af den videre
omsætning af organisk stof i Young Sund, Nordøst-
grønland for herigennem at kunne forudsige virk-
ningerne af klimaforandringer. Laboratoriets ar-
bejde fokuserer på makroalgernes økofysiologi og
vækstdynamik med særligt henblik på lysets og
temperaturens betydning for planterne. Trods 9-
10 måneders årligt isdække og vandtemperaturer,
der konstant er under 0oC, forekommer store
brunalger i tætte bestande ud til 20 meters dybde.
Arbejdet har i 1997 bestået af et forberedende felt-
arbejde i august (J. Borum i samarbejde med for-
skere fra Danmarks Miljøundersøgelser, Roskilde
Universitetscenter, Århus Universitet, Marinbiolo-
gisk Laboratorium, Københavns Universitet samt
deltagere fra Tyskland og USA).

Mikrosensoranalyse af ilt og pH omkring
risrødderne
Ris er en amfibisk plante, da den i begyndelsen af
vækstperioden vokser næsten neddykket og i slut-
ningen på helt tør jord. Vi undersøgte ris’ evne til
at forsyne rødderne med ilt i den periode, hvor
den vokser på vandmættet jord, og vi viste, at ris er
særdeles effektiv til at forsyne rødderne med ilt
både dag og nat. Der opstår desuden en næsten 1
mm tyk zone omkring de enkelte rødder, hvor fri
ilt er tilstede i jorden. Vi målte ingen lokale mini-
ma af pH omkring rødderne, formodentlig fordi
ris først senere i sin livscyklus udskiller organiske
syrer fra rødderne til den omgivende jord (O. Pe-
dersen i samarbejde med N.P. Revsbech, Århus
Universitet, på International Rice Research Insti-
tute på Filippinerne med støtte fra DANIDA).

Udvikling af sensor til måling af strømnings-
hastigheder i vand
På afdelingen for mikrobiel økologi på Århus Uni-
versitet har vi udviklet en mikrosensor til måling
af strømningshastigheder i væsker. Sensoren har
en spidsdiameter på under 50m og kan måle
strømhastigheder fra 10 m per sekund til 6 cm per
sekund. Det ligger 2 størrelsesordener over, hvad
man før har kunnet måle med en og samme sen-
sor. Vi arbejder for øjeblikket med biologiske an-
vendelser af sensoren på biofilm og epifytlag hos
vandplanter (O. Pedersen på Århus Universitet i
samarbejde med N.P. Revsbech og J. Gundersen
med støtte fra MicroFlow projektet, EU).

Rodudskillelse af ilt hos filippinske havgræsser
Vi målte ved hjælp af mikroiltelektroder iltudskil-
lelsen fra en filippinsk havgræs, Cymodocea rotunda-
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ta, på et stærkt reduceret sediment. Eksperimen-
terne viste, at Cymodocea er i stand til opretholde
en meget tynd oksideret film omkring rødderne,
der formodentlig tjener til at afgifte det nære sedi-
ment for indholdet af toksiske stoffer som f.eks.
sulfid. Projektet blev udført på Marine Science In-
stitute, Filippinerne (J. Borum (FBL), C. Duarte
(Spanien) og M. Fortes (Filippinerne)).

Samspil mellem resuspension, makrovegetation,
næringssalttransport og næringssaltomsætnin-
gen i Roskilde Fjord
I forbindelse med dette projekt under Det Strate-
giske Miljøforskningsprogram for marine områ-
der er de gennemførte laboratorieforsøg over be-
tydningen af bestandstætheder for den koblede
nitrifikation/denitrifikation i forskellige sedi-
menttyper under beregning og afrapportering.
Modelleringen af sedimenttransport og sediment-
omsætning er fortsat. En 2D-version af MIKE-mo-
dellen er kalibreret på forsøgsområdet i Frederiks-
værk Bredning og en 3-lags sedimentomsætnings-
model udviklet under MAST-programmet er un-
der afprøvning (L.K. Nielsen og M.R. Flindt).  

Vækst, græsning, mineralisering og næringsstof-
dynamik i plantedækkede (Spartina maritima)
områder af Mondego Estuariet (Portugal)
I Mondego Estuariet er Spartina maritima en af de
dominerende primærproducenter. For at få en bed-
re forståelse for stoffluxene i dette system, hvor tide-
vandsamplituden er 3.6 meter, er der påbegyndt ad-
skillige processtudier med fokus på denne plante.
Undersøgelsesprogrammet udføres på fem statio-
ner som har varierende næringsstofbelastning og
salinitet. Her undersøges de sæsonbetingede for-
skelle i mineraliseringsraterne af Spartina ved at an-
bringe kendte mængder af plantemateriale på og i
sedimentet (litterbags), så der opnås information
om både den aerobe og anaerobe nedbrydnings-
hastighed. Dette sammenholdes med undersøgel-
ser af plantens vækstrater og -strategi udført med
traditionelle botaniske metoder. Den sæson- og be-
lastningsbetingede næringsstofdynamik under-
søges ved at anbringe dialyseblokke i sedimentet på
de respektive stationer, hvilket giver mulighed for at
beregne næringssalt-fluxe på baggrund af de målte
næringssaltsprofiler for ammonium, nitrat og fos-
fat. I laboratoriet er detritusnedbrydningen under-
søgt med høj tidslig opløselighed, hvorved den ini-
tielle frigivelse af opløst organisk stof til omgivelser-
ne er blevet sammenholdt med næringsstofdyna-
mikken. I disse forsøg er detritus-mineraliseringen
forløbet med og uden tilstedeværelse af makro- og
meiofauna samt under aerobe og anaerobe for-
hold, således at der er opnået et godt indtryk af de
respektive faunagruppers betydning for nedbryd-

ningen. Projektet er finansieret af EU’s TMR-fond,
hvor den portugisiske partner er Institute of Marine
Research (IMAR), University of Coimbra (M.R.
Flindt, M. Pardal & A.I. Lillebø).

Næringsstofdynamik i tidevandssøer 
I tidevandsområder som Mondego Estuariet er det
meste af systemet vanddækket under højvande,
mens ca. 90% er tørlagt i ebbe-perioden, hvor der
til gengæld dannes et utal af tidevandssøer som
skønsmæssigt udgør op til 50% af tidevandsom-
rådet. Afhængigt af de topografiske forhold kan
disse tidevandssøer eksistere 2-10 timer før den
næste flod opblander dem med havvand. Kort ef-
ter skabelsen af tidevandssøerne sker der dramati-
ske fysiske og kemiske ændringer i vandkvaliteten,
som påvirker næringsstof-dynamikken såvel som
vækstbetingelserne for primærproducenterne. I
ebbe-perioden i dagtimerne stiger temperaturen
dramatisk, hvilket øger mineraliseringen af det or-
ganiske materiale, hvorved næringssalte returne-
rer meget hurtigt til vandfasen. Dette giver optima-
le forhold for opportunistiske makroalger, der star-
ter masseopblomstringen i disse tidevandssøer,
hvor de opnår meget høje vækstrater og er delvist
beskyttet for græssere. I ebbe-perioden om natten
forbruges den opløste ilt meget hurtigt, hvorved
den mineraliserede fosfat frigives fra jern-sites og
vælter op af sedimentet. Næringsstofdynamikken i
disse tidevandssøer er meget heterogen, primært
forårsaget af topografi, sedimentets organiske ind-
hold, tilstedeværelse af makrofytter og fauna. Den-
ne heterogenitet forårsagede et større undersøgel-
sesprogram, hvor næringstofdynamikken i 7 for-
skellige tidevandssøer studeres gennem vækstsæso-
nen. Projektet er finansieret af EU’s TMR-fond,
hvor den portugisiske partner er Institute of Mari-
ne Research (IMAR) University of Coimbra (M.R.
Flindt, M. Pardal, A.I. Lillebø & I. Martins).

Ekstreme saliniteter forhindrer masseopblom-
stringer af Enteromorpha intestinalis
Enteromorpha intestinalis er den dominerende ma-
kroalge i Mondego Estuariet, hvor den kan skabe
masseopblomstringer på op til 6 kg vådvægt pr 
m-2. I nedbørsrige år udebliver disse opblomstrin-
ger, endskønt næringssaltsniveauerne er høje,
hvilket indikerer, at lavsaline perioder er den be-
grænsende faktor for masseopblomstringerne i
dette system. Dette blev undersøgt i laboratoriet,
hvor algens vækstrater blev målt ved varierende sa-
liniteter (0.0-35 o/oo), mens lys- og næringssalt-
forhold var identiske. Der blev påvist signifikant
mindre vækstrater ved saliniteter mindre end 3
o/oo og højere end 30 o/oo overfor optimum sa-
liniteten på 10-20 o/oo. Projektet er finansieret af
EU’s TMR-fond, hvor den portugisiske partner er
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Institute of Marine Research (IMAR) University of
Coimbra (M.R. Flindt, I. Martins & J. Miguel).

Anden virksomhed:

Kongresser og rejser:
Laboratoriets medarbejdere har i 1997 deltaget i
internationale kongresser og foretaget følgende
rejser:

Gæsteforelæsninger ved: Limnologiska Inst.,
Uppsala, Svalbard Biol. Station, ASLO-97 annual
meeting; Inviteret foredrag på Nordic Benthologi-
cal Society’s kongres i Silkeborg; medarrangør af
Nordic Benthological Society’s kongres i Silke-
borg; afholdt kursus på Universidad de Antioquia i
Vandplanters økologi; afholdt foredrag på Univer-
sidad de Antioquia, Medellín, Colombia og Uni-
versidad Central de Venezuela, Caracas, Vene-
zuela; 13th International Symposium on Chirono-
midae i Freiburg, Tyskland; 2nd Nordic Benthologi-
cal Meeting i Silkeborg; forsknings- og kontaktrej-
se til Canada og USA med afholdelse af seminarer
ved Okanagan University, B.C., Canada og North
Dakota State University, USA; deltagelse i ASLO
Aquatic sciences meeting, Santa Fe, New Mexico,
USA; Seventh SETAC Congress, Amsterdam, The
Netherlands; VIII International Conference on
Harmful Algae, Vigo, Spain; key-note speaker på
“First International Congress on Toxic Cyanobac-
teria”, Danmark; invited speaker på University of
Otago, Dept. of Zoology, New Zealand; internatio-
nal workshop: The role of submerged macrophytes
in structuring the biological community and bio-
geochemical dynamics in lakes, Silkeborg, Den-
mark, foredrag; Fifth European Marine Microbio-
logy Symposium, Bergen, Norge, foredrag; feltar-
bejde i Daneborg, Young Sund, NØ-Grønland; Na-
turlig etablering af ålegræs og samspil mellem
plante og miljø, Strategisk Havmiljøkonference,
Århus; role of the littoral zone in the transformati-
on of nutrients, Gulf of Riga littoral zone project,
workshop; international Rice Research Institute,
The Philippines; Marine Science Institute, The
Philippines; Institute of Tropical Biology, Vietnam;
Biologisk Institut, Odense Universitet; WET-mø-
der i Padua, Italien og Coimbra, Portugal; CERDS-
møde i Manila, Phillippinerne og Blanes, Spanien;
EU-TMR-møde i Coimbra, Portugal; EU MAST-
møde i Venedig, Italien; IMAR, University of Coim-
bra, Portugal, 3,5 måneder.

Gæsteforskere:
Anssi Vähätalo, University of Helsinki; Larisa Ka-
pustina, Academy of Science, Skt. Petersborg; Erik
Törnblom, Uppsala Universitet; prof. Mihael To-
man, University of Ljubljana, Slovenien; Dr. Mark

James, National Institute of Water and Atmosphe-
ric Research, New Zealand; Eva Sintes, Université
Illes Balears, Spanien (ph.d.); Tone Oredalen,
Norsk Institut for Vannforskning; Måns Lindell,
Lunds Universitet; Miguel Pardal, Portugal.

Gæster:
Prof. Ryszard Chrôst, Warsaw; prof. R.G. Wetzel,
USA; prof. W. Graneli, Lunds Universitet; prof.
M.C. Whiteside, USA; Dr. C. Duarte, Spain; S.F.
Michell, New Zealand; Dr. Gabriel Roldan, Uni-
versidad de Antioquia, Medellín, Colombia; prof.
John Anderson, Danmark og Grønlands geologi-
ske undersøgelser; associate prof. Stuart Mitchell,
University of Otago, New Zealand; associate prof.
Gary Larson, Oregon State University, USA; Peter
Cranston, Canberra, Australien; Ian Walker, Oka-
nagan University, Canada; Wouter Jan van de
Bund, Stockholm Universitet; Tamo Timm, Henn
Timm, Kylli Kangur, Vortsjärv Limnological Stati-
on, Rannu, Estonien; Alan Covich, Colorado State
University, USA.

Referee arbejde, medlemskab af råd m.v.:
Laboratoriets medarbejdere fungerer som refere-
es ved følgende tidsskrifter: Limnology and Ocea-
nography, Aquatic Botany, New Zealand Foundati-
on for Research, Science and Technology, Fresh-
water and Marine Research, Canadian Journal of
Fisheries and Aquatic Sciences, Oikos, Japanese
Journal of Limnology, Archiv für Hydrobiologie,
Freshwater Biology, Hydrobiologia, Journal of the
Kansas Entomological Society, Phycologia, Marine
Ecology Progress Series, Water Research, NSF pro-
gram on Biological Oceanography, Australian
Journal of Plant Physiology, Journal of Experi-
mental Botany, Water, Air and Soil Pollution. 

Morten Søndergaard: Laboratorieleder og
medlem af ZI bestyrelsen, medlem af fakultetets
miljøforskningsudvalg, Ophelias bestyrelse, Niels
Bohr legatets bestyrelse, styregruppen for strategi-
udvalget for dansk fiskeriforskning, organisations-
komiteen for Lake 99 kongressen i København,
centerleder for Center for strategisk miljøforsk-
ning i ferskvand, referee for Norges Forsknings-
råd, censor ved Aarhus Universitet, RUC og KVL,
formand for 2 bedømmelsesudvalg ved ZI, og
medlem af bedømmelsesudvalg ved Aarhus Uni-
versitet og DMU, formand for den danske afde-
ling af SIL, medlem af JGORFs arbejdsgruppe
vedr. havets primærproduktion og medlem af edi-
torial board for Aquatic Botany.

C. Lindegaard: Laboratoriets repræsentant i
Naturfagligt udvalg under Danmarks Naturfred-
ningsforening. Medlem af rådgivende ekspert-
gruppe for Arctic Monitoring and Assessment Pro-
gramme (AMAP).
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K. Sand-Jensen: Medlem af redaktionen i Euro-
pean Journal of Phycology, Scientias Marina og
Ophelia. Endvidere referent for de naturvidenska-
belige forskningsråd i USA, England og Australien.

J. Borum: Censor ved Roskilde Universitetscen-
ter, ph.d.-bedømmelse, Århus Universitet, Med-
lem af diverse projektstyringsgrupper for Miljøsty-
relsen.

L. K. Nielsen: Censor ved Odense Universitet,
Opponent ved ph.d.-disputats i Lund.

P.C. Dall: Medlem af Editorial Board for “Acta
Biologica Slovenica”. Medlem af styringsgruppen
for projektet: “Kortlægning af årsagerne til den
generelt dårlige forureningstilstand i mindre dan-
ske vandløb”. Samarbejdsprojekt mellem Miljømi-
nisteriet og Danmarks Miljøundersøgelser, Afd.
for Ferskvandsøkologi. Medlem af Naturbeskyttel-
sesrådet.

K. Christoffersen: Medarrangør af internatio-
nalt symposium “100 Years of Freshwater Biology”.
Foredragsholder for Dansk Amtsvandingeniørfor-
ening.

D. Jacobsen: Medarrangør af Nordic Bentholo-
gical Society’s kongres i Silkeborg. Censor på Aar-
hus Universitet. Afholdt kursus på Universidad de
Antioquia i Vandplanters økologi. Specialevejle-
der og specialeeksamen på Universidad Católica
del Ecuador, Quito. Afholdt foredrag på Universi-
dad de Anqioquia, Medellín, Colimbia og Univer-
sidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.

O. Petersen: Censor ved Roskilde Universitets-
center.

M. Flindt: Udlandsophold på IMAR, University
of Coimbra, Portugal 3,5 måneder.

P.M. Jonasson: Fredningsarbejdet med Thing-
vallavatn foreligger som lovforslag fra Altinget.
Første gang man freder ferskvand.

Morten Søndergaard. laboratorieleder

MARINBIOLOGISK LABORATORIUM

Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør blev op-
rettet i 1958. I dag er det udbygget som et moder-
ne biologisk laboratorium, der som noget specielt
besidder forskningsfartøjer og et stort akvariean-
læg til at holde marine organismer i live. Labora-
toriet har også et omfattende bibliotek. Laborato-
riets overordnede opgave er at studere livet i havet
og herunder marine organismers biologi, udbre-
delse og fysiologi og samspillet mellem organis-
merne indbyrdes og med det abiotiske miljø.

Indenfor 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

vandsøjlen og havbunden), adaptationsfysiologi
hos invertebrater og fisk, parasitter hos marine
dyr og mikrobiel økologi. I beretningsperioden er
et professorat i fiskeribiologi (med arbejdsplads
på Danmarks Fiskeriundersøgelser) blevet besat;
herigennem vil det blive muligt at konsolidere fi-
skeribiologi som universitetsfag og at udbygge
samarbejdet med DFU.

Laboratoriets forskning er overvejende baseret
på lokale farvande (Øresund, Kattegat), men in-
ternationalt samarbejde medfører også deltagelse
i forskningstogter i fjernere farvande og i arbejde
på udenlandske marinbiologiske laboratorier. 

Forskningsvirksomhed:

Biologisk oceanografi
Et 5-årigt projekt over stofomsætning og sedimen-
tation i Riga bugten er afsluttet og under publice-
ring; studiet har bl.a. vist specielle og interessante
forhold vedrørende vandmassens stofomsætning
(M. Olesen, C. Lundsgaard). I sammenhæng med
en større EU-financieret undersøgelse af Øster-
søen påbegyndtes i år studier over stofomsætnin-
gen under cyanobakterie -opblomstringer i Got-
landsbassinet (M. Olesen, C. Lundsgaard). Der
har også været gennemført laboratorieunder-
søgelser over koaguleringsdynamikken hos en ki-
selalge (M. Olesen, C. Lundsgaard).

Planktonmikroorganismers biologi
Undersøgelser over såkaldte “mixotrofe” flagella-
ter er fortsatte. Mixotrofe organismer kan samti-
dig være foto- og fagotrofe. Arbejdet er koncentre-
ret om dinoflagellaten Fragilidium subglobosum –
specielt med hensyn til regulationen af fotosynte-
seraten (P.J.Hansen, A. Skovgaard i samarbejde
med D.K. Stoecker, Maryland). Endvidere stude-
res stofskiftet som funktion af lysintensitet hos
nogle dinoflagellater, der har “kloroplastretenti-
on”: Disse organismer er fagotrofe, men tilbage-
holder bytteorganismernes kloroplaster i en funk-
tionel tilstand (P.J.Hansen, H.H. Jakobsen i samar-
bejde med J. Larsen, Botanisk Institut, KU). Et
sammenlignende studium af den funktionelle bio-
logi hos en fagotrof dinoflagellat og en plankton-
ciliat er også gennemført. Dinoflagellaten udgør
et potentielt bytte for ciliaten, men flagellaten har
vist sig at udføre karakteristiske flugtreaktioner
når den kommer i kontakt med predatoren (P.J.
Hansen, H.H. Jakobsen).

I beretningsperioden blev et nyt forskningsom-
råde taget op på laboratoriet: Betydning af virus
for omsætningen af bakterier i vandsøjlen. Speci-
elt er det blevet studeret hvordan virus – der er
meget specifikke med hensyn til værtsarter – bi-
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drager til artsdiversiteten af bakterier samt bakte-
riers udnyttelse af virale lysater (M. Middelboe). 

Adaptationsfysiologi hos invertebrater og fisk
Undersøgelser over krebsdyrs respiratoriske pig-
menter og adaptationer til hypoxi og eksponering
overfor svovlbrinte er fortsatte. Specielt er iltaffi-
nitet hos hæmocyaniner fra forskellige arter
(Crangon, Palaemon, Palaemonetes og Saduria) ble-
vet undersøgt som funktion af O2, CO2, pH og HS-

og hvordan hæmocyaninets struktur er tilpasset
de forskellige arters levevis. Endvidere undersøges
dannelsen af iltgæld hos isopoden Saduria efter
sulfid eksponering. Iltgælden er væsentlig større
end forklarligt gennem reoxidation af reducerede
stofskifteprodukter og skyldes den energetiske
omkostning ved ion-transport (L Hagerman, B.
Vismann). Endvidere er ammoniums og trimethy-
lamins effekt som affinitetesmodulatorer overfor
hæmocyanin blevet undersøgt (L. Hagerman, B.
Vismann i samarbejde med R.F. Uglow, Hull) såvel
som hexa- og dodecamer konfigurationen hos det
respiratoriske pigment fra amphipoden Monopore-
ia (L. Hagerman i samarbejde med E. Sandberg,
Tvärminne og J. Spicer, Sheffield). 

Endvidere undersøges de fysiske og kemiske pa-
rametre i gangene hos de gravende krebsdyr Calo-
caris og Upogebia (L. Hagerman, B. Vismann; ar-
bejdet udføres tildels i samarbejde med svenske
kolleger på Kristinebergs Biologiska Station). Der
udføres også en undersøgelse af tolerancen over-
for fluoranthen hos forskellige søsterarter af
børsteormen Capitella, med henblik på genetisk
variation i detoxifikationsmekanismer (B. Vis-
mann i samarbejde med I. Gamenick, Hamburg).

De fiskefysiologiske undersøgelser har været
koncentreret omkring den fysiologiske betydning
af hæmoglobin polymorfier hos torsk (J.F. Stef-
fensen i samarbejde med S. McFarland, Birming-
ham). Endvidere den energetiske betydning af
svømning i stimer (J.F. Steffensen, J. Herskin), un-
dersøgelser af metabolsk kuldeadaptation gen-
nem enzymkinetiske målinger (J.F. Steffensen, K.
Korsmeyer) og sammenlignende energetiske un-
dersøgelser over svømning hos labriforme, balisti-
forme og carangiforme svømmere (J.F. Stef-
fensen, K. Korsmeyer, J. Herskin).

Mikrobiel økologi og fysiologi
Som en videreførsel af tidlige studier over mikro-
bielle måtter er der gennemført en undersøgelse
af cyanobakterimåtter. Det er blevet vist at i fravær
af gravende fauna kan “normale” sedimenter ud-
vikle egentlige stromatolitiske bakteriemåtter (der
ellers kun er kendte fra extreme miljøer som var-
me kilder og hyperhaline områder). Cyanobakte-
riemåtterne er foreløbig blevet dyrkede i op til

halvandet år; de vokser langsomt (ca. 2 mm om
året); den intense fotosyntese fører til karbonat-
udfældninger. Måtterne blev også dyrket på kun-
stige substrater (skumgummi) der tillod elektron-
mikroskopiske studier af måtternes struktur og
biologiske diversitet. Måtternes biogeokemiske
kredsløb blev også studeret (T. Fenchel). 

Studier af planktonbakteriers kemosensoriske
adfærd er videreført i beretningsperioden. Et eks-
perimentelt system baseret på mørkefeltsbelys-
ning og et computerprogram der simultant kan
følge adskillige svømmespor på videooptagelser er
blevet udviklet. Det har muliggjort en nøjere ana-
lyse af kemotaxisk adfærd. Foreløbigt studeres
især bakteriernes respons overfor stærkt fortynde-
de attraktorer som f.eks. opløste organiske stoffer,
der siver ud i vandet fra en lyserende algecelle (N.
Blackburn, T. Fenchel).

Et studie af betydningen af den motile adfærd
hos protozoer og hos svovlbakterien Thiovulum for
porevandstransporten er blevet påbegyndt. Speci-
elt for svovlbakteriens vedkommende har det
overraskende vist sig, at den motile adfærd kan
øge transportraten af opløst ilt og svovlbrinte til
cellerne betragteligt i forhold til molekylær diffu-
sion (T. Fenchel, R. Glud).

En ny type af iltsensorer (“optroder”), der er ba-
seret på dynamisk quenching, er blevet optimeret
og udviklet til brug for selvstændigt opererende
undervandsinstrumenter (specielt med henblik
på mikroskalafordeling af O2 i marine sedimenter.
Endelig er der udført forberedende arbejde til et
studie af det mikrobielle kulstofkredsløb i arktis
som et led af CAMP-projektet (R. Glud).

Undersøgelserne over den mikrobielle ned-
brydning og omsætning i søpindsvinetarme blevet
videreført (M. Thorsen).

Parasitologi
Det er lykkedes at udrede livscyklus af rundormen
Contracaecum rudolphi hvis slutvært er skarv; larven
kan direkte inficere kutlinger, medens andre fisk
bliver inficeret via copepoder (M. Køie i samarbej-
de med S. Mattiucci, Rom).

Det er fortsat ikke lykkedes at udrede rundor-
men Cucculanus livscyklus. Arten forekommer i
torsk, men et omfattende studium af infektions-
hyppighed og kunstig infektion mellem torsk har
givet ny viden (M. Køie). Nematoden Anisakis sim-
plex er fundet i Østersøen (hundestejler, skrub-
ber) selvom den normale mellemvært lyskrebs
ikke findes der; juvenile sild synes at optræde som
mellemvært. En undersøgelse af den immunologi-
ske reaktion hos torsk overfor denne parasit er
også påbegyndt (M. Køie, M.E. Nielsen). 

Studier over den enigmatiske endoparasit i
blommen og blommesæklarver hos torsk er fort-
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satte. Organismerne udviser en lang række usæd-
vanlige morfologiske træk, der er blevet studerede
i beretningsperioden (B.H. Pedersen).

Fiskeribiologi
Teorien for hvordan fiskeriet generelt påvirker fi-
skefaunaens størrelses- og artssammensætning er
blevet videreudviklet. Det er således vist, hvorfor
ændringer i størrelsessammensætningen er til-
nærmelsesvis proportionale med fiskeriindsatsen
og hvorfor faunaens respons hovedsagelig afhæn-
ger af de individuelle arters vækstkarakteristika. Et
studie af hvillingens vækst i Nordsøen har vist at
væksten er faldet. Blandt andet af den grund er
der blevet indledt et arbejde med at indbygge
sammenhængen mellem fødetilgang og vækst i
flerartsmodellen. Fiskeribiologer diskuterer i øje-
blikket hvordan forsigtighedsprincippet kan ind-
bygges i fiskerirådgivningen, herunder især hvor-
dan referencepunkter for fiskeripåvirkning kan
defineres for forskellige arter. For at vise hvordan
artsinteraktionen påvirker sådanne reference-
punkter er der blevet udviklet en simpel regne-
arksbaseret udgave af flerartsmodellen for Øster-
søen. Modellen er blevet brugt til at demonstrere
hvordan formen af fiskeriets økologiske “råde-
rum” ændrer sig, når man tager hensyn til arter-
nes gensidige påvirkning (H. Gislason).

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 (P.J.
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 K. Muus
som redaktør og en internationalt sammensat Edi-
torial Board). I beretningsperioden udkom to
bind (ialt 480 sider) med 21 afhandlinger, helt
overvejende med udenlandske forfattere.

Anden redaktionel virksomhed:
Lars Hagerman er medredaktør af Marine Biology;
T. Fenchel er medredaktør af Marine Ecology Pro-
gress Series og af Aquatic Microbial Ecology og medlem
af redaktionskommiteer for yderligere 6 tidsskrif-

ter. Marianne Køie er medlem af redaktionskom-
miteen af Diseases of Aquatic Organisms og J.F. Stef-
fensen er medlem af redaktionskommiteen for Ex-
perimental Biology On-Line. Alle laboratoiets senior-
forskere har været referees på et antal manuskrip-
ter for forskellige internationale tidsskrifter. 

Øresundsakvariet
Marinbiologisk Laboratorium har siden 1973 dre-
vet et publikumsakvarium i samarbejde med Hel-
singør Kommune. Akvariet viser levende organis-
mer fra Øresund og Kattegat og udstillinger der
på anden måde oplyser om havet og havforskning.
Der er ca. 30.000 besøgende årligt.

Efter forhandlinger med kommunen i efteråret
1997 vil akvariet helt overgå til Marinbiologisk La-
boratorium pr. 1.1.1998. Samtidig er en AC-stil-
ling som leder af akvariet blevet ansat (J.P. Jeppe-
sen). Helsingør Kommune giver dog stadig et til-
skud begrundet i at kommunens skoler og andre
institutioner kan få gratis omvisninger. Akvariet vil
i løbet af 1998 renovere og udvide udstillingerne.

Anden udadvendt virksomhed:
Laboratoriet har afholdt forskellige rundvisninger
og foredrag, bl.a. for danske og svenske skoleklas-
ser. Laboratoriet har været vært for kurser arran-
geret af DIS og for et kursus i marinbiologi fra
University of Hull og for kurser fra Geografisk In-
stitut, KU, fra Universitetet i Kiel og for Öresunds
Vattenvårdsförbunds årsmøde. 

Avancerede kurser, symposier, møder:
Der blev d. 1.8. – 21.8. afholdt er ph.d.-kursus
Arctic Fish Physiology på Arktisk Station, Grønland
med gæstelærere fra en række lande og et kursus i
Assessmentteori (på DFU). Laboratoriet var vært for
Scandinavian Section of Society of Protozoologists 19.
årsmøde d. 7.4.

Medlemsskab af råd, udvalg, m.v.:
Claus Lundsgaard er dansk repræsentant i Nordic
Sediment Trap Association og medarrangør af dets 4.
workshop i Tallin. Tom Fenchel er bestyrelses-
medlem for DFU. Tom Fenchel og L. Hagermann
har været medlem af en række stillingsbesættelses-
udvalg.

Rejser:
Claus Lundsgaard og M. Olesen deltog i mødet
om sedimentation og planktonomsætning i Tartu,
Estland. Per J. Hansen og A. Skovgaard deltog i
den internationale protozokongres i Sydney og A.
Skovgaard var på et halvt års studieophold på
Horn Point Laboratory, Maryland. Lars Hager-
man holdt en gæsteforelæsning på universitetet i
Gdansk og deltog (sammen med B. Vismann) i
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European Marine Biological Symposium i Lysekil,
Sverige. John F. Steffensen deltog i et planlæg-
ningsmøde for et EU-projekt i Milano, i Society of
Experimental Biology årsmøde, Canterbury, i et
ESF-møde i Sienna om antarktiske fisk, og arbej-
dede på Sesoko Station, University of the Ruykyus,
Japan i tre uger. Tom Fenchel var gæsteprofessor
på Abteilung für Meeresbiologi, Universitet i
Wien i marts måned og har givet en gæsteforelæs-
ning på universitetet i Groningen. Ronnie Glud
deltog i en workshop (Marine Analytical Chemi-
stry for Monitoring and Oceanographic Re-
search) i Brest. Marianne Køie gav tre gæstefore-
læsninger på universiteter i USA og M.E. Nielsen
har været inviteret gæst på Zhejiang Institute of
Freshwater Fisheries i Kina og deltaget i et sympo-
sium i Bergen. Benedikte H. Pedersen har været 3
uger på Institut für Meereskunde, Kiel. Henrik
Gislason har været inviteret gæst i Brasilien som
foredragsholder og til afholdelse af er kursus og til
møder i Moskva, Anchorage og Bergen.

Gæster:
En lang række udenlandske kolleger har været på
en eller et par dages besøg på laboratoriet. Det
skal i denne forbindelse kun nævnes at Marinbio-
logisk Laboratorium fik besøg af en delegation fra
Sydafrika ledet af kulturministeren Lionel Mtshali
og lederen af den internationale sektion af CSIR
(det sydafrikanske forskningsråd) d. 18.4.; besøget
fandt sted efter ministerens ønske. 

Følgende udenlandske gæster har været på et
længerevarende ophold på Marinbiologisk Labo-
ratorium: Sami Merilaita (Uppsala), Andris An-
drushaitis (Riga), Inez Gamenick (Hamburg), Pa-
tricia Morimoto (Sao Paulo), Rachel Noble (Los
Angeles), Susan McFarland (Birmingham), Roger
Uglow (Hull), Arthur DeVries, (Illinois), Pia
Haecky (Umeå).

Tom Fenchel

Stab
VIP: 61,8 årsværk.
TAP: 47,8 årsværk.

VIP:
Hansen, Claus Peter Bjælke; forskningsadj.
Holland, Joanna; ph.d.-studerende.
Holm, Christine; ph.d.-studerende.
Kristensen, Birgit; forskningsass.
Lund, Anders; forskningsadj.
Pedersen, Vivi; forskningsadjunkt.
Skovgaard, Jette Kith; forskningsass.

TAP:
Hansen, Trine Valsgaard; kontorfuldmægtig.
Mouritzen, Erling; edb-medarbejder.

AFDELING FOR POPULATIONSBIOLOGI

VIP:
Andreassen, Jørn; lektor.
Arctander, Peter; forskningslektor.
Christensen, Bent; professor.
Christensen, Søren; lektor.
Dabelsteen, Torben; lektor.
Dahlgaard, Jesper O; forskningsadj.
Dyck, Jan Peter; lektor.
Ekelund, Flemming; forskningsadj.
Frederiksen, Helle Bisgård; ph.d.-studerende.
Garcia-Mareno, Jaime; ph.d.-studerende.
Georgieva, Slavka; forskningsass.
Heller, Knud Erik; lektor.
Hindsbo, Ole; lektor.
Holter, Peter; lektor.
Jensen, Hans Dreisig; lektor.
Jeppesen, Leif Lau; lektor.
Münster-Swendsen, Mikael; lektor.
Nachman, Gøsta Støger; lektor.
Pedersen, Bo Vest; lektor.
Priemé, Anders; forskningsadj.
Rabøl, Jørgen; lektor.
Roy, Michael Shiven; forskningsadj.
Rønn, Regin; forskningsass.
Schandorff, Søren; ph.d.-studerende.
Slikas, Elisabeth; forskningsadj.
Theisen, Bent Friis; lektor.

TAP:
Andersen, Jette; laborant.
Andersen, John Bruun; ingeniørassistent.
Andreasen, Ole Anders; finmekaniker.
Bjørkenberg, Birgitte; praktikant.
Brand, Tina Blumensaadt; laborant.
Friis, Pia; laboratoriefuldm.
Henriksen, Tine Claudia; kontorfuldmægtig.
Jønsson, Lone; overassistent.
Jørgensen, Tina G; overassistent.
Kiel, Viktor Imanuel; fagudd. betjent.
Madsen, Henning Bang; jordbrugstekniker.
Mathiasen, Sylvia Maria; laborant.
Mortensen, Tove Wendel; rengøringsassistent.
Nielsen, Trine Søberg; laborant.
Olsen, Pernille Selmer; hospitalslaborant.
Pedersen, Wibeke Kristina; praktikant.
Poulsen, Durita; laborant.
Rohde, Benjamin; akademisk arbejder.
Simonsen, Tine; laborant.
Spangenberg, Annette; laborant.
Tang, Sheila T; laborant.
Tvermoes, Dana-Cristina; laborant.
Wolthers, Hansen Anne Marie; dyreassistent.
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CELLEBIOLOGISK-ANATOMISK LABORA-
TORIUM

VIP:
Egetoft, Petra Anita Lowack; forskningsass.
Glenner, Henrik; ph.d.-studerende.
Grimmelikhuijzen, Cornelis; professor.
Hansen, Georg Nørgaard; lektor.
Hauser, Frank; adjunkt.
Hosfeld, Barbara; forskningsass.
Høeg, Jens Thorvald; lektor.
Jensen, Poul Vagn; lektor.
Jespersen, Åse; lektor.
Lützen, Jørgen Gjerom; lektor.
Munk, Ole; lektor.
Nilsson, Jytte Reichstein; lektor.
Staubli, Frank; forskningsadj.
Svane, Pernille Charlotte; ph.d.-studerende.

TAP:
Beyerholm, Elisabeth; teknisk tegner.
Færch-Jensen, Christina; laboratorietekniker.
Hansen, Flemming Møller; ingeniørassistent.
Hansen, Philip Stellfeld; puljejob.
Jensen, Charlotte; rengøringsassistent.
Kristiansen, Alice Rongsted; laboratorietekniker.
Meilvang, Karen Pors; overassistent.
Nielsen, Anna-Marie Ravnkilde; laborant.
Williamson, Michael; laboratorietekniker.

FERSKVANDSBIOLOGISK LABORA-
TORIUM

VIP:
Borch, Niels Henrik; forskningsass.
Borum, Jens; lektor.
Bosselmann, Suzanne; lektor.
Brodersen, Klaus Peter; ph.d.-studerende.
Christoffersen, Kirsten; lektor.
Dall, Peter Chr.; lektor.
Dominquez, Susana; forskningsstip.
Flindt, Mogens; forskningsadjunkt.
Garde, Nana Kristine; ph.d.-studerende.
Geertz-Hansen, Ole; forskningslektor.
Hein, Mette; ph.d.-studerende.
Hoffmann, Carl Christian; ph.d.-studerende.
Jacobsen, Dean; adjunkt.
Jensen, Kaj Sand; lektor.
Lindegård, Petersen; Claus; lektor.
Lyck, Susanne; ph.d.-studerende.
Markager, Stiig; forskningslektor.
Middelboe, Anne Lise; ph.d.-studerende.
Nielsen, Jon Theil; ph.d.-studerende.
Nielsen, Lars Kamp; lektor.
Pedersen, Ole; adjunkt.
Schluter, Louise; ph.d.-studerende.

Søndergaard, Morten Nielsen; professor.
Worm, Jakob; forskningsass.

TAP:
Andersen, Charlotte; laborant.
Brundam, Flemming; ingeniørassistent.
Eplov, Lis Grabowski; laboratorietekniker.
Heegaard, Hanne Birgit; laborant.
Holding, Inge Christoffersen; assistent.
Jacobsen, Anne Jensinius; laboratorietekniker.
Jacobsen, Gitte; laborant (orlov).
Kjøller, Birgit; laborant.
Kristensen, Karen; assistent.
Møller, Hanne; overassistent.
Pedersen, Finn Erik; ingeniørassistent.
Poulsen, Ena; laborant.
Rafiq, Shazia; praktikant.
Welsch,Riis Rikke; praktikant.
Willumsen, Nils; laborant.

MARINBIOLOGISK LABORATORIUM

VIP:
Blackburn, Nicolas; post.doc.
Dolmer, Per; ph.d.-studerende.
Fenchel, Tom; professor.
Gislason, Henrik; professor.
Glud, Ronnie Nøhr; lektor.
Green, Brian; bedstemand.
Hagerman, Lars Anders; lektor.
Hansen, Per Juel; lektor.
Jakobsen, Hans H.; ph.d.-studerende.
Jeppesen, Jens P.; leder af øresundsakvariet.
Køie, Marianne; lektor.
Lundsgaard, Claus Ole; forskningsadj.
Middelboe, Mathias; adjunkt.
Muus, Kirsten; lektor.
Nielsen, Michael Engelbrecht; ph.d.-studerende.
Olesen, Michael; lektor.
Pedersen, Benedikte Hedegaard; forskningsstip.
Skovgaard, Alf; ph.d.-studerende.
Steffensen, John Fleng; lektor.
Thorsen, Marianne Seneca; ph.d.-studerende.
Vismann, Bent; lektor.

TAP:
Aagaard, Ib; laboratoriebetjent.
Allerup, Merete; laborant.
Axelsen, Michael; praktikant.
Brander, Birgit Lisager; laborant.
Christensen,Hanne Ryborg; overassistent.
Ernsted, Marianne; korrespondent.
Hansen, Harriet Herlufsdatter; laborant.
Hansen, Inge Seier; assistent.
Holm, Anne Borup; korrespondent.
Jensen, Ole; praktikant.
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Johansen, Jeanne; laborant.
Jørgensen, Bendt Keld; laboratoriebetjent.
Knudsen, Leif; ingeniørassistent.
Knudsen, Monna; rengøringsassistent.
Pedersen, Ingelise; rengøringsassistent.
Poulsen, Aase; rengøringsassistent.
Seider, Barbara; laborant.
Thrue, Benly Carl; styrmand.

HAVBIOLOGISK FELTLABORATORIUM

TAP:
Hansen, Thor Bjørn; fisker.

Ph.d.-afhandlinger:

Afdeling for Populationsbiologi
Garcia-Mareno, Jaime: Speciation in young

(Plio/Pleistocene)montane forest birds in the
tropical Andes region.

Rønn, Regin: The soil microfauna: spatial distri-
bution and effect of soil texture.

Simonsen, Bo Thisted: Population Structure and
History of African Bovids.

Cellebiologisk-Anatomisk Laboratorium
Jackerott, Malene: Immunocytochemical investi-

gation of the developing pancreas with special
reference to the PP family and the associated
NPY/PYY Y1 receptor.

Ferskvandsbiologisk Laboratorium
Hein, Mette: Uorganisk kulstofs betydning for

akvatiske planters fotosyntese og produktion.
Petersen, Dorte Søndergaard: Akvatiske planters

fotosyntese i relation til lys og næringssalte.
Schluter, Louise: The use of taxon-specific pig-

ments for measuring nutrient limitation, com-
position, growth and grazing rates of phyto-
plankton.

Specialer:

Zoologisk Institut
Bank, Lise: Stressrespons ved akut og gentaget be-

lastning relateret til social status hos sølvræve
tæver (Vulpes vulpes), speciale i etologi.

Berthelsen, Heidi: Effekt af miljøberigelser på ad-
færd, døgnaktivitet og cortisol hos kaniner
(oryctolagus cuninulus).

Hansen, Lea Toftegaard: Effekt af miljøberigelser
på adfærd, døgnaktivitet og cortisol hos kaniner
(ooryctolagus cuniculus).

Cellebiologisk-Anatomisk Laboratorium
Barfoed, Annette Malene: Etablering af en meto-

de til identifikation af et melanom-associeret
progressionsantigen ved hjælp af differential
display-pcr (ddrt-pcr).

Berggreen, Anders: Mikrodermatoglyphis på slan-
geskæl.

Hansen, Vibe Lund: Undersøgelse af ammocoe-
tesstadiet og blodkarsystemets ultrastrukturelle
udvikling hos lampetra fluviatilis (linncé) og
lampetra planeri (bloch).

Jensen, Anja Tatiana Ramstedt: Humoral and cel-
lular immune responses to leishmania antigens
in vitro – cloning and sequencing of dna sequ-
ences encoding leishmania antigens.

Jørgensen, Erik: Miljøfremmede stoffers virknin-
ger på limniske planktonsamfund.

Jørgensen, Nadja Møbjerg: Studier af mesone-
phros hos den almindelige skrubtudse bufo
bufo (linné, 1758) – med specielt henblik på
nefronets morfologi og ultrastruktur.

Lademann, Ulrik Axel: Deletionsanalyse af a20
zinkfingerproteinet.

Storm, Mette: Struktur af de pyloriske caeca hos
sild clupea harengus l.

Øksnebjerg, Bo: The rhizocephala (crustacea: cir-
ripedia) of the mediterranean and black seas.

Ferskvandsbiologisk Laboratorium
Bach, Steffen Sanvig: Havgræssers vækst og arts-

sammensætning langs en siltgradient ved Kap
Bolinao, Filippinerne.

Bach, Steffen Sanvig: Havgræssers vækst og arts-
sammensætning langs en silt-gradient ved Kap
Bolinao; Filippinerne.

Bang, Anne Christine: Effekter af organisk forure-
ning i tropiske og tempererede vandløb.

Bang, Anne Christine: Effekter af organisk forure-
ning i tropiske og tempererede vanløb.

Brøgger, Lars: Frøspredning hos alegræs (zostera
marina l.).

Brøgger, Lars: Frøspredning hos Ålegræs (Zostera
marina L.).

Frausing, Erik: Vækst- og kvælstofdynamik hos fu-
cus serratus.

Frausing, Erik: Vækst- og kvælstofdynamik hos Fu-
cus seratus.

Jensen, Lene Bindslev: Amfibiske planters tilpas-
ninger til livet i luft og vand.

Jensen, Lene Bindslev: Apatation of amphibian
plants to life in air and in water.

Jørgensen, Erik: Miljøfremmede stoffers virknin-
ger på limniske planktonsamfund.

Rasmussen, Uffe Kåre: Påvirkninger af bakterio-
plankton forårsaget af zooplanktonsamfundet
>140mikrometerm græsning undersøgt ved for-
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skellige makrofytdækningsgrader og fiskesam-
fund.

Rasmussen, Uffe Kåre: Påvirkninger af bakterio-
plankton forårsaget af zooplanktonsamfundet
>140 m græsning undersøgt ved forskellige ma-
krofytdækningsgrader og fiskesamfund.

Schultz, Rikke: Biologisk struktur i ecuadorianske
lavlandsvandløb med forskellig riparisk vegetati-
on.

Schultz, Rikke: Biologisk struktur i ecuadorianske
lavlandsvandløb med forskellig riparisk vegetati-
on.

Thomsen, Finn Bolding: Effekter af organisk foru-
rening i tropiske og tempererede vandløb.

Thomsen, Finn Bolding: Effekter af organisk foru-
rening i tropiske og tempererede vandløb.

Thostrup, Lykke: Akkumulering af microcystin i
Daphnia magna.

Marinbiologisk Laboratorium
Aagaard, Jes: Undersøgelse af to danske gyrodacty-

lus arter.
Herskin, Jannik: Eksperimentielle undersøgelser

af energiske fordele i fiskestimer.
Nielsen, Annemette: Respiratoriske tilpasninger

til varierende ilt- og salinitetsforhold ved som-
mertemperaturer hos rejerne palaemonetes va-
rians (leach) og palaemon adspersus (rathke).

Fondsstøtte:
Der henvises til den elektroniske udgave af Årbog-
97 på WWW. Adgang via KU’s hjemmeside
http://www.ku.dk, menupunktet “Generel Infor-
mation”.

Publikationer:
Andreassen J.: Intestinal Tapeworms. i: Topley &

Wilson’s Microbiology and Microbial Infections
9. udg. Vol. 5: Parasitology, s. 521-537, London
1997. 

Buchmann K., Dalsgaard I., Nielsen M.E., Peder-
sen K., Uldal A., Garcia J., Larsen J.: Vaccination
improves survival of Baltic salmon smolts in
delayed release sea ranching (net-pen period).
Aquaculture 156(3-4), s. 335-348, 1997. 

Christensen S., Petersen P.M.: Supplerende afsnit
om det terrestriske miljø. 1997, 46 s. Publikati-
onsart diverse. 

Christoffersen K., Nybroe O., Jürgens K., Hansen
M.: Measurement of bacterivory by heterotro-
phic nanoflagellates using immunofluorenscen-
ce labelling of ingested cells. Aquatic Microbial
Ecology vol. 13, s. 127-134, Oldendorf, Luhe
1997. 

Dabelsteen T., McGregor P., Holland J., Tobias J.,
Pedersen S.: The signal function of overlapping

singing in male robins (Erithacus rubecula).
Animal Behaviour 53, s. 249-256, 1997. 

Grimmelikhuijzen C., Leviev I.G.: Function and
biosynthesis of cnidarian neuropeptides. i: Coe-
lenterate Biology, J.C. Den Hartog, s. 215-226,
Leiden, Holland 1997. 

Holland J., Dabelsteen T., Pedersen S., Larsen O.:
Degradation of song in the wren. Advances in
ethology 32, s. 115, 1997. 

Holland J., McGregor P.: Disappearing song dia-
lects? The case of the Cornish corn buntings
(Miliaria calandra). i: The ecology and conser-
vation of corn buntings (Miliaria calandra), s.
181-185, Peterborough, U.K. 1997. 

Holm C.: Time budget and flock structure in
spring staging Dark- bellied Brent Geese. Dansk
Orn. Foren. Tidsskr. 91, s. 109-115, 1997. 

Holm C.: Disturbance of dark-bellied Brent Geese
by helicopters in a spring staging area. Dansk
Orn. Foren. Tidsskr. 91, s. 69-73, 1997. 

Jensen J., Ærtebjerg G., Rasmussen B., Dahl K., Le-
vinson H., Lisbjerg D., Nielsen T.G., Krause-
Jensen D., Middelboe A., Svendsen L., Sand-
Jensen K.: Marine områder 1996. Fjorde, kyster
og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågnings-
program 1996. i: Faglig rapport fra DMU
nr.213, s. 124, Hvidovre 1997. 

Katouli M., Lund A., Wallgren P., Kühn I., Söderlind
O., Möllby R.: Metabolic fingerprinting and fer-
mentative capacity of the intestinal flora of pigs
during pre- and post-weaning periods. Journal of
Applied Microbiology 83, s. 147-154, 1997. 

Larsen O., Dabelsteen T., Pedersen S., Bang-Møl-
ler M., Nogales M.: Competitive release of song
in the Tenerifian robin, Erithacus rebecula su-
perbus. Advances in Ethology 32, s. 117, 1997. 

Larsen O., Dabelsteen T.: “The VIFA 1” Neodym-
nion Tweeter: A versatile speaker for playback
experiments. Bioacoustics 8, s. 323-326, 1997. 

Leviev I.G., Williamson M., Grimmelikhuijzen C.:
Molecular Cloning of a Preprohormone from
Hydra magnipapillata Containing Multiple Co-
pies of Hydra-LWamide (Leu-Trp-NH2). Neu-
ropeptides: Evidence for Processing at Ser and
Asn Residues. Journal of Neurochemistry 68, s.
1319-1325, Philadelphia, USA 1997. 

Leviev I.G., Williamson M., Grimmelikhuijzen C.:
Molecular Cloning of a Preprohormone from
Hydra magnipapillata Containing Muliple Co-
pies of Hydra-LWamide (Leu-Trp-NH2). Neu-
ropeptides:’Evidence for Processing at Ser and
Asn Residues. Jurnal of Neurochemistry 68, s.
1319-1325, Philidelphia, USA 1997. 

Matessi G.: Is variation in orientation related to
fluctuating asymmetry in migration passerines?
Ethology, Ecology & Evolution 9, s. 209-221,
1997. 
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McGregor P., Dabelsteen T., Holland J.: Eaves-
dropping in a territorial songbird communicati-
on network: Preliminary results. Bioacoustics 8,
s. 253-254, 1997. 

McGregor P., Dabelsteen T., Clark C., Bower J., Ta-
vares J., Holland J.: An acoustic location system
for the study of communication networks: Fac-
tors affecting location accuracy. Ethology, Eco-
logy and Evolution 9, s. 269-286, 1997. 

McGregor P., Holland J., Shepherd M.: The ecolo-
gy of cornbunting (Miliaria calandra) song dia-
lects and their potential use in conservation. i:
The ecology and conservation of corn buntings
(Miliaria calandra), s. 76-87, Peterborough, U.K
1997. 

Nemeth E., Winkler H., Dabelsteen T.: Adaptati-
ons in bird songs in a neotropical rainforest.
Advances in Ethology 32, s. 119, 1997. 

Nybroe O., Christoffersen K., Jørgensen N.O.,
Jensen I.K., Ahl T.: Release of Alcaligenes Eu-
trophus JMP134 and/or nutrients into seawater
mesocosms: fate of the introduced cells and ef-
fects on the ecosystem. Wat. Res. Vol.31 No.11,
s. 2820-2826, London 1997. 

Ofoezie I., Asaulu S., Christensen N., Madsen H.:
Patterns of infection with Schistosoma haemat-
obium in lakeside resettlement communities at
the Oyan Reservoir in Ogun State, south-
western Nigeria. Annals of Tropical Medicine
and Parasitology 91, s. 187-197, 1997. 

Palnæs Hansen C., Andreassen J., Holst J.J.: Glu-
cose absorption and the release of insulin,
gastric inhibitory polypeptide, and glucagon-
like peptide-1 in patients after total colectomy.
Scand. J. Gastroenterol. 32, s. 473-477, 1997. 

Pedersen O., Jørgensen L.B., Sand-Jensen K.:
Through-flow of water in leaves of a submerged
plant is influenced by the apical opening. Plan-
ta 202, s. 43-50, Berlin 1997. 

Pedersen V.: Adfærd og reproduktion hos gruppe-
holdte ræve. NJF-Rapport 116, s. 1-7, Helsinki,
Finland 1997. 

Pedersen V.: the Relationsship between the Beha-
vioural Response of Lactating Sows to Humans
and the Mortality of their Piglets. Proceedings
of the 31st. international congress of the ISAE,
13-16 August., s. 1, Prague, Czech Republic
1997. 

Roy M.S., Da Silva J.M.C., Arctander P., Garcia-Mo-
reno J., Fjeldså J.: The Speciation of South
Ämerican and African birds in montane regi-
ons. i: Avian molecular evolution and systema-
tics, s. 325-343, San Diego 1997. 

Skovgaard K., Jeppesen L.L., Hansen C.: Would
you like a swim, Madam Mink? Scientifur 21(7),
s. 247-251, Oslo 1997. 

Skovgaard K., Jeppesen L.L., Hansen C.: The Ef-

fect of Swimming, Water and Cage Size on the
Behaviour of Ranch Mink. Scientifur 21(7), s.
253-260, Oslo 1997. 

Træholt C.: Notes on the food and feeding behavi-
our of Varanus b. nebulosus on Pulau Tioman,
Malaysia. Mal.Nat.J. 50, s. 173-181, Malaysia
1997. 

Træholt C.: Effect of masking the parietal eye on the
diurnal activity and body temperature of two sym-
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Zoologisk Museum

Bestyrelse: Henrik Enghoff (museumsbestyrer),
Hans J. Baagøe, Jytte Fredskov, Niels P. Kristensen,
Kay W. Petersen, Tom Schiøtte, Ole S. Tendal.

Zoologisk Museum er, udover at være et univer-
sitetsinstitut, Danmarks nationale museum for
zoologi. Museet består af fire afdelinger: Hvirvel-
dyrafdelingen (Vertebratafdelingen), Invertebrat-
afdelingen, Den entomologiske Afdeling og Ud-
stillingsafdelingen. Herudover er der fælles sekti-
oner for værksteder og administration.

Museets universitets-funktioner er forskning og
undervisning. Forskningen beskrives i detaljer ne-
denfor; undervisningen beslaglægger 5% af de
fastansatte VIP’ers tid og ytrer sig først og frem-
mest som vejledning af speciale- og ph.d.-stude-
rende, men også som en beskeden medvirken i fa-
kultetets kursusundervisning.

De videnskabelige samlinger:
Lige som den offentlige udstillingsvirksomhed,
der beskrives under udstillingsafdelingen samt i
det generelle kapitel om KU’s informationsvirk-
somhed, er kuratering af de videnskabelige sam-
linger en central del af Zoologisk Museums muse-
ale arbejdsfelt. Samlingerne omfatter over 7 milli-
oner eksemplarer af hvirveldyr og insekter samt et
ukendt (men stort!) antal af øvrige hvirvelløse dyr
og fisk. De huses i 8625 m2 magasiner, som på nær
125 m2 er beliggende i selve museumsbygningen.
Der er hvert år betydelig tilgang til samlingerne,
(gennemsnittet for de senere år ligger på over
100.000 eksemplarer) og det kan forudses, at der
vil være behov for magasinudvidelser i den nære
fremtid. Dyrene i samlingerne spænder over hele
dyreriget, fra spritkonserverede orme over insek-
ter på nål og skindlagte fugle til hvalskeletter. Geo-
grafisk omfatter samlingerne hele kloden, omend
Danmark, Grønland og visse andre områder er
specielt godt dækket ind. Samlingerne benyttes af
museets egne forskere, men i meget høj grad også
af det internationale forskersamfund. Således be-
søgte 47 fremmede forskere samlingerne i 1997 i
mindst én uge, der var hundreder af korttids-
gæster til samlingerne, der blev ekspederet 358
udlån af samlingsmateriale, og der blev publiceret
109 afhandlinger, helt eller delvis baseret på mu-
seets samlinger, af forfattere uden for museet.

Forhandlinger med Miljøministeriet om en res-
sourcetilførsel til museets ringmærkningsadmini-
stration er afsluttet, og stillingen som leder af ring-
mærkningscentralen er under besættelse.

Forskningsvirksomhed:
Zoologisk systematik og zoogeografi er museets
centrale forskningsområder. Det er naturligt, at

denne type forskning drives på et institut, der har
store videnskabelige samlinger. På baggrund af
taxonomiske og fylogenetiske studier af udvalgte
dyregrupper opstilles og testes hypoteser om de-
res 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. 

1. Hvirveldyrafdelingen
Afdelingens arbejdfelt er hvirveldyrene: Fisk, pad-
der, krybdyr, fugle og pattedyr. Fuglene og patte-
dyrene er taxonomisk så godt kendte, at forsknin-
gen her især koncentrer sig om fylogeni, zoogeo-
grafi og generel biologi (navnlig økologiske og ad-
færdsmæssige aspekter). I modsætning hertil står
krybdyr, padder og fisk, hvor slægtsrevisioner med
tilhørende nybeskrivelser stadig udgør en væsent-
lig del af forskningen. Som noget særligt har afde-
lingen en kvartærzoologisk sektion, der forsker i
hvirveldyrenes udvikling og udbredelse gennem
kvartærtiden, især i Danmark og Grønland, her-
under de domesticerede dyrs tidligste historie.
Ringmærkningssektionen står for fugleringmærk-
ningen i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Afdelingens professor (J. Fjeldså) er stærkt in-
volveret i forskning inden for tropisk biodiversitet
og er 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”, finan-
sieret af Det Strategiske Miljøforskningsprogram.

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 hvir-
veldyr. Derfor bruger især visse af afdelingens ansat-
te megen tid på besvarelse af lødige henvendelser.

1.1 Fisk 
En global revision af de artsrige ophidiiforme dyb-
havsslægter Neobythites og Bassozetus er fortsat. Ar-
bejdet med en FAO publikation: FAO species cata-
logue – Ophidiiformes er fortsat. Bearbejdelsen af
6 fiskefamilier til et katalog over New Zealands fisk
er påbegyndt (J. Nielsen).
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En undersøgelse af ålebrosme-slægten Lycodes’
fylogeni er påbegyndt. Alfa-taxonomiske studier af
Lycodes reticulatus-komplekset er påbegyndt. Taxo-
nomiske studier af porebrosme-arterne Lycenchelys
ingolfianus og Lycenchelys paxillus er fortsat og nær-
mer sig afslutningen. En afhandling om udbredel-
sen af familien Zoarcidae ved Vestgrønland er af-
sluttet. Teksten til et typekatalog over Forsskåls fis-
keherbarium, med tekst, fotos og røntgenbilleder
af 60 arter, er skrevet (P. Rask Møller). 

1.2 Padder og Krybdyr
Studier over slanger fra Udzungwabjergene er
påbegyndt. Herunder er et arbejde over den fu-
retandede liansnog (Thelotornis kirtlandii) afsluttet,
mens et arbejde over den endemiske hugorm
(Adenorhinos barbouri), (m. K.M. Howell, Univeri-
sty of Dar es Salaam), er næsten færdiggjort. Stu-
dier over den panafrikanske slangeslægt Crotapho-
peltis er fortsat, herunder (m. Ivan Ineich, Mu-
séum National d’Histoire Naturelle, Paris) studier
af slægtens repræsentanter i Centralafrika. Arbej-
det med kortlægning af afrikanske slangers udbre-
delsesmønstre i samarbejde med CTB er fortsat,
og ligeså er den mere detaljerede kortlægning af
østafrikanske slangers udbredelser samt publice-
ringen af dansksprogede artikler om afrikanske
slanger (J.B. Rasmussen).

DNA sekventering af mitochondrielle gener hos
afrikanske colubrider er fortsat, og sammenskriv-
ning af resultaterne om den intraspecifikke varia-
tion hos den montane, regnskovslevende form
Crotaphopeltis tornieri er påbegyndt (P. Gravlund).

Arbejdet med en monografi over havslanger i
samarbejde med forskere fra England, Indien,
Thailand og Indonesien er fortsat. Arbejdet, der
skal munde ud i en bog udgivet af FAO, omfatter
bl.a. identifikationsnøgle, beskrivelse af biologien
og udbredelsen for de enkelte arter samt epide-
miologiske og kommercielle aspekter (A. Redsted
Rasmussen).

Udarbejdelse af udbredelseskort for afrikanske
frøer på baggrund af punktdata og interpolering
ud fra habitatkort er påbegyndt, som en del af ar-
bejdet i projektgruppen BioMap Africa (M. Mej-
sen Westergaard). 

1.3 Fugle
Arbejdet med udviklingen af biogeografiske data-
baser for Afrika og Sydamerika, hvor der indtil nu
foreligger >3 millioner records for 9000 arter er
fortsat (m. C. Rahbek, N. Burgess, H. de Klerk,
B.O. Poulsen og flere studenter). Analyse af sam-
menhængen mellem artsrigdom og endemisme
og økoklimatisk stabilitet målt som variabilitet i ti
års vejrsatellit-billeder af den tropiske Andes-re-
gion er delvis afsluttet (samarbejde med Universi-

té Catholique de Louvain i Belgien). Analysen af
regional variation i artsrigdom forsøges også rela-
teret til molekylære studier over tropiske fugle-
gruppers fylogeni, og i årets løb er delprojekter
vedrørende den afrikanske bulbul-slægt Andropa-
dus (m. Mike Roy, Zoologisk Institut), og Andes-
grupperne Atlapetes, Cranioleuca, Metallura og Och-
thoeca (m. J. García-Moreno, Zoologisk Institut) af-
sluttet. Der arbejdes også med beskrivelse af nogle
nyopdagede arter af fugle og halvaber, med analy-
ser af tropiske skovfuglesamfunds resiliens i for-
hold til selektiv træfældning, og med tværfaglige
studier omkring Oyacachi, Mutinza og Chapeton-
områderne i Ecuador (m. N. Krabbe, B. Øllgaard,
Aarhus Universitet, og F. Skov, DMU) (J. Fjeldså).

En GIS-modellering af Ecuadors fugles udbre-
delser er gennemført (m. F. Skov, Danmarks Mil-
jøundersøgelser). Fugleafsnittene til DIVA-projek-
tets tværfaglige lokalitetsrapporter (Oyacachi, Mu-
tinza, Chapeton) er under skrivning (m. J. Fjeld-
så). Manuskripter over nyopdagede sydamerikan-
ske fuglearter er udarbejdet (N. Krabbe).

Med udgangspunkt i biogeografiske databaser
over de mere end 3000 forekommende ynglefug-
learter i tropisk Sydamerika er testningen af for-
skellige klassiske og nyere, overordnede hypoteser
(produktivitets- og andre modeller baseret på
abiotiske og biotiske parametre), som har været
foreslået til at forklare geografisk variation i arts-
rigdom langs økologiske gradienter, afsluttet. Fle-
re afhandlinger om mønstre af artsrigdom af syd-
amerikanske (m. J. Fjeldså) og afrikanske (m. N.
Brugess) fugle, samt analyser af disse med henblik
på “biodiversitetsprioriteringer” er færdiggjorte
og dette arbejde fortsættes. Et projekt vedrørende
skalaafhængighed og autokorrelation i biogeogra-
fiske mønstre af artsrigdom er fortsat (m. G. Gra-
ves, NMNH, Smithsonian Institution, Washington,
D.C.). Analysen af 20 års ringmærkningsmateriale
fra Christiansø med henblik på populationssving-
ninger og tæthedsregulering hos 21 arter af Balti-
ske spurvefugle er afsluttet (m. J. Rabøl, Zoologisk
Institut) (C. Rahbæk).

En computeranalyse af udbredelsesmønstre for
afrikanske fugle er delvis gennemført (H. de
Klerk).

Projektet “Use of high resolution satelite image-
ry and GIS to map and quantify bird habitats in
the Dry Intermontane Valleys of Cochabamba,
Bolivia” er afsluttet (P. Nygaard Andersen, specia-
leprojekt).

Studier over variation i fuglediversitet langs en
højdegradient i Rwenzori Mts, Uganda er påbe-
gyndt (L. Christiansen og M. Dehn, specialepro-
jekt).

Studier vedrørende fugle med lille geografisk
udbredelse i Nordøstbrasilien ved anvendelse af
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det fylogenetiske artsbegreb er påbegyndt (F.
Brammer, specialeprojekt).

1.4 Pattedyr
Projektet “Species Diversity concerning free flight
in the field and adaptive wing morphology of bat
communities in southern Spain” indenfor “The
Human Capital and Mobility Programme of the
European Community, through the Doñana Bio-
logical Station”, afsluttedes med 4 ugers feltforsk-
ning i Andalusien. Feltstudier af danske flagermus
er fortsat, og 1 uges feltforskning af Leislers fla-
germus er gennemført i Irland. Sammenskrivning
af: “Danish bats: Atlas and analysis of distribution,
occurrence, and abundance” er fortsat (H.J. Baag-
øe).

Studier over danske hvaler er fortsat (C.C. Kin-
ze).

Studier af effektiviteten af støjstriber i vejbelæg-
ningen med hensyn til at øge dådyrs opmærksom-
hed på motoriseret trafik og dermed mindske an-
tallet af påkørsler af dådyr er udført (M. Ujvári,
specialeprojekt). 

En undersøgelse af effekten af jagtlige forstyr-
relser og skovfældning på større pattedyr, især pri-
mater, i Udzungwa-bjergene i Tanzania er påbe-
gyndt (U.B. Pedersen og J.E. Topp-Jørgensen, spe-
cialeprojekt). 

En undersøgelse af forekomsten af pattedyr,
især gnavere, i relation til menneskeskabte habi-
tatforstyrrelse, ved Saila Pata i Cochabamba i Boli-
via er påbegyndt. Projektet indgår i et tværfagligt
arbejde, idet der også er foretaget botaniske og or-
nitologiske undersøgelser og indgående under-
søgelser af human udnyttelse af miljøet (J.
Rasmussen, specialeprojekt).

1.5 Kvartærzoologi
Studier af danske senpleistocæne og holocæne
pattedyrs geografiske og kronologiske udbredelse
og evolution er fortsat, herunder er et manuskript
om rådyrets sen- og postglaciale historie i Europa
afsluttet. Faunahistoriske og palæoøkologiske un-
dersøgelser af især småpattedyrene fra et senglaci-
alt ferskvandsbassin i Nordjylland er fortsat. En
palæoøkologisk rekonstruktion af Senglacial base-
ret på fund og dateringer af en lang række patte-
dyr er fortsat, herunder er et manuskript om sai-
ga-antilopen i senglacial Europa afsluttet (K. Aa-
ris-Sørensen).

Studier af de tidligste fund af danske husdyr er
fortsat med speciel vægt lagt på studiet af tamfår
og hund. Et manuskript om kastration af neolitisk
kvæg er trykklart (T. Hatting).

En analyse af dyreknogle-materialet fra “Gården
under sandet”, en nordbo-gård fra det vestlige
Grønland, er påbegyndt. Manuskriptet “Fishing in

the Baltic and North sea region from the 5th cen-
tury BC to the 16th century AD: Evidence from
fishbones” er blevet revideret (I. Bødker Enghoff).

Projektet “Fauna og Kulturlandskab i Thy på
Overgangen Subboreal – Subatlantikum. En pa-
læozoologisk regionalanalyse af fauna, husdyr-
brug og landskabsudvikling baseret på knoglema-
teriale fra bronze- og jernalderbosættelser” er fort-
sat. Projektet bygger på et usædvanligt velbevaret
osteologisk materiale fra en førromersk jernalder-
boplads og har som mål at klarlægge en eventuel
sammenhæng mellem regional udvikling i den vil-
de og den domesticerede fauna set i forhold til
kulturlandskabet (Tine Nord Andreasen, ph.d.-
projekt).

En kvartærzoologisk analyse af knoglemateria-
let på Saqqaq-bopladsen Nipisat I, Sisimiut distrikt
er fortsat. Analysen skal belyse den forhistoriske
fauna i distriktet samt den forhistoriske ressour-
ceudnyttelse på bopladsen. Morfometriske studier
af både pattedyr og fugle inddrages i disse studier
(A.B. Gotfredsen).

Studier af fuglefaunaens udbredelse i forhisto-
risk tid i det lavarktiske Grønland baseret på sub-
fossile knoglefund er fortsat. Analyse af faunama-
terialet fra en boplads fra jernalder/vikingetid er
afsluttet (L. Ljungar).

Analyse af subfossile sælknogler fra det norrøne
Grønland er fortsat (P. Mølgaard Hansen, specia-
leprojekt).

Et studie af den danske bæver, dens udbredelse
i tid og sted, dens skeletmorfologi, samt menne-
skets og klimaændringernes betydning for dens
uddøen, er fortsat (S. Vebæk Gelskov, specialepro-
jekt).

En analyse af udgravet knoglemateriale fra pa-
læoeskimoiske bopladser fra Thule Distriktet,
Nordgrønland er påbegyndt. Analyse af palæoe-
skimoisk knoglemateriale fra Nordøstgrønland,
udgravet af NEWLand 96 ekspeditionen, er fortsat
(B. Bendix, specialeprojekt).

Undersøgelsen af aflejringerne fra Strødam
Enge i Nordsjælland, hvor der i 1996 blev fundet
et kronhjorte-skelet, dateret til præboreal tid, er
fortsat. Pollendiagrammet påviste en vandstands-
svingning tidligt i denne periode. Pollenserien vi-
ser, at søen blev opstemmet meget tidlig i præbo-
real tid, og den endelige tilgroning skete i tidlig
atlantisk tid. Den sidste indsamling i projektet
“Recent pollen-influx” i to sjællandske søer er fo-
retaget, materialet er færdigbehandlet, og en rap-
port er under udarbejdelse (I. Sørensen). 

2. Invertebratafdelingen
Afdelingens arbejdsfelt er de hvirvelløse dyr, bort-
set fra insekter o.l. Forskningen er i første række
rettet mod faunasammensætning, systematik, zoo-
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geografi, fylogeni og faunahistorie. Dels som for-
udsætninger for de nævnte discipliner, dels som
emner i sig selv forskes der desuden i generel mor-
fologi, ultrastuktur og embryologi, samt i mindre
omfang i områder grænsende til fysiologi, økologi
og palæontologi.

Alle afdelingens kuratorer, enkelte fra den tek-
niske stab og de fleste emeritii og gæsteforskere
arbejder med marine grupper. En ph.d.-studeren-
de inddrager visse ferskvandsorganismer i sit ar-
bejde. En emeritus studerer udvalgte dele af fagets
historie, og en enkelt gæsteforsker beskæftiger sig
med terrestriske former. De studerende, der i pe-
rioder er tilknyttet afdelingen, har marine specia-
ler over emner af meget forskellig karakter. 

2.1 Protozoers, svampes og korallers systematik,
zoogeografi og biologi
Arbejdet på en oversigt over svampefaunaen i Gulf
of St. Lawrence (Canada) er afsluttet. Revision af
svampefaunaen i Gulf of Maine er fortsat: Der er
arbejdet på en oversigt over Damariscotta-Fjor-
dens svampefauna og en revision af østamerikan-
ske arter af slægten Polymastia (m. D. Barthel, In-
stitut f. Meereskunde, Kiel) Der søges fortsat eta-
bleret et internationalt faunaprojekt for Gulf of
Maine (m. L. Watling, Darling Marine Centre,
Maine). Undersøgelser over den boreale svampe-
faunas systematik og udbredelsesmønstre (Norge,
Færøerne og Island) er fortsat. En revideret over-
sigt over Grønlands svampe er påbegyndt. Fundet
af en ny koral for den danske fauna er publiceret.
Studier over færøske (BIOFAR projektet) oktoko-
raller er påbegyndt. To nye arter af xenophyopho-
rer er under beskrivelse (m. U. Witte, GEOMAR,
Kiel, og L.A. Levin, Scripps Institution of Oceano-
graphy, California) (O.S. Tendal).

Projektet “En faunistisk undersøgelse af masse-
forekomster af svampe (Porifera) og den dertil
knyttede fauna langs shelfkanten i det nordøstlige
Atlanterhav” er afsluttet (A.B. Klitgaard, ph.d.-
projekt).

2.2 Aschelminthers systematik, zoogeografi og
biologi
En undersøgelse over hjuldyrfaunaen fra Ikka-søj-
ler og ikait-sne i Sydvestgrønland er påbegyndt
(m. M.V. Sørensen). En artikel om Cycliophora er
indleveret til “Encyclopedia of Reproduction” (m.
P. Funch, Århus Universitet). Der er foretaget en
sekvensanalyse af 18s rRNA fra Symbion pandora fra
Tjärnö, Sverige (m. B. Winnepenninckx, Universi-
ty of Antwerpen). Beskrivelsen af en ny slægt af
Cycliophora fra gællerne af polychæter er påbe-
gyndt (m. D. Fiege, Senckenberg-Museum, Frank-
furt a.M.) (R.M. Kristensen).

En beskrivelse af rotifer-faunaen ved Flakker-

huk, Disko, er påbegyndt. Studier over kæbefor-
holdene hos et antal udvalgte rotifer-arter er påbe-
gyndt (M.V. Sørensen, specialeprojekt). 

2.3 Ledormes systematik, zoogeografi og biologi
En taxonomisk behandling af en række po-
lychætfamilier i forbindelse med det thai-danske
BIOSHELF projekt er påbegyndt. En global revisi-
on af slægten Scolelepis (Polychaeta: Spionidae) er
påbegyndt. En taxonomisk undersøgelse af spioni-
defaunaen ved Magdagascar samt en analyse af de
enkelte arters fordeling på forskellige strandzoner
er påbegyndt (m. A. Soares, University of Port Eli-
sabeth, Sydafrika). Fylogenetiske studier over po-
lychætfamiliernes indbyrdes slægtskabsforhold er
fortsat. Taxonomiske undersøgelser over BIOFAR-
og BIOICE-materialet af polychætfamilierne Phyl-
lodocidae, Lacydoniidae, Tomopteridae og Pisio-
nidae er fortsat. Studiet af store mængder af po-
lychæter indsamlet i Thailand i 1994 og 1995 er
fortsat. Arbejdet med publikationen af et fauni-
stisk værk om Canadas arktiske polychæter er fort-
sat (D. Eibye-Jacobsen). 

En undersøgelse af polychætfamilierne Glyceri-
dae, Goniadidae og Nereidae fra BIOFAR projek-
tet ved Færøerne er afsluttet. Bearbejdelsen af de
samme 3 familier fra BIOICE projektet omkring
Island er fortsat. En undersøgelse af materiale af
familierne Glyceridae og Nereidae fra St. Helena,
indsamlet af Th. Mortensen i 1930, er påbegyndt
med henblik på en sammenligning med de sam-
me familiers repræsentation ved Færøerne og Is-
land (J.B. Kirkegaard). 

Globale revisioner af polychætfamilierne Pholo-
idae, Cirratulidae, Chaetopteridae og nogle min-
dre grupper er fortsat. Et manuskript om polycha-
et-slægten Pholoe er accepteret til trykning. Arbej-
det på slægtsrevisionen af Pholoe fortsættes. Bear-
bejdelse af polychaet-materiale fra BIOFAR, BIOI-
CE og BIOSHELF projekterne fortsættes. Et ma-
nuskript om forplantning hos Cirratulidae er un-
der udarbejdelse (M.E. Petersen). 

Studiet over de nordatlantiske flabelligeride po-
lychaeter og familiens fylogeni på global basis er
afsluttet (specialeprojekt). Studiet over flabellige-
ride polychæter fra BIOICE projektet er fortsat.
En taxonomisk undersøgelse af flabelligeride po-
lychæter indsamlet under det thai-danske BIO-
SHELF projekt i 1996 og 1997 er påbegyndt (T.
Kristensen).

Studier over ghanesiske oligochæter tilhørende
familierne Eudrilidae, Octochaetidae og Ocne-
rodrilidae inkluderende nyindsamlet materiale er
fortsat (M.W. Clausen).

2.4 Bjørnedyrs systematik, zoogeografi og biologi
En undersøgelse over spermiogenesen hos arthro-
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tardigraden Actinarctus doryphorus fra Frederiks-
havn og Roscoff er påbegyndt (m. A. Jørgensen og
N. Møbjerg, Zoologisk Institut). En oversigtsarti-
kel om ultrastrukturen hos marine bjørnedyr er
afsluttet (m. B. Neuhaus, Museum f. Naturkunde,
Berlin) (R.M. Kristensen). 

Arbejdet med svælgets strukturer og deres ho-
mologiforhold hos tardigrader er fortsat (J. Eibye-
Jacobsen). 

En undersøgelse af fylogenien indenfor famili-
en Echiniscidae er påbegyndt (A. Jørgensen).

2.5 Krebsdyrs systematik, zoogeografi og biologi
Undersøgelser over australske isopoder af famili-
en Sphaeromatidae er fortsat med opstillingen af
en datamatrix med henblik på fylogenetisk analy-
se; adskillige slægter og omkring 20 arter er under
beskrivelse. Revisionerne af isopod-slægterne Aega
og Cirolana er fortsat. Analysen af fylogenien in-
denfor isopod-familien Cirolanidae er fortsat (m.
R.C. Brusca, University of Charleston, South Caro-
lina). Genbeskrivelser og nybeskrivelser af arter
og slægter indenfor Sphaeromatidae er fortsat (m.
D.M. Holdich, University of Nottingham, og R.
Wetzer, University of Charleston) (N.L. Bruce). 

Beskrivelser af tantulocarider og harpacticide
copepoder fra NEW-polyniet (NØ Grønland) er
afsluttede, og TEM-undersøgelser over tantuloca-
riden Polynyapodella ambrosei er påbegyndt (m. R.
Huys, Natural History Museum, London, J. Høeg,
Zoologisk Institut, og N. Møbjerg, do.) (R.M. Kris-
tensen). 

Undersøgelser over nordatlantiske og arktiske
Gnathiidae (Isopoda) er fortsat; et arbejde om to
arters habitatvalg og forplantningsbiologi er fær-
diggjort (A.B. Klitgaard). 

Et arbejde over Budde-Lunds typemateriale af
isopoder er afsluttet (P. Jeppesen). 

En oversigt over udbredelsen af danske større
bladfødder er færdiggjort (m. J. Damgaard). Be-
skrivelse af larveudvikling og embryologi hos Cy-
clesteria hislopi (Conchostraca) og af larveudviklin-
gen hos Dereocheilocaris remanei (Mystacocarida) er
fortsat. Beskrivelse af en ny art af Nebalia (Lep-
tostraca) og en analyse af slægtskabsforholdene
indenfor Leptostraca er påbegyndt. Beskrivelse af
hovedporer/dorsalorganer hos dafnie-familien
Macrothricidae er fortsat (sammen med A. Kotov,
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution,
Moskva). Beskrivelsen af en ny art af Booralana
(Isopoda) er fortsat (m. N.L. Bruce). Undersøgel-
ser over larveudvikling og embryologi hos en Ne-
balia-art er påbegyndt (m. D. Walossek, Universität
Ulm) (J. Olesen, ph.d.-projekt). 

Et manuskript om de tre isopodfamilier Munni-
dae, Paramunnidae og Santiidae fra Caribien er
færdiggjort (T. Wolff). 

En gennemgang af museets materiale af krab-
beslægterne Hyas og Chionocoetes fra Grønland er
påbegyndt (P. Jeppesen). 

En global revision af slægten Westwoodilla (Am-
phipoda) er fortsat (T. Jansen, specialeprojekt).

2.6 Bløddyrs systematik, zoogeografi og
systematik 
Bearbejdningen af muslingerne fra Ikkafjorden
(Sydvestgrønland) er fortsat; et manuskript om
Mya-arterne er afsluttet (G.H. Petersen). 

Et manuskript om snegleslægten Diaphana er
nær færdiggørelse. Det faunistiske arbejde med
BIOICE projektets tectibrancher fortsættes. Bear-
bejdelse af bløddyr fra Independence Fjord ind-
samlet i 1995 er påbegyndt; resultaterne skal ind-
gå i en samlet publikation af ekspeditionens fauni-
stiske og zoogeografiske resultater (T. Schiøtte). 

Undersøgelser over systematik og zoogeografi
indenfor blæksprutte-slægterne Bathypolypus og
Benthoctopus er fortsat (B.J. Muus). 

En undersøgelse af udbredelsesmønstrene hos
Nordsøens snegle er nær sin afslutning. En revisi-
on af Rødehavets kammuslinger er næsten færdig
(m. H.H. Dijkstra, Zoölogisch Museum, Amster-
dam) (J. Knudsen). 

En resummerende artikel om sacoglossernes fø-
despecificitet er færdiggjort. Bearbejdelsen af sa-
coglos-materiale indsamlet på Rottnest Island
(Vestaustralien) er afsluttet. Anatomiske beskrivel-
ser af indo-pacifike opistobrancher er fortsat. En
kladistisk analyse af nogle indo-pacifike arter af sa-
coglos-slægten Elysia er påbegyndt. En anatomisk
undersøgelse af Tjaernoeia exquisita, en nyfunden
mikro-snegl fra danske farvande, er påbegyndt
(K.R. Jensen).

2.7 Mosdyrs systematik, zoogeografi, morfologi
og biologi
Bearbejdelsen af islandske bryozoer og disses zoo-
geografi, samt skrivningen af manuskript til serien
“The Zoology of Iceland” er fortsat (K.B. Han-
sen). 

Den cyclostome bryozo Crisia eburna har været
genstand for en undersøgelse af både struktur og
funktion, med anvendelse af transmissionselek-
tronmikroskopi og videostudier af partikelfangst.
Det har vist sig, at laterofrontalcilierne fungerer
som et mekanisk filter, og at partikler, som ram-
mer disse cilier, udløser et slag af tentaklen, som
fører partiklen ind til tentakelkronens centrum,
hvor strømmen går direkte til munden. Der er så-
ledes ikke tale om nogen vending i lateralciliernes
slag, sådan som det hidtil har været antaget. Dette
støtter opfattelsen af de ectoprocte bryozoer som
en gruppe, der ikke er nært beslægtet med brachi-
opoder og phoronider; et manuskript er næsten
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færdigt (m. H.U. Riisggard, Odense Universitet)
(C. Nielsen). 

2.8 Pighudes systematik, anatomi og biologi
Der arbejdes fortsat på projektet “Echinoid body
and organ systems”. Et manuskript med titlen “A
lightmicroscopical study of the morphology and
histology of the nervous-, haemal- and hydraulic
systems (water vascular system) and the digestive
system of echinoids, with an evaluation of the
morphologic and histologic structures of the or-
gan systems as systematic characters” er under ud-
arbejdelse (M. Jensen).

2.9 De flercellede dyrs fylogeni, embryologi og
ultrastruktur
En oversigtsafhandling om oprindelsen og den vi-
dere udvikling af metazoernes livscykler er færdig-
gjort. En diskussion af pålideligheden af moleky-
lære data ved udredningen af dyrerigets slægt-
skabsforhold er påbegyndt; det stærkt kontroversi-
elle emne nødvendiggør en meget omhyggelig
gennemgang af den foreliggende information (m.
A. Adoutte, Université Paris Sud, H. Philippe, do.,
og G. Balavoine, Wellcome Institute, Cambridge)
(C. Nielsen). 

Kladistisk analyse af Cycliophora og andre grup-
pers fylogenetiske placering er fortsat (M.V. Sø-
rensen, specialeprojekt).  

2.10 Generelle faunaundersøgelser
Projektet “Den nordøstgrønlandske marine bund-
fauna. – Faunistik og systematisk sammensætning
samt zoogeografiske relationer” er påbegyndt. Sig-
tet med projektet er at udarbejde en faunistisk
oversigt over bundfaunaen (>0.5 mm) i en højark-
tisk fjord (Independence Fjord) med udmunding
direkte i Polarhavet, samt at bringe den marine
bundfauna på fastlandssoklen ud for Nordgrøn-
land ind i en zoogeografisk sammenhæng ved
sammenligning med faunaen i tilgrænsende om-
råder (A.B. Klitgaard).

2.11 Andre projekter ved invertebratafdelingen
Udarbejdelse af større artikel om nyt om hydroter-
miske væld i dybhavet er påbegyndt. Arbejdet med
opbygning af arkiv om danske havforskningsek-
speditioner er fortsat (T. Wolff).

Studier over begroning og effekt af giftmaling
er fortsat, bl.a. på grundlag af testplader udsat i
Københavns Havn (samarbejde med Københavns
Miljøkontrol) (G.H. Petersen).

3. Den entomologiske afdeling
Afdelingens arbejdsfelt omfatter de landlevende
leddyr: Insekter, tusindben, archnider (edderkop-
per m.m.), og hermed størsteparten af den leven-

de verdens artsrigdom! Der drives systematisk
forskning på alle niveauer i det fylogenetiske hie-
rarki, fra artsniveau-revisioner og -kataloger til stu-
diet af slægtskabsrelationer mellem ordner og
klasser, og der studeres et bredt spektrum af de
strukturelle karakterer, som kan iagttages på kon-
serveret materiale. I valget af studieobjekter
lægges særlig vægt på at udsøge grupper, som kan
være af bredere biologisk interesse, f.eks. gennem
fylogenetiske nøglepositioner, særpræget levevis,
interessante udbredelsesmønstre etc. Endelig fo-
kuseres der på de muligheder, som moderne fylo-
genetisk analyse har givet for at opstille underbyg-
gede scenarier for den historiske udvikling af livs-
historie-forhold og geografiske udbredelse.

3.1 Edderkoppers fylogeni, systematik og
faunistik
En global revision af hjulspinder-underfamilien
Gasteracanthinae er fortsat. En større analyse af
kønsdimorfi hos edderkopper er påbegyndt (m. J.
Coddington, NMNH, Smithsonian Institution,
Washington, DC., og G. Hormiga, George Was-
hington University, Washington, DC.) Arbejdet
med udvikling af en interaktiv nøgle til alle 108
edderkoppefamilier er fortsat (N. Scharff).

Et katalog over de danske edderkopper er påbe-
gyndt (N. Scharff, S. Langemark).

Projektet “Biogeografi af afromontane edder-
kopper, med særlig vægt på The Eastern Arc
Mountains” er videreført med en alfa-taxonomisk
bearbejdelse, og påbegyndt fylogenetisk analyse,
af linyphiid-slægterne Ophrynia, Callitrichia og Me-
cynidis (P.P. Bjørn, ph.d.-projekt).

3.2 Tusindbens systematik
Et mindre arbejde om oxydesmide-slægten-Moro-
cus er afsluttet (m. M. Alderweireldt, Musée Royal
d’Afrique Centrale, Tervuren) (H. Enghoff).

3.3 Semiakvatiske og akvatiske tægers biologi,
taxonomi, evolution og biogeogeografi
Revisioner af de australske arter af underfamilien
Microveliinae er påbegyndt (m. T.A. Weir, Divisi-
on of Entomology, CSIRO, Canberra). Den første
fossile art af den marine slægt Halovelia fra domi-
nikansk rav er beskrevet (m. G.O. Poinar, Oregon
State University). En samlet analyse af slægten
Limnoporus’ fylogeni baseret på DNA-sekvenser, al-
lozymer, morfologi og hybridisering mellem arter
er gennemført (m. F.A.H. Sperlich, University of
Berkeley, og J.R. Spence, University of Alberta, Ed-
monton). En revision af de australske arter af un-
derfamilien Haloveliinae og familien Hermatoba-
tidae, begge marine grupper, er afsluttet. En ny
art af Eotrechus er beskrevet, og slægtens fylogeni
analyseret (N.M. Andersen).
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Studier over molekylær fylogeni hos skøjte-
løbertæger er fortsat, herunder DNA-sekventering
af ca. 40 arter af slægterne Aquarius og Gerris (J.
Damgaard, ph.d.-projekt).

3.4 Billers systematik og faunistik
Revisioner/beskrivelser af et par nye slægter af
vandkærer (Hydrophilomima, Horelophopsis) er af-
sluttet. Flere projekter omhandlende overfamili-
en Hydrophiloidea er fortsat, bl.a. beskrivelser af
endnu en række nye slægter (ca. 15), systematiske
verdens-artskataloger over hhv. Hydrophiloidea
og staphylinoid-familien Hydraenidae, samt arts-
revisioner af enkelte slægter (Oosternum m.fl.) (M.
Hansen).

En faunistisk kortlægning af Elateridae, Eucne-
midae og Buprestidae i Danmark er videreført
med særligt henblik på de trælevende arter; en
statusrapport for 1996 er publiceret. En palæark-
tisk revision af den trælevende smælderslægt Am-
pedus i Europa er fortsat (m. C. Wurst, Staatliches
Museum für Naturkunde, Karlsruhe, G. Platia,
Soc. Studi Naturalistici Romagne, Cesena, J. Chas-
sin, Muséum national d’Histoire, naturelle, Paris,
og R. Baranowski, Lunds Universitet) (O. Martin). 

3.5 Årevingede insekters morfologi, fylogeni og
systematik
Studiet af ovipositorapparatet hos lavere hymen-
opterer er fortsat. Studier af hals-forbryst-regio-
nen og bagbryst-bagkrop-overgangen hos lavere
hymenopterer er påbegyndt, tillige med en speci-
alundersøgelse af ovipositorapparatet og subgenu-
alorganet hos familien Orussidae (L. Vilhelmsen,
ph.d.-projekt).

3.6 Tovingede insekters og loppers morfologi,
fylogeni og systematik
Et større projekt med focus på hoved- og thorax-
anatomien (skelet/muskulatur) hos voksne tovin-
gede er fortsat. Formålet er at opnå indgående
forståelse af disse kropsregioners basale arkitektur
og væsentlige modifikationer inden for denne
artsrige insektorden med henblik på afklaring af
gruppens relation til andre endopterygoter og
dens basale fylogeni. På det seneste er der især fo-
kuseret på munddelenes anatomi hos diverse en-
dopterygote insektgrupper. På denne baggrund
er et arbejde om loppernes mulige position som
en underordnet gruppe af skorpionfluerne under
udarbejdelse. En revideret fortolkning af mund-
delenes anatomi hos stikmyg er under udarbejdel-
se. En generel oversigt over de “muscoide” fluefa-
milier og deres fylogenetiske status, med focus på
det problematiske taxon “McAlpine’s fly”, er un-
der udarbejdelse (V. Michelsen).

Fylogenien i den acalyptrate flue-overfamilie
Sciomyzoidea studeres. Med henblik på, som en
fornyelse, at inddrage et større antal karakterer
fra ungdomsstadierne er der gennemført omfat-
tende ab ovo klækninger fra nyindsamlet voksen-
materiale. På et to-måneders feltarbejde i Australi-
en fokuseredes på Coelopidae, og der tilvejebrag-
tes materiale af en eksklusiv sydhalvkugle-familie,
Helosciomyzidae (R. Meier).

Den systematiske og fylogenetiske udforskning
af snylteflue-underfamilien Tachininae er fortsat,
specielt med henblik på at færdiggøre en tidligere
udført fylogenetisk analyse til publikation (S. An-
dersen).

3.7 Sommerfugles og vårfluers morfologi,
fylogeni, systematik og faunistik 
Undersøgelser af funktionelle og fylogenetiske
aspekter af vingemorfologien hos vårfluer med
særligt henblik på vingekoblingen er fortsat (G.
Jacobsen, specialeprojekt).

Behandlingen af sommerfuglenes skelet- & mu-
skel-anatomi til “Handbook of Zoology” er fortsat.
Udarbejdelsen af en monografisk behandling af
den endemisk-newzealandske primitive sommer-
fuglefamilie Mnesarchaeidae er genoptaget (m.
G.W. Gibbs, Victoria University, Wellington). Ud-
arbejdelsen af en oversigt over de afrotropiske re-
præsentanter for en anden primitiv sommerfugle-
familie, Micropterigidae, er genoptaget; en nyop-
daget sydafrikansk slægt findes at have større lig-
hed med visse sydvestpacifiske former end med de
hidtil kendte afrotopiske (m. G.W. Gibbs, D.R. Da-
vis, National Museum of Natural History, Smithso-
nian Institution, Washington, DC., og D. Lees,
The Natural History Museum, London). Udarbej-
delsen af en oversigt over den gamle verdens “ur-
minermøl” (Eriocraniidae) er fortsat (m. O. Kars-
holt & M.V. Kozlov, University of Turku).

Undersøgelsen/bearbejdelsen af Madeiras som-
merfugle er fortsat, herunder er beskrivelsen af
en ny, og hos begge køn kortvinget art af Gelechi-
idae afsluttet (m. K. Sattler, The Natural History
Museum, London). Udarbejdelsen af manuskrip-
tet til en håndbog over de europæiske Gelechii-
dae-Teleiodini og -Gelechiini (ca. 150 arter) er
fortsat (m. P. Huemer, Tiroler Landesmuseum,
Innsbruck). Et flereforfatter-bogprojekt om Nord-
vest-Europas gelechiider, samt arbejdet med den
årlige publikation om faunistisk interessante fund
af danske småsommerfugle er ligeledes fortast (O.
Karsholt).

3.8 Insektpatologi
En undersøgelse af pathogene svampe (Strongwell-
sea spp.) på fluer i Danmark er afsluttet (V. Mi-
chelsen, m. Jørgen Eilenberg, KVL). 
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3.9 Palæoentomologi
Et arbejde med bestemmelse og registrering af
ravinsekter for “Naturvidenskabeligt Center for
International Ravforskning”, Skagen, er foreløbigt
afrundet. Forarbejde er udført til en CD-Rom
med ravinsektbilleder og tekst; der foreligger alle-
rede ca. 500 billeder af ravinsekter, heraf flere af
Zoologisk Museums holotyper og andre bestemte
arter (S. Andersen).

Studier over den subfossile insektfauna fra den
senglaciale søaflejring i Nørre Lyngby-skrænten er
fortsat (m. G. Russell Coope, University of Lon-
don). Studier over den interglaciale (Eem) og di-
verse holocæne insektfaunaer i Grønland er fort-
sat (J. Böcher).

En monografi over fossile semiakvatiske tæger
(Hemiptera, Gerromorpha), med diskussioner af
fossilers betydning for fylogenetisk rekonstrukti-
on, klassifikation, palæoøkologi samt biogeografi,
er afsluttet (N.M. Andersen).

3.10 Regionale biodiversitetsmønstre
Ph.d.-projektet “Biodiversitet in Space: A Threedi-
mensional Study of Spider faunas of East African
Mountains” er fortsat med gennemførelse af et
kronetags-gasning-program og påfølgende sorte-
ring af det derved indsamlede materiale (L.L.
Sørensen, ph.d.-projekt).

Et materiale bestående af ca. 20.000 edderkop-
per fra Hestehaven i Jylland er færdiganalyseret,
og der er udarbejdet et estimat over antallet af ar-
ter (N. Scharff). 

3.11 Geografisk parthenogenese
Studier over kønsfordelingen i forskellige grøn-
landske og nordeuropæiske populationer af
frøtægen Nysius groenlandicus er påbegyndt (J.
Böcher).

En undersøgelse af evolutionen af den parthe-
nogenetiske form af tusindbenet Nemasoma vari-
corne med molekylære metoder er påbegyndt (H.
Enghoff, m. D. Parker, Århus Universitet).

3.12 Generel og teoretisk biogeografi
Analyser af biogeografiske areal-relationer i det
syd-tempererede område (m. O. Seberg, Botanisk
Institut) og i den holarktiske region er fortsat. Et
mindre arbejde om computerprogrammet COM-
PONENT 2.0 er afsluttet, og udarbejdelsen af en
ny algoritme for beregning af areal-kladogrammer
er påbegyndt (H. Enghoff).

3.13 Systematisk teori/metode
Den faglige redaktion af en bog om artsbegrebet,
og udarbejdelsen af tre kapitler hertil (m. R. Will-
mann, Göttingen) er afsluttet (R. Meier).

Udstillingsafdelingen:
Udstillingerne besøgtes i 1997 af 102.225 gæster.
28.434 skoleelever benyttede Skoletjenestens un-
dervisningstilbud.

I årets løb er der gennemført en række store
ændringer på udstillingsarealet. Caféens køkken,
skranke og restaurationsareal har gennemgået en
total ombygning og nymøblering, og skolespise-
stuen er ombygget og nyindrettet. Også foredrags-
salen er renoveret og nymøbleret. 

I den systematiske studiesamling er skabene
med danske fisk blevet omdesignet og præparater-
ne repareret og nymonteret, ligesom der er ind-
rettet tre skabe med danske sommerfugle (B. Bin-
del). En del falmede pattedyr og fugle er ved at
blive udskiftet og ny uv-folie er blevet monteret på
samtlige skabe (O. Høegh Post, B. Bindel). I ud-
stillingsafsnittet “Fra Pol til Pol” har en række af
de ældre dioramaer fået nye baggrundsfotostater,
og orangutan-dioramaet har fået et nyt, perspek-
tivgivende gulv (B. Bindel, M. Meinhold). Der er
indledt en udskiftning af lydeffekterne i udstillin-
gerne med anvendelse af ny og mindre vedlige-
holdelseskrævende teknologi (H.L. Pedersen).

Afdelingens magasin med især fugle og pattedyr
til udstillingsbrug er blevet nyordnet og katalogi-
seret. Præparaterne er blevet frysedesinficeret og
indstøbt i plastikposer for at imødegå skadedyrs-
angreb (O. Høegh Post, J. Engel, K. Ibsen). Arbej-
det med nyopstillingen af “Byens Dyreliv” er fort-
sat med fremstilling af præparater og modeller,
bl.a. to menneskefigurer (M. Meinhold). Til et nyt
sydamerikansk regnskovsdiorama er der afstøbt
og malet en stime piratfisk (B. Bindel). Som en
forberedelse til en kommende særudstilling af
afrikanske pattedyr er de af Bøje Benzon indsam-
lede, opstillede dyr, som har stået på magasin si-
den flytningen fra Krystalgade, blevet renoveret
(O. Høegh Post, B. Bindel, M. Meinhold). Afde-
lingens konservatorer har været vejledere for de
studerende på Kunstakademiets konservatorskole
under deres praktikperiode på museet (B. Bindel,
M. Meinhold, O. Høegh Post).

Der er planlagt to særudstillinger til 1998: “Zoo-
folie” og “En storvildtjæger og hans tid” (K. W. Pe-
tersen), ligesom der er lagt et stort forarbejde i et
kommende særudstillingsprojekt om Øresundsre-
gionen sammen med en række danske og svenske
museer (O.E. Meyer).

Særudstillingen “Fabeldyr” har stået hele 1997,
og fabeldyr har været tema for en række lørdag-
søndagsforedrag og for aktiviteterne i skolernes
efterårsferie. I forhallen blev vist mindre udstillin-
ger om hvalstrandinger og koraller, medens områ-
det omkring skolespisestuen er blevet benyttet til
skiftende udstillinger af dyretegninger og naturfo-
tografier. Som noget nyt deltog museet i de
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københavnske museers arrangementsserie “Fre-
dag Aften”, som byder på en særudstilling, et fore-
drag og en koncert. Hos os arrangeredes “Jazz og
Fabeldyr” med et foredrag om fabeldyr (K.W. Pe-
tersen) og klassisk jazz med Leonardo/Knudsens
Kvartet og “En forårskoncert” med foredrag om
fuglestemmer (L. Schack-Nielsen) og fløjtekon-
cert med Michala Petri. Kulturnatten bød på hval-
stemmer, causerier om hvalstrandinger og grinde-
fangst samt besøg i hvalkælderen.

Skoletjenesten:
1997 blev et meget turbulent år for skoletjenesten
på Zoologisk Museum. I løbet af foråret opsagde
den centrale Skoletjeneste sin samarbejdsaftale
med Zoologisk Museum. Baggrunden for dette
var et ønske om, at skoletjenesten på Zoologisk
Museum skulle sprede sine aktiviteter til de øvrige
universitetsmuseer, dvs. Botanisk Museum, Bota-
nisk Have og Geologisk Museum. Den daværende
skoletjenesteleder Leif Schack-Nielsen valgte i den
forbindelse at opsige sin stilling. Fra 1. august har
cand. scient. Jes Aagaard fungeret som vikarierede
skoletjenesteleder. Forhandlinger om en ny sam-
arbejdsaftale forventes afsluttet omkring 1. april
1998.

Der har igennem året næsten konstant været
fuldt optaget i skoletjenesten. I august måned blev
der med succes afprøvet en direkte formidling for
publikum. Kustoderne kunne ved hjælp af ople-
velsesborde og “hands on” aktiviteter rykke udstil-
lingerne inden for folks rækkevidde. I hele no-
vember måned havde Zoologisk Museums Skole-
tjeneste et samarbejde med Dyrenes Beskyttelse,
hvor klasser fik et undervisningstilbud om kæle-
dyr under overskriften “levende dyr, døde dyr og
ballondyr”. I forløbet deltog en finsk ballonkunst-
ner, som gennem mange år har arbejdet med
børn. Udgangspunktet for denne aktivitet var, at
børnene selv skulle lave deres ballondyr. 

Alle kustoder fra Zoologisk Museum deltog i
slutningen af oktober i et to dages formidlingskur-
sus i Gilleleje. Kurset tog sigte på målgruppefor-
ståelse og pædagogiske virkemidler i undervisnin-
gen. Naturvejleder Poul Hjulmann fra Hundested
holdt et meget berigende indlæg. Skoletjenestele-
deren har desuden deltaget i årsmøde for naturhi-
storiske museer samt en 5 dages studietur med
Skoletjenesten til Holland. 

Redaktionel virksomhed:
Zoologisk Museum udgiver det videnskabelige
tidsskrift “Steenstrupia” og det populære “Dyr i
Natur og Museum”.

Redaktører: N.M. Andersen (Entomologica Scan-
dinavica). N. Bruce (Steenstrupia). D. Eibye-Jacob-
sen (Danmarks Fauna, Steenstrupia). H. Enghoff

(Journal of Zoological Systematics and Evolutiona-
ry Research – leddyr; Proceedings of the Tenth In-
ternational Congress of Myriapodology). O. Kars-
holt (Microlepidoptera of Europe). N.P. Kristen-
sen (Handbook of Zoology/Handbuch der Zoolo-
gie – insekter, Fauna entomologica scandinavica).
R. Møbjerg Kristensen (Zoologischer Anzeiger). L.
Lyneborg (Entomologiske Meddelelser, Danmarks
Fauna, Danmarks Dyreliv, Microlepidoptera of Eu-
rope, Noctuidae europaeae). V. Michelsen (Ento-
mologica scandinavica, Fauna entomologica scan-
dinavica). C. Nielsen (Acta Zoologica). G. Høpner
Petersen (Meddelelser om Grønland). M.E. Peter-
sen (Steenstrupia). C. Rahbek (Meddelelser til
Zoologisk Museums ringmærkere). T. Wolff (Ga-
lathea Report, Atlantide Report, Deep-Sea News-
letter, Dyr i Natur og Museum).

Redaktionsmedlemmer:
K. Aaris-Sørensen (Archaeofauna). N.M. Ander-
sen (Cladistics, Bolletino della Società Entomo-
logica Italiana). N. Bruce (Crustaceana, Zoologi-
cal Journal of the Linnean Society, London). D.
Eibye-Jacobsen (Zoologischer Anzeiger). H. Eng-
hoff (Biogeographica, Entomologiske Meddelel-
ser). J. Fjeldså (Dansk ornitologisk Forenings
Tidsskrift). M. Hansen (Aquatic Insects, Entomo-
logiske Meddelelser). T. Hatting (Dyr i Natur og
Museum). K.R. Jensen (Ophelia). O. Karsholt
(Entomologiske Meddelelser, Nota lepidoptero-
logica). N.P. Kristensen (Journal of Zoological Sy-
stematics and Evolutionary Research, Acta Zoo-
logica, Dyr i Natur og Museum). R. Møbjerg Kris-
tensen (Zoologica Scripta, Canadian Journal of
Zoology). B.J. Muus (Ophelia). C. Nielsen (Bulle-
tin de la Societé zoologique de France, Phuket
Marine Biological Center Research Bulletin, Zoo-
logical Journal of the Linnean Society, London).
J. Nielsen (Ichthyological Research). G. Høpner
Petersen (Polar Biology). J.B. Rasmussen (Steen-
strupia). N. Scharff (Steenstrupia). O.S. Tendal
(Steenstrupia). T. Wolff (Bijdragen tot der dier-
kunde, Sarsia, Naturens Verden).

Forsknings, studie- og indsamlingsrejser:
Hvirveldyrafd. K. Aaris-Sørensen: Udgravninger i
Nørre Lyngby, Nordjylland, og Salpetermosen,
Hillerød. M. Andersen: Indsamling af krybdyr og
padder på Ufipa-Plateauet i SV-Tanzania. H.J. Baa-
gøe: Feltstudier af flagermus i Andalusien og Dan-
mark. B. Bendix: Udgravninger i Hatherton Bugt
(Thule) og Salpetermosen, Hillerød; indsamling
(hvalstrandinger) ved Hulsig (Skagen) og ved
Rømø. F. Brammer: American Museum of Natural
History (New York), National Museum of Natural
History (Smithsonian Institution, Washington,
DC.) og Academy of Natural Sciences (Philadel-
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phia). J. Fjeldså: Første biologiske udforskning af
Cordillera Cocapata i Cochabamba (Bolivia); kort
ornitologisk/botanisk undersøgelse af Mt. Bis-
marck (Iyungi) i Tanzania; kort besøg på potenti-
elle studiesteder i Uganda. P. Gravlund: Indsam-
ling af krybdyr og padder på Ufipa-Plateauet i SV-
Tanzania; studieophold på University of Wales,
Bangor. L.A. Hansen: Indsamling af data til World-
map-projekt, Uganda, Kenya og Tanzania. P. Møl-
gaard Hansen: Arkæologisk udgravning og ind-
samling af knoglemateriale fra nordbogården
Ø34 i Østerbygden, SV-Grønland. N. Krabbe: Fug-
lefaunistisk kortlægning i Ecuador og standardise-
rede fugleoptællinger i Saila Pata i Bolivia. J. Bol-
ding Kristensen: Første biologiske udforskning af
Cordillera Cocapata i Cochabamba, Bolivia. L.
Ljungar: Naturhistorisk Museum og Moesgård
(Århus). J. Nielsen: Natural History Museum (Los
Angeles); Natural History Museum (London);
museerne i Darwin, Sydney, Melbourne, Hobart
and Wellington (Australien, New Zealand). J.
Møhl: Skeletterings- og opbevaringsproblemer,
Edinburgh (Skotland); Udgravninger i Nr. Lyng-
by, Nordjylland og Salpetermosen, Hillerød. P.
Rask Møller: Muséum national d’Histoire naturel-
le (Paris); indsamling af fisk og invertebrater i Ba-
rentshavet og i Davis-Strædet. U.B. Pedersen, J.E.
Topp-Jørgensen og M. Mejsen Westergaard: Felt-
arbejde i Udzungwa-bjergene (Tanzania). T. Rom-
dal: Studier af bjergskovfugle i Tanzania. J.
Rasmussen: Feltarbejde i Bolivia. K. Rosenlund:
Udgravninger i Nørre Lyngby (Nordjylland), Sal-
petermosen (Hillerød) og nordbogården Ø 34 i
Østerbygden, SV-grønland. 

Invertebratafd. B. Bisballe: Forberedelse af DA-
NIDA/PMBC BIOSHELF workshop om po-
lychæter (Phuket Marine Biological Center, Thai-
land). N. Bruce: Indsamling af krebsdyr på Zanzi-
bar; Forberedelse af ovennævnte DANIDA/PMBC
BIOSHELF workshop om krebsdyr. M. Weiss Clau-
sen: Indsamling af oligochaeter i det sydlige Gha-
na. D. Eibye-Jacobsen: Redpath Museum i Mon-
tréal (Canada); arrangør og leder af ovennævnte
DANIDA/PMBC BIOSHELF workshop om po-
lychæter; T. Jansen: Indsamling af krebsdyr på
Zanzibar. K.R. Jensen: Indsamling af opistobran-
cher på Rottnest Island, Western Australia og i
Thailand. A. Jørgensen: Indsamling på Tjärnö
(Sverige), Isle of Wight (England) og Roscoff
(Frankrig). A.B. Klitgaard: Kortlægning og prøve-
tagning af koralforekomster ved Shetlandsøerne
(togt med Bergens Universitets skib “Håkon Mos-
by”). R. Møbjerg Kristensen: Indsamling på Tjär-
nö (Sverige), 5 – 7/5, ved Dødehavet og i Golan-
højderne (Israel) og Ikka fjorden (Sydvestgrøn-
land). T. Kristensen: Forarbejde og afholdelse af
ovennævnte DANIDA/PMBC BIOSHELF work-

shop om polychæter. C. Nielsen: Studier over cilie-
bånd hos bryozoer i Bangor (UK) og på Kristine-
berg (Sverige); indsamling af entoproctlarver på
Kristineberg. J. Olesen: Natural History Museum,
London; Universität Ulm. O. Secher Tendal: Insti-
tut für Meereskunde, Kiel; BIOFAR Styringsgrup-
pemøde og arbejde med færøske oktokoraller på
Kaldbak Laboratoriet, Færøerne; togt ved Syd-
island med Havforskningslaboratoriets (Reykja-
vík) fartøj Bjarni Sæmundsson samt arbejde med
islandske svampe og oktokoraller på Sandgerdi
Laboratoriet (Island); Darling Marine Center,
Maine. M. Vinther Sørensen: Indsamling på
Disko, Vestgrønland; Universitetet i Antwerpen. K.
Worsaae: Indsamling af invertebrater og hellefisk
survey togt med Grønlands Naturinstitut.

Entomologisk afd. N.M. Andersen: Division of
Entomology, CSIRO, Canberra, Australien. P.P.
Bjørn: Indsamling på Ufipa Plateauet, East Usam-
bara Mountains og Udzungwa Mountains, Tanza-
nia; National Museum of Natural History,
Smithsonian Institution, USA. J. Damgaard: Ind-
samling i Jylland. M. Hansen: Naturhistorisches
Museum, Wien. O. Karsholt: Indsamling på Made-
ira. S. Langemark: Indsamling af edderkopper på
Fynshoved og Romsø. O. Martin: Indsamling i
Tjekkiet og Slovakiet. V. Michelsen: Indsamling i
Pyrenæerne (Spanien). N. Scharff: Indsamling af
edderkopper på Fynshoved og Romsø; indsamling
og feltforskning i Tanzania; Smithsonian Instituti-
on, Washington DC, USA. L. Sørensen: Indsam-
ling i Tanzania: Ufipa plateau, Mbisi FR, Amani
FR og Udzungwa Scarp FR. L. Vilhelmsen; Sil-
wood Park, Imperial College, Ascot, UK.

Deltagelse i kongresser, symposier, workshops:
Hvirveldyrafd. K. Aaris-Sørensen: Dansk Mamma-
logisk Forenings møde (Rønde); Symposium zur
Archäologie und Biologie des Auerochsen (Nean-
derthal Museum). T. Nord Andreasen: Dansk
Mammalogisk Forenings møde (Rønde); The eco-
logical setting of Europe: From the past to the fut-
ure – the impact of humans on the environment
of Europe since the end of the Ice Age (Castelvec-
chio Pascoli, Italien). H.J. Baagøe: Dansk Mamma-
logisk Forenings møde (Rønde). I. Bødker Eng-
hoff: Zooarchaeology in the North Atlantic Re-
gion (Hunter College of the City University of
New York). J. Fjeldså: Workshop under DIVA-pro-
jektet i Otavalo (Ecuador); workshop “Important
Bird Areas of South America” Cayambe; midtvejs-
workshop for u-landsprojekter under Det Strategi-
ske Miljøforskningsprogram, Fuglsøcenteret; sym-
posium om tropeskoves hydrologi i Center for Ud-
viklingsforskning, København; Inception Meeting
for universitetssamarbejde i Kota Kinabalu, Sabah;
Eastern Arc Conference i Morogoro, Tanzania
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(medansvarlig for det videnskabelige program, to
keynote foredrag og symposieberetningen). E.
Fritze: EURING-møde 1997 i Prag, Tjekkiet. A.B.
Gotfredsen: Zooarchaeology in the North Atlantic
Region (Hunter College of the City University of
New York). P. Gravlund: Third World Congress of
Herpetology, Prag. N. Krabbe: I workshop under
DIVA-projektet i Otavalo (Ecuador). J. Nielsen:
European Ichthyological Union’s møde i Trieste;
FAO-møde i Rom. P. Rask Møller: Arktisk Biolo-
gisk Forskermøde VI på Dansk Polarcenter. U.B.
Pedersen, J.E. Topp-Jørgensen og M. Mejsen
Westergaard: Eastern-Arc-konferencen i Morogo-
ro, Tanzania. J.B. Rasmussen og A. Redsted
Rasmussen: Third World Congress of Herpetolo-
gy, Prag. I. Sørensen: Nordisk palynolog-møde i
Sandbjerg (Sønderjylland). M. Ujvári: Dansk
Mammalogisk Forenings møde (Rønde).

Invertebratafd. D. Eibye-Jacobsen: Hovedarran-
gør af ICES/HELCOM workshop på Zoologisk
Museum om faunaen i Kattegat og Østersøen.
K.R. Jensen: International symposium of invasive
marine species: Application to invasion of Cauler-
pa taxofolia in the Mediterranean (Paris); Symposi-
um on the Molluscs of the Indo-west Pacific and
Australasian region (Rottnest Island, Western Au-
stralia); The eighth International Workshop of
the Tropical Marine Mollusc Programme (Thai-
land). A. Jørgensen: The seventh International
symposium on Tardigrada (Düsseldorf). J.B. Kir-
kegaard: Nordic Workshop on Sustainable Mana-
gement of Biological Ressources (Northern Scien-
ces Network, MAB) (Uppsala). J. Knudsen: Sym-
posium on the molluscs of the Indo-west Pacific
and Australasian region (Rottnest Island, Western
Australia); The eighth International Workshop of
the Tropical Marine Mollusc Programme (Thai-
land). R. Møbjerg Kristensen: Arktisk Forskermø-
de VI på Dansk Polarcenter; Seventh Internatio-
nal Symposium on Tardigrada (Düsseldorf). C.
Nielsen: Symposium om dyrerigets udvikling (Var;
Frankrig); Fauna Europaea Preparatory Group
(Paris); kongres om vertebraternes morfologi
(Bristol, UK.). M.E. Petersen: DANIDA/PMBC
BIOSHELF Polychaete Taxonomic Workshop
(Phuket, Thailand); Symposium on Reproductive
Strategies and Developmental Patterns in Anne-
lids (Osnabrück). G. Høpner Petersen: Skibsma-
linger i danske havområder (Risø). O. Secher Ten-
dal: Medarrangør af ICES/HELCOM workshop
på Zoologisk Museum om faunaen i Kattegat og
Østersøen. T. Wolff: The 8th Deep-Sea Biology
Symposium (Monterey, Californien).

Entomologisk afd. S. Andersen: European net-
work on fossil insects (Dijon). H. Enghoff: 3rd CE-
TAF meeting, Frankfurt a.M.; 4th CETAF meeting,
Milano. N.P. Kristensen: Fauna Europaea Prepara-

tory Group (Paris); årsmøde i Wissenschaftlicher
Beirat, Zoologisches Forchungsinstitut und Muse-
um Koenig (Bonn). S. Langemark og N. Scharff:
7th European Colloquium of Arachnology (Edin-
burgh).

Udstillingsafd. B. Bendix, E. Bering, V. Boye,
K.W. Petersen, L. Schack-Nielsen, O.Høegh Post:
Dansk kulturhistorisk Museumsforenings formid-
lingsmøde. B. Bindel, M. Meinhold: 36. internati-
onale Präparatorentagung, Gotha. O.E. Meyer:
Åbo Museums 90-års jubilæumsseminar, Åbo.

Henrik Enghoff

Stab
VIP: 28,7 årsværk.
TAP: 43,3 årsværk.

VIP:
Aaris-Sørensen, Kim Torkil; lektor.
Andersen, Michael; ph.d.-studerende.
Andersen, Niels O Møller; lektor.
Andersen, Stig; forskningsadj.
Andreasen, Tine Nord; ph.d.-studerende.
Baagøe, Hans Jørgen; lektor.
Bjørn, Per De Place; ph.d.-studerende.
Bruce, Neil L; lektor.
Burgess, Neil David; forskningsadj.
Bøcher, Jens Jensenius; lektorvikar.
Damgaard, Jakob; ph.d.-studerende.
Dinesen, Grete Elisabeth; forskningsass.
Eibye-Jacobsen, Danny; lektor.
Enghoff, Henrik; professor.
Fjeldså, Jon; professor.
Gotfredsen, Anne Birgit; forskningsstip.
Hansen, Ole Michael; lektor.
Hatting, Tove; lektor.
Jakobsen, Andy; videnskabelig medarb.
Jensen, Kathe; lektorvikar.
Kinze, Carl Chr.; videnskabelig medarb.
Klitgaard, Anne Birgitte; forskningsadj.
Kristensen, Niels Peder; professor.
Kristensen, Reinhardt Møbjerg; professor.
Kristensen, Torben; forskningsass.
Ljungar, Liv Cathrin Laila; forskningsass.
Meier, Rudolf; lektor.
Meyer, Ole Erik; lektor.
Michelsen, Verner; forskningslektor.
Møller,Peter Rask; ph.d.-studerende.
Nielsen, Claus; lektor.
Nielsen, Jørgen; lektor.
Niklasson, Monica; forskningsass.
Olesen, Jørgen; ph.d.-studerende.
Ostrovsky, Andrei N.; forskningsadj.
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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: Af-
deling for Alger og Svampe, Botanisk Laboratori-
um og Økologisk Afdeling. Instituttets virksom-
hed er beskrevet i de respektive afdelingers beret-
ninger.

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 to hoved-
temaer:
1. Planktonalger.
2. Benthiske alger.

Anden virksomhed:
3. Skandinavisk Kulturcenter for Alger og Protozo-
er.
4. IOC-DANIDA Centre on Harmful Algae.

1.1 Gulalger
Der er hovedsagelig arbejdet med emner inden
for gulalgernes biogeografi og diversitet. Bearbej-
delsen af gulalgerne til “Flora Criptogamica de Ti-
erra del Fuego” (J. Kristiansen sammen med S.
Vigna, Buenos Aires) nærmer sig afslutningen.
Der arbejdes desuden med gulalgerne til den en-
gelske ferskvandsalgeflora. Undersøgelserne af
Grønlands gulalgeflora er fortsat. Et studium af Is-
lands gulalgeflora er påbegyndt i samarbejde med
projektet “Ecological survey of Icelandic Lakes”.
Elektronmikroskopiske undersøgelser af prøver
fra Kamchatka er påbegyndt. Undersøgelser over
endemiske gulalger fra Australien er afsluttede (J.
Kristiansen sammen med R. Croome og P. Tyler,
Australien). Undersøgelser af ultrastruktur og
taxonomi hos Uroglena og nærtstående slægter er

påbegyndt (J. Kristiansen sammen med S. Watson,
Calgary). Biogeografiske studier af gulalgefloraen
på Azorerne er fortsat, og projektet omfatter nu
også soldyr og andre skælbærende protister (P.
Hansen & J. Kristiansen). 

1.2 Rekylalger
Undersøgelser af ultrastrukturen af Chroomonas-
art fra Ikkafjorden, SV Grønland er fortsat (J. Kris-
tiansen & Aa. Kristiansen). Ikaitsøjlernes struktur
som mikrohabitat undersøges ved hjælp af cryo-
scanning (Aa. Kristiansen og J. Kristiansen i sam-
arbejde med B. Buchardt, Geologisk Institut og O.
Lyshede, KVL).

1.3 Nanoplankton i polare havområder
I forbindelse med projektet “Polare Økosystemers
Biodiversitet” er bearbejdelsen fortsat af nano-
planktonmateriale indsamlet i polområderne,
åbentvandssamfund og havis (H.A. Thomsen). I
forbindelse med projektet: “Pelagic ecology and
carbon flow through the lower trophic levels in
West Greenland marine waters” blev der foretaget
indsamlinger dels med udgangspunkt fra Arktisk
Station, Godhavn, dels fra Naturinstituttets forsk-
ningsskib “Adolf Jensen” i forbindelse med tran-
sektstudier i Disko Bugt.

1.4 Nanoplankton i tropiske havområder
Deltagelse i togt og workshop (H.A. Thomsen) i
det DANIDA-finansierede multidisciplinære pro-
jekt: “Pelagic Andaman Sea community structure,
function and productivity with particular empha-
sis on an assessment of potential fisheries resour-
ces”. Et delprojekt herunder har til formål at re-
degøre for den kvalitative og kvantitative sam-
mensætning af marint nanoplankton i Andama-
nerhavet med særligt henblik på haptophyceer og
coccolithophoraceer. Indsamlingen og bearbej-
delsen af materiale er fortsat, og som supplement
er inkluderet bearbejdelse af tropisk nanoplank-
ton indsamlet i den ækvatoriale del af Stillehavet
(J.B. Østergaard). 

1.5 Nanoplankton i danske havområder
Studiet af marine choanoflagellater (kraveflagella-
ter) er fortsat med populationsundersøgelser af
materiale indsamlet i Isefjorden i perioderne 1979
– 1980 og 1983 – 1985 suppleret med HAV-90 ma-
teriale fra 1988 – 1989. Undersøgelserne omfatter
intensiv databehandling ved hjælp af programmet
PRIMER (H.A. Thomsen).

1.6 Ultrastruktur, fylogeni og taksonomi 
Algegruppernes opståen og fylogeni er fortsat et
væsentligt forskningsområde på afdelingen. Fla-
gelapparatet hos to Chrysochromulina-arter er ble-
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vet undersøgt (Ø. Moestrup sammen med W. Eik-
rem, Oslo), og der er igangværende undersøgel-
ser af flagelapparatet hos en række andre arter af
samme slægt (Ø. Moestrup sammen med M.Ø.
Jensen). DNA-sekvenseringen af Chrysochromulina
og Prymnesium er påbegyndt (Ø. Moestrup og
M.Ø. Jensen sammen med N. Daugbjerg).

Detaljerede undersøgelser af flagelapparatet af
prasinophyceen Cymbomonas tetramitiformis har
sandsynliggjort, at forfædrene til grønalgerne var
protozoer, som har optaget blågrønalger og trans-
formeret disse til kloroplaster (Ø. Moestrup sam-
men med T. Hori og I. Inouye, Tsukuba, Japan).

En monografi omfattende danske arter af den
marine, planktoniske kiselalgeslægt Chaetoceros er
færdiggjort og under publicering (K.G. Jensen og
Ø. Moestrup).

Projektet om taksonomi hos Pediastrum borya-
num baseret på lys- og scanning-elektronmikrosko-
piske studier af vægskulptur nærmer sig sin afslut-
ning, og der er undersøgt senglacialt materiale fra
en tidligere mose i Jylland, 23 kloner i kultur fra
danske søer samt 3 kloner fra kultursamlingen i
Göttingen (H. Nielsen).

1.7 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-
ne end deres slægtninge i havet (A. Calado sam-
men med Ø. Moestrup). 

De finstrukturelle undersøgelser af typearterne
for slægterne Gymnodinium og Gyrodinium nærmer
sig afslutningen og vil danne basis for en nyvurde-
ring af de to slægters afgrænsning. Endvidere fo-
regår der undersøgelser af arterne Gyrodinium au-
reolum og Gymnodinium mikimotoi for at afgøre, om
de er identiske eller ej samt at afgøre disse arters
slægtsmæssige placering (G. Hansen). Moleky-
lærbiologiske undersøgelser af forskellige fureal-
ger er påbegyndt og vil supplere de finstrukturelle
undersøgelser (G. Hansen og N. Daugbjerg).

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). Finstrukturen af flagelappa-
ratet hos Gymnodinium catenatum er blevet under-
søgt (M. Ellegaard og Ø. Moestrup).

1.8 Toksiske planktonalger
Planktonalgers toksicitet er et vigtigt forsknings-
område på afdelingen. Med HPLC-udstyret er der
gennemført kvalitative og kvantitative beskrivelser
af toksinindholdet i naturlige opblomstringer af
blågrønalger fra danske ferskvandsområder samt i
kulturer af arter isoleret herfra (P. Henriksen).
Der er ligeledes gennemført en del toksinanalyser
for amter, kommuner og vandforsyninger.

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 og Ø. Moestrup).

Et projekt vedrørende masseforekomst af den
potentielt giftige marine planktonalgeslægt Pseu-
do-nitzschia er påbegyndt. Projektet omfatter un-
dersøgelser i tid og rum af den genetiske sam-
mensætning af masseforekomster i danske farvan-
de samt undersøgelser af toksinproduktion (N.
Lundholm og Ø. Moestrup). En undersøgelse af
arternes morfologi og fylogeni er påbegyndt un-
der anvendelse af elektronmikroskopi og DNA se-
kvensering (sammen med N. Daugbjerg).

1.9 Fylogeni og evolution hos heterokonte
planktonalger
Ved brug af PCR efterfulgt af automatisk sekvense-
ring etableres genetiske data til fylogenetiske og
evolutionære studier af heterokonte alger samt
stilkalger (haptophyceer) og furealger. De fleste
projekter tager udgangspunkt i gensekvenser fra
kernekodede (SSU og LSU) samt kloroplastkode-
de (rbcL) gener. Der arbejdes på arts- såvel som
populationsniveau med det formål at belyse slægt-
skab samt evolution inden for de nævnte grupper
(N. Daugbjerg). 

De taksonomiske undersøgelser baseret på mo-
lekylære data af de heterokonte alger fortsætter,
og der vil specielt blive fokuseret på fylogenien in-
den for Chrysophyceae, Synurophyceae og Raphi-
dophyceae. Studierne vil blive udvidet til at omfat-
te en fylogenetisk undersøgelse af stilkalger (hap-
tophyceer), specielt slægterne Chrysochromulina og
Prymnesium (N. Daugbjerg).

2.1 Autøkologi
Der er foretaget autøkologiske studier af brunal-
ger med hovedudbredelse i varmt tempererede
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havområder. Disse omfatter bl.a. 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 &
P.M. Pedersen). Resultaterne forventes publiceret
i 1998.

Autøkologiske studier af slægterne Sorocarpus og
Polytretus er påbegyndt (P.M. Pedersen og B.L. Sie-
mer).

2.2 Arktiske havalger
Fortsatte undersøgelser af algemateriale fra Ikka-
fjorden, SV Grønland (Aa. Kristiansen).

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). Der
er foretaget autøkologiske studier af Coelocladia
arctica (P.M. Pedersen og B.L. Siemer).

2.3 Østersøens benthiske alger
Der er foregået omfattende forberedelser til et 3-
årigt forskningsprojekt “Long-term changes in
Baltic species and ecosystems”, som påbegyndes
den 1. april 1998. Projektet finansieres af EU-
MAST-III (P.M. Pedersen & Aa. Kristiansen).

2.4 Brunalgers fylogeni og taksonomi
I forbindelse med studier af brunalgernes fylogeni
undersøges relationerne mellem en række slægter
indenfor Ectocarpales, Scytosiphonales og Tilop-
teridales ved hjælp af rbcL og Rubisco spacer se-
kvenser. De molekylærbiologiske data kombineres
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 fortsættes (P.M. Pedersen). 

2.5 Kalkinkrusterede rødalger
Der gennemføres en undersøgelse af de kal-
kinkrusterede rødalger i danske farvande med det
formål at foretage en taksonomisk revision baseret
på moderne metoder. Der anvendes lysmikrosko-
pi af snit fra fryse- og ultramikrotom samt ultra-
strukturelle studier ved hjælp af elektronmikro-
skop. Ligeledes undersøges arternes udbredelse i
forhold til den aftagende saltholdighed ind i de
danske farvande (S. Wegeberg).

3. Skandinavisk Algekultursamling
Algekultursamlingen er i årets løb udvidet, speci-
elt med en række kulturer af blågrønalger (Cyan-
ophyceae) fra P. Henriksen og J. Laub, samt kul-
turer af slægten Chrysochromulina (heriblandt en
del nybeskrevne arter) fra M.Ø. Jensen.

Samlingen har også i 1997 leveret kulturer til
forsknings- og undervisningsbrug samt til kom-
merciel udnyttelse.

4. IOC-DANIDA Science and Communication
Centre on Harmful Algae
Centret åbnede i maj 1995 og samfinansieres af
IOC-UNESCO, DANIDA, Botanisk Institut, Dan-
marks Fiskeriundersøgelser og Danmarks Mil-
jøundersøgelser for en femårig periode. Aktivite-
terne er centreret om kurser på kandidatniveau i
skadelige algers taksonomi, udarbejdelse af un-
dervisningsmateriale samt identifikationsservice. I
1997 arrangerede centret fire træningskurser, der
blev afholdt i henholdsvis Brasilien, København,
Finland og Helsingør. Godt 60 forskere fra hele
verden har i løbet af 1997 modtaget træning i
identifikation af skadelige alger, dyrkningsteknik,
kvantitative og kvalitative teknikker, planlægning
af overvågningsprogrammer og forvaltning af fo-
rekomst af skadelige alger.

Forskningsbistandssamarbejdet har været kon-
centreret om en række vietnamesiske institutioner
med henblik på etablering af et overvågningspro-
gram for skadelige alger i relation til udnyttelse af
skaldyr i Mekong deltaet.

En anden af centrets hovedopgaver er at opbyg-
ge en litteraturdatabase vedrørende skadelige al-
ger, og centret tilbyder omfattende litteraturservi-
ce til biblioteker og forskere.

Svampelaboratoriet
Laboratoriets forskning kan grupperes i syv ho-
vedpunkter:
1. Taksonomi og fylogeni hos ascomyceter.
2. Molekylær økologi og fylogeni.
3. Anthraquinoner – HPLC-analyser.
4. Arbuskulær mykorrhiza.
5. Kompostering.
6. Mikrobielle belægninger på grannåle.
7. Sekundære metabolitter.

1.1 Discomyceters taksonomi og diversitet
Der er foretaget indsamlinger af mediterrane di-
scomyceter på Mallorca (H. Dissing & S. Sivertsen,
Trondheim) og af slægten Peziza på Kamchatka
(T. Læssøe).

1.2 Fylogeni indenfor bægersvampe
Fylogeni og artsafgrænsning indenfor slægten
Phillipsia med focus på “P. domingensis” artskom-
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plekset er undersøgt baseret på rDNA sekvenser
fra ITS regionen (ITS1, ITS2 og 5,8S) i samarbej-
de med mykologer fra Harvard University, USA.
Morfologiske karakterer, som tidligere er anvendt
i slægtens taksonomi, søges evalueret. Fylogeneti-
ske forhold indenfor slægten Peziza undersøges
ved brug af 18S rDNA sekvenser og morfologi.
Slægtens afgrænsning mod nærtstående slægter
ønskes belyst, samtidig med at der arbejdes mod
en forståelse af fylogenien indenfor slægten. Fylo-
genien baseres på molekylære data fra ITS- og
IGS-regionen kombineret med morfologiske ka-
rakterer (K. Hansen, T. Læssøe og A. Gargas).

1.3 Kernesvampe
Studier over slægten Nemania i samarbejde med A.
Granmo (Tromsø) er nu afsluttet, og Granmo har
afleveret resultaterne som en del af sit doktorar-
bejde. Projektet vedrørende kernesvampe på pal-
mer nærmer sig sin afslutning (T. Læssøe og K.
Hyde, Hong Kong). En del mindre floristiske ar-
bejder er afsluttet og publiceret. Der er foretaget
indsamlinger af kernesvampe i Kamchatka (T.
Læssøe). En ny art af slægten Bicogniauxia er be-
skrevet (T. Læssøe i samarbejde med A. Granmo,
Tromsø og C. Scheuer, Graz).

1.4 Laver
Den taksonomiske bearbejdelse af lavslægten Cal-
oplaca fra antarktiske egne er fortsat. Der er beskre-
vet en ny art fra det kontinentale Antarktis i samar-
bejde med D.O. Øvstedal, Bergen (U. Søchting).

2.1 Molekylær økologi
Der gennemføres populationsgenetiske under-
søgelser af arbuskulære mykorrhizasvampe og
jordbundne penicillier, og der udvikles PCR-base-
rede metoder til identifikation af polymorfe loci
som genetiske markører på populationsniveau
(SSCP og AFPL). Arbejdet er finansieret af Er-
hvervsfremmestyrelsen indenfor Center for Iden-
tifikation og Karakterisering af Skimmelsvampe
(S. Banke og S. Rosendal).

2.2 Molekylær fylogeni
Der anvendes ribosomale og kodende gener til
undersøgelse af fylogeni hos svampe tilhørende
Entomophthorales og Oomycetes (A.-B. Petersen,
A. Brun Jensen og S. Rosendal).

Der er foretaget yderligere forfining af den mo-
lekylære fylogeni hos likendannende ascomyceter
(A. Gargas i samarbejde med P.T. DePriest, Was-
hington DC, USA). Der er desuden designet spe-
cifikke primere til SSU rDNA fra blågrønalger, og
primerne er blevet testet på DNA fra en marin fy-
toplanktonart til kontrol af PCR-amplifikationen
(A. Gargas).

Projektet om molekylær fylogeni indenfor Telo-
schistales, der startede i 1995, er blevet fortsat.
Der er foretaget en fylogenetisk analyse på grund-
lag af rDNA (18S og 28S) i samarbejde med F. Lut-
zoni, Chicago, USA. Arbejdet fortsættes i samar-
bejde med kolleger fra Lund og Kiev med henblik
på revision af taksonomien og undersøgelse af fy-
logeni indenfor en række nye slægter tilhørende
Teloschistaceae. Arbejdet udføres på instituttets
DNA-laboratorium (U. Søchting).

3.1 Anthraquinoner i lichener
Arbejdet med analyse af anthraquinoners fore-
komst inden for 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, USA og Australien (U.
Søchting).

4.1 Pesticiders effekt på mykorrhizasvampe
Der arbejdes med at udvikle DNA-baserede meto-
der til detektion af mykorrhizasvampe i planterød-
der. Arbejdet er finansieret af den tværministeriel-
le forskningsindsats vedrørende pesticider (R.
Kjøller og S. Rosendahl).

4.2 Lyngmykorrhiza
I forbindelse med et Curie-stipendium iværksættes
nye forskningsaktiviteter, som omfatter studier af
mykorrhizasvampene fra planterødder hos lyngfa-
milien. På baggrund af morfologiske og moleky-
lære data vil taksonomi, diversitet og populations-
struktur af disse lyngmykorrhizasvampe blive be-
lyst (M. Johansson).

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-
misk Institut, Odense Universitet. Svampenes suc-
cession og funktion under kompostering af ele-
fantgræs 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 
Bestemmelse af mikrobiel biomasse i kompost ved
hjælp af “phospholipid fatty acid” (PLFA) analyser
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foretages i samarbejde med E. Bååth, Lund (M.
Klamer).

6.1 Svampe på algebelægninger på grannåle
En ubeskrevet slægt, der forekommer på ca. halv-
delen af alle grannåle, er publiceret i samarbejde
med Brian Sutton, IMI. Svampens fylogenetiske
tilhørsforhold er analyseret ved hjælp af rDNA i
samarbejde med A. Gargas (U. Søchting).

7.1 Sekundære metabolitter
Der arbejdes med økologi indenfor svampeslæg-
ten Fusarium. Indfaldsvinklen er karakterisering af
108 isolater af F. culmorum og 58 isolater af F. equi-
setti, som er isolater fra nordeuropæiske markjor-
de. Begge arter kan danne alvorlige mykotoksiner,
bl.a. af trichothecentypen. Produktionen af disse
og andre sekundære metabolitter relateres til iso-
laternes patogenitet og vækststrategi, og der an-
vendes billedanalyse til karakterisering af konidier
(H. Hestbjerg og H. Dissing).

Redaktion af tidsskrifter m.v.:
H. Dissing er fagkonsulent (svampe) ved Den Sto-
re Danske Encyclopædi.

J. Kristiansen er sektionsredaktør for fykologi
ved Nordic Journal of Botany, medlem af editorial
board for Algological Studies og af advisory board
for Archiv für Protistenkunde; er desuden medre-
daktør ved Encyclopedia of Algal Genera.

T. Læssøe er medlem af editorial board for
Mycological Research; er ligeledes medredaktør
for Fungi of Northern Europe.

Ø. Moestrup er medlem af editorial board for
European Journal of Phycology og European Jour-
nal of Protistology samt medredaktør af Encyclo-
pedia of Algal Genera.

H. Nielsen er fagkonsulent (alger) ved Den Sto-
re Danske Encyclopædi.

S. Rosendal er medredaktør på Mykorrhiza.
U. Søchting er medlem af the Nordic Lichen

Flora Executive Committee, der redigerer en nor-
disk lavflora på ca 2.500 arter i seks bind.

Afdelingens medarbejdere er bedømmere for
en lang række internationale tidsskrifter.

Formidlende virksomhed:
H. Hestbjerg har været koordinator ved faglig se-
minarrække ved Afdeling for Plantevækstfaktorer
og Afdeling for Grovfoder og Kartofler, Danmarks
Jordbrugsforskning.

T. Læssøe har deltaget i interviews til TV (TV2
Lorry, God Morgen Danmark og DR1) og en ræk-
ke dagblade (bl.a. Univers, Berlingske Tidende) i
forbindelse med udgivelsen af bogen, “Svampe –
fra Mark og Skov til Køkken”. Ledede en work-
shop om kernesvampe på bøgetræ hos Forenin-

gen til Svampekundskabens fremme og var med-
arrangør ved en offentlig svampeudstilling på
Kristiansminde.

Ø. Moestrup har deltaget i interviews om toksi-
ske blågrønalger i DR, TV2 Lorry, TV2 og Nord-
deutsches Fernsehen.

U. Søchting har udarbejdet artikel om laver
som biomonitorer til Naturligvis 96, som har resul-
teret i bred omtale i dagspressen.

Ikkagruppen: Artikler i Suluk/Grønlandsfly –
inflight magazine, ved journalist Karen Klein-
schmidt, samt i Berlingske Tidende (Univers), ved
journalist Jens Kjærgaard, om de geologiske og
botaniske undersøgelser af ikaitsøjlerne i Ikkafjor-
den (Aa. Kristiansen).

En række medarbejdere er forfattere til Den
Store Danske Encyclopædi: H. Dissing, Aa. Kristi-
ansen, J. Kristiansen, Ø. Moestrup, H. Nielsen,
P.M. Pedersen, U. Søchting og H.A. Thomsen.

Kollegiale organer og internationale hverv:
H. Dissing var det meste af året medlem af besty-
relsen for universitetets feltstation Kristiansminde
beliggende i Sorø Sønderskov. Posten overtaget af
T. Læssøe sidst på året.

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
2nd European Phycological Congress, Italien,
1999, samt 9th International Phycological Con-
gress, Saloniki, Grækenland, 2000.

Evaluator for PRAXIS XII programmet (EU).
H. Nielsen er repræsentant for Det naturviden-

skabelige Fakultet i KUs stipendiebestyrelse. Er
desuden tillidsrepræsentant for AC-ansatte ved
Botanik Institut. Medlem og nu formand for Bota-
nisk Instituts undervisningsudvalg.

P.M. Pedersen er afdelingsleder ved Afdeling
for Alger og Svampe og medlem af Botanisk Insti-
tuts bestyrelse. Er medlem af Det naturvidenska-
belige Fakultets Internationale Udvalg og mentor
ved Botanisk Institut. Er desuden formand for
Dansk Botanisk Forening og medlem af Naturfag-
ligt Udvalg under Danmarks Naturfredningsfore-
ning. Er dansk repræsentant i styringsgruppen for
COST 49. Koordinator for MAST-III projekt.

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-
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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 og medlem af
Botanisk Instituts undervisningsudvalg. Er des-
uden vicepræsident i Nordisk Lichenologisk For-
ening samt medlem af Strødamudvalget. 

H.A. Thomsen var institutleder ved Botanisk In-
stitut indtil 1/2. Er botanisk medlem af bestyrel-
sen for Arktisk Station samt 1. suppleant for biolo-
giske fakultetsrådsmedlemmer.

S. Wegeberg er medlem af ph.d.-studienævnet
og universitetets centrale ph.d.-udvalg. 

Kongresdeltagelse, gæsteforelæsninger,
ekspeditionsdeltagelse m.v.:
N. Daugbjerg deltog i Sixth International Phyco-
logical Congress, Leiden, Holland, 9/8 – 16/8. 

A. Gargas deltog som inviteret foredragsholder i
kongres afholdt af American Bryological Society,
Montreal, Canada, 13/4 – 18/4. Deltog ligeledes i
Second International Symbiosis Congress, Woods
Hole, USA, 3/8 – 7/8, ligeledes efter invitation.
Har desuden været gæsteforelæser ved universite-
terne i Lund, Sverige og i Bonn, Tyskland.

G. Hansen var på forskningsophold på Universi-
ty of Southwestern Louisiana, 27/2 – 20/3.

P. Hansen deltog i Sixth International Phyco-
logical Congress, Leiden, Holland, 9/8 – 16/8. 

P. Hansen deltog i Nordisk Forskerakademis
workshop Resting stages of phytoplankton, Erken
Laboratoriet, Sverige, 6/10 – 11/10.

H. Hestbjerg har deltaget i workshop, Dinas
Forskerskole, Fuglsøcentret, Knebel, 4. – 5/12.

M. Klamer deltog i symposiet Substrate use
Tests for Characterization of Microbial Communi-
ties in Terrestrial Ecosystems, Innsbruck, 16/10 –
19/10.

Aa. Kristiansen deltog i Sixth International
Phycological Congress, Leiden, Holland, 9/8 –
16/8. 

J. Kristiansen deltog i Sixth International Phyco-
logical Congress, Leiden, Holland, 9/8 – 16/8.
Deltog desuden i Årsmødet for Nordic Phyto-
plankton and Periphyton Group, Humlebæk,
7/10 – 9/10.

N. Lundholm deltog i VIIIth International Con-
ference on Harmful Algae, Vigo, Spanien, 25/6 –
29/6. 

T. Læssøe deltog i den skandinavisk-russiske my-
kologiske ekspedition til Kamchatka-halvøen.

Ø. Moestrup deltog i VIIIth International Con-
ference on Harmful Algae, Vigo, Spanien, 25/6 –
29/6.

H. Nielsen deltog i Nordic Meeting of Diato-
mists, Bømlo, Norge, 23/5 – 26/5.

P.M. Pedersen deltog i Sixth International

Phycological Congress, Leiden, Holland, 9/8 –
16/8. 

S. Rosendahl var lærer på EU-workshop: Arbus-
cular mycorrhiza in plant production systems: Cel-
lular and molecular approaches to estimate fungal
biodiversity and functioning. Huazhong Agricul-
tural University, Wuhan, Kina, 4/3 – 12/3. Deltog
desuden i COST 8.21-møde i Slovenien, 25/9 –
28/9.

Berit Siemer deltog i Sixth International Phyco-
logical Congress, Leiden, Holland, 9/8 – 16/8.
Var desuden medarrangør af workshop om bru-
nalgers fylogeni ved Hanse-møde i Hamburg.

U. Søchting var på forskningsbesøg ved Jagello-
nian University, Krakow, Polen, 10/3 – 21/3. Del-
tog desuden i Nordisk Lichenologisk Forenings
møde i Egilsstadir, Island, 7/8 – 13/8.

H.A. Thomsen deltog i workshop og i projektar-
bejde ved Phuket Marine Biological Center, Thai-
land, 20/1 – 1/3. Deltog i Gordon Conference,
Sea Ice Biota, Ventura, USA, 2/3 – 8/3, efterfulgt
af et forskningsbesøg ved University of California,
Santa Cruz, og Monterey Bay Aquarium Research
Institute, 8/3 – 15/3. Foretog indsamlingen i
Grønland (Arktisk Station) i juni. Deltog desuden
i NOW planlægningsworkshop i Montreal, Cana-
da, 27/10 – 1/11.

S. Wegeberg deltog i Sixth International Phyco-
logical Congress, Leiden, Holland, 9/8 – 16/8.
Var desuden på uddannelsesophold på Bingham-
ton University, USA, i seks uger i maj – juni, og ved
University of Portsmouth, UK.

J.B. Østergaard deltog i workshop i Phuket som
et led i dansk-thailandsk marinbiologisk forsk-
ningssamarbejde 3/2 – 5/2 efterfulgt af et togt i
Andamanerhavet i februar. Deltog desuden i Sixth
International Phycological Congress, Leiden, Hol-
land, 9/8 – 16/8.

Medarbejdere ved algeafdelingen samt ph.d.-
og specialestuderende foretog studierejse til Por-
tugal. Herunder arrangeredes seminar på univer-
sitetet i Aveiro med henblik på etablering af forsk-
ningssamarbejde.

Længerevarende gæsteophold:
Antonio Calado, Universitetet i Aveiro, Portugal,
hele året.

Botanisk Laboratorium

Forskningsvirksomhed: 
Laboratoriets forskning omfatter taksonomi,
struktur, evolution og udbredelse af de højere
planter (inkl. mosserne). Emnerne kan grupperes
i 3 hovedgrupper:
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1. Klassisk taksonomi, floristisk og plantegeografi.
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
Arbejdet med Atlas Flora Danica er fortsat med
feltarbejde, redigering af indkomne rapporter,
identifikation af belæg, samt udarbejdelse af be-
stemmelsesnøgler til vanskelige danske plante-
grupper. Et nyt kortprogram er blevet udviklet til
Windows-interface (P. Hartvig).

1.2 Den nordiske flora 
For Flora Nordica er manuskripter til bd.1 fortsat
gransket og ajourført med oplysninger i Flora Da-
nica-basen, som nu er den vigtigste kilde til data
om den aktuelle forekomst af danske karplanter
(P. Hartvig).

1.3 Fennoskandiske levermosser og hornkapsler
Udarbejdelsen af manuskript til en ny udgave af
“Illustrated Flora of Nordic Liver- and Hornworts”
er fortsat, idet manuskript til del II, thalløse le-
vermosser og hornkapsler, er videreført. Hermed
foreligger manuskript til Jungermanniales &
Metzgeriales, mens udarbejdelsen af tekst til Mar-
chantiales er påbegyndt (K. Damsholt).

Et samarbejde for deltagere i det tidligere “Net-
work of Nordic Bryologists”, finansieret af NorFa,
der bl.a. har resulteret i udgivelsen af foreløbig to
af tre præliminære udbredelseskort over bryofyt-
ter i Norden, er videreført. De resterende blad-
mosslægter (J-Z) Vol. 3 er planlagt udgivet i januar
1998 (K. Damsholt).

1.4 Den mediterrane flora
Arbejdet med Flora Hellenica er fortsat på flere
fronter, og gruppen har mange medarbejdere og
gæster. I den seneste 10-års periode er der publi-
ceret mere end 3.500 tryksider. Flora Hellenica
planlægges udgivet i 9 bind med 1/2-2 års mel-
lemrum.

Gruppen har hidtil bidraget med ca. 66.000
numre til Botanisk Museums samlinger, ligesom
store samlinger af levende planter er tilført Bota-
nisk Have. 

De samlede eksterne bevillinger i perioden
1994 – 97 er ca. 7 mio.kr. 

I forbindelse med ophold som gæsteprofessor ved
Universitetet i Patras, Grækenland (1.4 – 30.9) har
Arne Strid foruden deltagelse i undervisning og
vejledning fortsat arbejdet med Flora Hellenica.

Bind 1 (583 sider inkl. 722 udbredelseskort) er
udgivet. En stor del af foråret og sommeren har
været brugt til feltarbejde, og der er bl.a. indsam-
let 4.000 numre af herbariemateriale. Databaser-
ne er blevet væsentligt udvidet og den største (spe-
cimen database) indeholder nu ca. 351.000 poster
(A. Strid).

Materiale til bind 2 af Flora Hellenica, især fa-
milien Ranunculaceae, er blevet bearbejdet. Ved
hjælp af nye eksterne bevillinger er der påbegyndt
projekter om (a) flora og vegetation i Rodhopi-
bjergene og (b) græske løg- og knoldplanter. Der
arbejdes fortsat med kromosomundersøgelser i
forskellige grupper og med plantegeografiske
problemstillinger (A. Strid).

I Flora Hellenica projektet er manuskript til slæg-
terne Alyssum, Alyssoides, Aurinia, Bornmuellera,
Leptoplax og Ptilotrichum (ca. 70 taxa) omtrent ble-
vet færdiggjort (P. Hartvig).

Redigering af manuskripter og udbredelseskort til
bind 1 af Flora Hellenica er publiceret (K. Tan).
Manuskripter til bind 2 af Flora Hellenica, (ho-
veddelen af familien Brassicaceae) er under udar-
bejdelse (K. Tan). 

Registrering af herbariemateriale og litteratur
for Flora Hellenica database fortsætter, og materi-
ale indsamlet ved en ekskursion til Rodhopibjer-
gene (såvel på den græske som bulgarske side) er
blevet sorteret og identificeret (K. Tan).

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). 

Erwin Bergmeier, der har afsluttet et næsten 4-
årigt ophold ved Botanisk Laboratorium (finansie-
ret af EU og Deutsche Forschungsgemeinschaft)
og har tiltrådt en lektorstilling ved universitetet i
Freiburg, arbejder fortsat med økologiske og plan-
tegeografiske problemstillinger i den græske flora. 

A. Anagnostopoulus (EU-stipendiat ved afdelin-
gen i 1996) har afsluttet en taxonomisk revision af
familierne Saxifragaceae og Parnassiaceae for
bind 2 af Flora Hellenica og deltager fortsat i in-
ternationalt arbejde med taxonomiske databaser.

Ligeledes i tilknytning til Flora Hellenica bliver
der udført: 
1. Systematiske arbejder i visse mosgrupper (N.

Cronberg, Lunds Universitet).
2. Arbejde med bidrag om slægterne: Potentilla,

Fragaria m.v. (H. Nielsen).
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3. Th. Constantinidis har foråret 97 fremlagt en
ph.d.-afhandling ved Athens Universitet som re-
sultat af ophold ved afdelingen som EU-stipen-
diat: “Flora and vegetation of the Montains Ge-
rania, Pateras and Kitheron”, 464 sider. Der ar-
bejdes fortsat på Flora Hellenica.

1.5 Biogeografi 
Baseret på sekvensering af rbcL fra Primula er ar-
bejdet med at belyse det klassiske problem an-
gående bipolære udbredelsesmønstre fortsat. En
fylogenetisk analyse af slægten Lilaeopsis (ca. 14 ar-
ter), som overvejende findes på den sydlige halv-
kugle, er indledt. En beskrivelse af en ny art fra
Mauritius er i trykken (G. Petersen).

Analyse af udbredelsesmønstre på den sydlige
halvkugle er fortsat i samarbejde med H. Enghoff
(Zoologisk Museum) (O. Seberg).

2. Evolution og fylogeni

2.1 Monocotyledonernes fylogeni, evolution og
diversitet
Projektet fokuserer på strukturelle, taksonomiske
og molekylære studier af Poaceae (græsfamilien:
S. Frederiksen (SF), G. Petersen (GP), O. Seberg
(OS)), Orchidaceae (orkidéfamilien: B. Johansen
(BJ), F. Rasmussen (FR)), Alstroemeriaceae
(Lone Aagesen, LAa) og Arecaceae (palmefamili-
en: C. Asmussen, CA), men vil blive udvidet til at
omfatte hele Monocotyledones.

Inden for græsserne arbejdes med studier af de
vilde slægtninge til rug, hvede og byg. Revisioner
af Hystrix (OS, SF med C. Baden, KVL) og af syda-
merikanske Elymus-arter (OS, GP) er under publi-
kation, og en revision af Secale (rug) er afsluttet
(SF, GP). 

Biosystematiske undersøgelser, herunder meio-
seanalyse, fortsættes i Elymus (OS med I. Linde-
Laursen). En gennemgang af de teoretiske og
praktiske problemer ved genomanalyse, som er en
ofte anvendt men kontroversiel metode til at opnå
indsigt i slægtskabsforhold, er afsluttet (GP, OS).

Cytogenetiske studier, bl.a. baseret på Giemsa
C-båndfarvning, er indledt i Secale og Eremopyrum
(SF). En række Elymus-arter, hvis taksonomiske
placering er omdiskuteret, undersøges ved hjælp
af såvel C- og N-båndfarvning som in situ hybridi-
sering (OS med I. Linde-Laursen).

Med henblik på sammenlignende studier af
slægtskabshypoteser arbejdes der med forskellige
typer data: En kladistisk analyse baseret på morfo-
logi hos Triticeae er næsten færdig (SF, OS), ar-
bejdet med molekylære data omfattende sekvens-
data fra såvel kerne som organeller er langt frem-
skredet (GP, OS). Et morfologisk datasæt fra Psat-

hyrostachys er frembragt, og flere gener er sekven-
seret (OS, GP). Med henblik på at opstille slægt-
skabshypoteser sekvenseres et kernegen fra de
sydamerikanske Elymus-arter (OS), såvel kerne-
som organelgen fra alle arter af Hordeum (GP, OS)
samt et kernegen fra arter af Secale (GP, SF). 

Undersøgelser over pollen-stigma interaktioner
hos byg er fortsat (BJ med R. von Bothmer, SLU,
og G. Karlsson, Lunds Univ.).

Ved hjælp af molekylære undersøgelser af pla-
stid-gener forsøges den nyeste klassifikation af pal-
meunderfamilien Arecoideae verificeret (CA).
Også slægtskabsforholdene inden for palmefamili-
en og mellem palmer og øvrige monokotyledoner
undersøges ved hjælp af molekylære data (CA
med N. Uhl (Cornell Univ.), J. Dransfield (Kew)
og W. Baker (Univ. of Reading)). Fylogenierne
skal tillige bruges til at teste biogeografiske hypo-
teser.

En fylogenetisk analyse baseret på rbcL sekven-
ser fra 2538 arter er afsluttet (GP, OS med forske-
re fra Stockholms Univ., Kew og British Museum).

En fylogenetisk undersøgelse af orkidéfamilien,
baseret på et udvalg af morfologiske og anatomi-
ske karakterer er afsluttet (FR med J. Freuden-
stein, Kent State Univ.). Undersøgelser af en spe-
ciel form for pollenudvikling (sektile pollinier) er
afsluttet, og undersøgelser af andre mikromorfo-
logiske træk er fortsat (FR, BJ). 

Studier af kimsæk og suspensor i udvalgte orki-
dé-slægter og udvikling af en embryologisk obser-
vationsmetode baseret på digital konfokal mikro-
skopi er videreført (FR, BJ). 

For at belyse slægtskabsforholdene i Alstroeme-
riaceae er der foretaget omfattende studier af fa-
miliens morfologiske variation, og et stort materi-
ale er indsamlet bl.a. i Argentina og Bolivia (LAa).

I forbindelse med fylogenetiske studier af Alis-
matanae (sumpurterne) er startet en undersøgel-
se af intravaginalskæl, hvis funktion og homologi-
forhold er usikre (SF, BJ, FR). 

In situ PCRs anvendelighed på planter under-
søges fortsat, og de første resultater baseret på
bladmateriale er publiceret. Baseret på bl.a. in situ
PCR er undersøgelser af transkription af MADS-
box gener i blomster bl.a. af udvalgte monocoty-
ledoner (BJ med V.A. Albert og L. Di Laurenzio,
New York Botanical Garden, FR, SF). I forbindelse
hermed er en fylogeni over samtlige kendte
MADS-box gener under udarbejdelse (BJ i samar-
bejde med V.A. Albert, New York Botanical Gar-
den).

2.2 Biodiversitet indenfor Saintpaulia 
Studierne af planteslægten Saintpaulia er forsat.
Der er arbejdet med sekvensering af forskellige
gener baseret på materiale indsamlet i Kenya samt
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gennem kontakter til forskere i hhv. Kew Gardens
og Edinburgh Botanical Garden. Det har vist sig
yderst vanskeligt at finde et gen med tilstrækkelig
variation i undersøgelsen af Saintpaulias fylogeni.
Indsamling af materiale i de naturlige populatio-
ner i Tanzania er foretaget (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, dvs. marvstråler og ved-
parenkym, undersøges med hensyn til indhold af
stivelse. Dette bliver omsat til sucrose og kan der-
ved få betydning for frostresistens og vandtrans-
port. Marvstrålecellernes udformning, og specielt
kontaktcellernes poremembraner har stor betyd-
ning for stivelseomsætning, dvs. deponering og
mobilisering (J. Dahl Møller).

Undersøgelse af vedanatomisk respons på elme-
syge (forårsaget af Ceratocystis ulmi) med henblik
på at vise tilsvarende respons i ved prøver fra sten-
alderen. Samarbejde med Nationalmuseet og
Danmarks Geologiske Undersøgelse (J. Dahl Møl-
ler).

3.1.2 Rodanatomi
Undersøgelsen af struktur/funktion relationer i
orkidérødder er afsluttet. De yderste cellelag i luft-
rødder hos forskellige orkidé-arter er vidt forskel-
lige i udformning, og det har betydning for luft-
røddernes evne til at opsuge vand. Den forskel un-
dersøges på rodsegmenter af 5 udvalgte arter. Un-
dersøgelsen udføres i samarbejde med Franz Floto
(Plantefysiologisk Afd.). Manuskript under udar-
bejdelse (J. Dahl Møller).

3.1.3 Glucosinolatholdige planters struktur og
fylogeni
Arbejdet med arter af slægterne Drypetes og Putra-
njiva er fortsat ved lys- og transmissionselektron-
mikroskopiske analyser af proteininklusioner i cel-
ler fra blade og unge frugter. Slægten Dobera fra fa-
milien Salvadoraceae er undersøgt lysmikrosko-
pisk for sammenligning med andre slægter fra fa-
milien; særlig bladenes overhud (epidermis) har
været i focus. Kortlæggelsen af udbredelsen af “ve-
stured pits” (beklædte porer) i karcellernes vægge
indenfor de i alt 15 glucosinolatholdige familier
er genoptaget. Forekomsten af “vestured pits” er
kendt for at være karakteristisk for adskillige fami-
lier og endda for ordener. Ordenen Capparales,
hvortil 14 af de glucosinolatholdige familier kan

henregnes, har imidlertid både “vestured” og
“non-vestured pits” (L. Bolt Jørgensen).

3.2 Florale strukturer

3.2.1 Frø- og kimudviklinger
Samarbejdet med U. Jensen, Bayreuth, Tyskland
omkring Ranunculaceers kimudvikling er fortsat.
Undersøgelsen omfatter kimens differentierings-
grad på frøafkastningstidspunktet og dens videre-
udvikling i det spirende frø. Analysen er især kon-
centreret om kimudviklingen hos nogle udvalgte
slægter, hvis kim på frøafkastningstidspunktet er
meget svagt differentierede. Frøene er sat til spi-
ring under meget forskellige betingelser, og fixe-
ringsprøver er udtaget med bestemte tidsinterval-
ler. De foreløbige strukturelle undersøgelser viser,
at ydre kår som lys og fugtighed influerer stærkt
på kimens modningshastighed selv hos arter, der
under normale forhold ville udvikle sig i hastigt
tempo. Biokemiske analyser af lignende frø ud-
føres i Bayreuth (K. Engell).

3.2.2 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).

Redaktionsvirksomhed:
K. Damsholt: Redaktør for tidsskriftet Lindbergia. 

P. Hartvig: Redaktør af Medd. Atlas Flora Dani-
ca. 

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. 

A. Strid: Medlem af redaktionskomitéerne for
tidsskrifterne Webbia, Flora Mediterranea, Nordic
Journal of Botany og Fragtmenta Floristica et Geo-
botanica. 

K. Tan: Medlem af redaktionskomitéen for Fo-
lia Geobotanica et Phytotaxonomica.

Formidlende virksomhed:
K. Damsholt, K. Engell, P. Hartvig, L. Bolt Jør-
gensen, J. Dahl Møller: Arktikler til Den Store
Danske Encyclopædi. 

Jette Dahl Møller og A. Strid: Fagkonsulenter
ved Gyldendals Den Store Danske Encyclopædi. 
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J. Dahl Møller: Foredrag ved efteruddannelses-
kurser arrangeret af KVL.

O. Seberg: Foredrag i Dansk Naturhistorisk For-
ening.

Kollegiale organer: 
K. Engell: Medlem af Botanisk Instituts (BI) besty-
relse. Afdelingsleder på Botanisk Laboratorium
(BL). Medlem af BIs samarbejdsudvalg, BIs rejse-
fond-udvalg og Herboms legatudvalg. 

B. Johansen: Medlem af BIs undervisningsud-
valg, medlem af BIs edb-udvalg, medlem af Kristi-
ansminde bestyrelsen.

L. Bolt Jørgensen: Formand for BIs undervis-
ningsudvalg indtil 1/10. Medlem af BIs Samar-
bejdsudvalg. Medlem af BIs sikkerhedsudvalg. 

J. Dahl Møller: Medlem af BIs ph.d.- udvalg. 
G. Petersen: Medlem af BIs seminarudvalg,

medlem af BIs DNA-styregruppe.
F. Rasmussen: Formand for BIs edb-udvalg.

Medlem af Bls ph.d.- udvalg. Medlem af BLs afde-
lingsbestyrelse.

O. Seberg: BIs institutleder, formand for BIs sam-
arbejdsudvalg, formand for BIs sikkerhedsudvalg,
medlem af bestyrelsen for Allindelille Fredskov,
Medlem af bestyrelsen i The Willi Hennig Society. 

Rejser og kongresser:
C.B. Asmussen: Gæsteforsker/post.doc. Cornell
Universitet, Ithaca, New York, USA 27/11 – 1995 –
1/5-1997. Palme-konference i New York Botanical
Garden, 18/6 – 20/6. AIBS (American Institute of
Biological Sciences) konference, Montreal, 4/8 –
7/8. 

K. Damsholt: Nordisk Bryologisk Forenings års-
møde og ekskursion, Ålandsøerne, 8/8 – 11/8.

B. Johansen: Forskningsophold ved New York
Botanical Garden, 1/6 – 30/8. AIBS (American
Institute of Biological Sciences) konference, Mon-
treal, 4/8 – 7/8. 

G. Petersen: 3rd International Triticeae Sympo-
sium; Aleppo, Syrien, 2/5 – 8/5. Advances in Plant
Molecular Systematics; Glasgow, Skotland, 12/8 –
15/8. Systematics, 1st Biennal International Con-
ference of the Systematics Association, Oxford,
England, 18/8 – 21/8. 

Ole Seberg: Advances in Plant Molecular Syste-
matics; Glasgow, Skotland, 12/8 – 15/8. Systema-
tics, 1st Biennal International Conference of the
Systematics Association, Oxford, England, 18/8 –
21/8. Diverse EU-møder (Bristol, Wageningen).

A. Strid: Gæsteprofessor ved Universitetet i Pat-
ras, Grækenland, 1/4 – 30/9, Feltarbejde i perio-
den. Ledelse af ekskursioner til øerne Thasos og
Samothraki 17/5 – 31/5. Møde i Helsinki 8/8 –
10/8 i Atlas Florae Europaeae, First Balkan Bota-
nical Congress i Thessaloniki 19/9 – 22/9. 

K. Tan: Feltarbejde på Peloponnes og NØ.
Grækenland (Thrakien) samt Bulgarien (Rodho-
pi) 24/4 – 8/5, 1/6 – 1/7, 15/7 – 5/8, 20/8 –
2/10. Feltekskursion 17/5 – 31/5, NØ Græken-
land Herbariearbejde ved British Museum, Lon-
don og Royal Botanical Garden, Edinburgh 21/3
– 31/3, Patras og Athen 15/6 – 20/6, 25/8 – 30/8,
Lund 19/10. VIII Meeting of the Committee for
Mapping the Flora of Europe, Helsinki, 6/8 –
12/8, First Balkan Botanical Congress i Thessalo-
niki 19/9 – 22/9. 

K. Thingsgaard: Feltarbejde 21/5 – 25/5. Hal-
land/Bohuslän, 15/6 – 18/6, 3/9 – 17/9. Viten-
skabsmuseet, Trondheim, 29/9 – 8/10 feltarbejde
i New Yersey, Pennsylvania and New York, (Ri-
chard E. Andrus’ Herbarium).

Gæsteforelæsninger:
A. Strid: The E.B. Anderson Memorial Lecture
ved Alpine Garden Society, St. Albans, England,
8/11.

Anden virksomhed: 
K. Damsholt: Præsident for Nordisk Bryologisk
Forening. Censor ved Århus Universitet. Foræl-
dreorlov april – juni. Kursusleder ved ph.d.-kursus
i Nordiske levermosser, Jämtland, sommeren 1997
arrangeret fra Sveriges Lantbruksuniversitet, Upp-
sala. 

K. Engell: Censor ved den Kongelige Veterinær
og Landbohøjskole, og ved Det Færøske Naturhi-
storiske Museum. Formand for bedømmelsesud-
valg ved ph.d.-eksamen Botanisk Have, maj. 

S. Frederiksen: Medlem af fødevareministeriets
plantenavnsudvalg. 

P. Hartvig: Medlem af Naturbeskyttelsesrådet
som repræsentant for Københavns Universitet,
NBRs repræsentant i SNSs rødlisteudvalg og med-
lem af udvalg for Washington Kommissionen.
Medlem af Dansk Botanisk Forenings bestyrelse,
formand for DBFs fredningsudvalg, medlem af
Det Grønne Kontaktudvalg (samarbejdsorgan for
“grønne” foreninger). Medlem af gruppen Coor-
dination of taxonomical and distributional studies
of the flora of NW Europe, medlem af national-
kommitéen for Flora Nordica. 

J. Dahl Møller: Censor ved Kgl. Veterinær Land-
bohøjskole, Ved bestemmelser for flere offentlige
og halvoffentlige institutioner (Politi, Teknologisk
Inst.) Medlem af bestyrelsen for Dansk Dendrolo-
gisk Forening. Medlem af forretningsudvalget for
Fonden for Træer og Miljø. Medlem af bedømmel-
sesudvalg ved besættelse af ph.d.-stipendier på KVL.

F. Rasmussen: Medlem af Orchid Specialist
Group, Species Survival Commission, IUCN, for-
mand for bedømmelsesudvalg for lektorat i højere
planters evolution og fylogeni. 
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O. Seberg: Underviser ved ph.d.- og Erasmus-
kurser i Madrid.

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.
Research associate of Royal Botanic Garden, Edin-
burgh and National Arboretum, Washington, DC. 

K. Thingsgaard: Kontaktperson i Danmark for
European Committee for Conservation of Bryo-
phytes (ECCB). 

Lærebøger til undervisningsbrug:
Frederiksen, S., Rasmussen, F.N. & Friis, I. 1997.
Planternes udvikling – fra mosser til dækfrøede
planter. 122 pp. GAD.

Frederiksen, S., Rasmussen, F.N. & Seberg, O.
1997. De højere planters evolution og klassifikati-
on. 328 p. GAD.

Reference-virksomhed: 
L. Bolt Jørgensen: Nordic Journal of Botany. 

K. Tan: Willdenowia, Candollea, Flora Mediter-
ranea, Plant Systematics and Evolution, Folia Geo-
botanica og Phytotaxonomica. 

Projektevaluering:
F. Rasmussen: For National Science Foundation,
USA. 

O. Seberg: For Natural Environment Research
Council (NERC), Storbritanien. 

Projektkoordination: 
A. Strid er koordinator for projektet Flora Helle-
nica. 

Gæster: 
Dr. Ulla Rasmussen, Stockholms Universitet, Sveri-
ge opholdt sig på afdelingen 10/11 – 5/12.

Dr. John V. Freudenstein, Kent State University,
Ohio, USA opholdt sig på afdelingen 24/6.- 7/7.

Økologisk Afdeling

Forskningsvirksomhed:
Afdelingens forskning omfatter undersøgelser af
terrestriske økosystemers struktur, funktion og dy-
namik i relation til omverdensfaktorerne, herun-
der menneskets påvirkning og udnyttelse. Kend-
skab til plantedækkets produktion, vandhushold-
ning og stofoptagelse samt plantepopulationernes
dynamik, og de faktorer, der virker herpå, er nød-
vendig for forståelsen af andre økologiske pro-
blemstillinger, så som plantearternes udbredelse

og spredning, ændringer i vegetationens sam-
mensætning i tid og rum af forskellig art, herun-
der luftforurening og klimaændringer.

Undersøgelser inden for de nævnte områder
udgør 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. Landskabsøkologi
1.1 Som en del af forskningsprojektet “Fortid og
Flora” under forskningsrådenes indsatsområde
“Menneske, Landskab og Biodiversitet” er der fo-
retaget følgende: Materiale fra overdrev i Him-
merland og på Sjælland er indsamlet (H.H.
Bruun), bearbejdningen af datamaterialet fra 50
himmerlandske og 38 sjællandske skove er be-
gyndt (B.J. Graae), og der er foretaget rekognoce-
ringer i skove i Hornsherred (P.M. Petersen). I
delprojektet Analytisk vegetationshistorie under
“Fortid og Flora” er der indsamlet materiale fra en
mose i Rold Skov, og der er udvalgt egnede lokali-
teter til belysning af lokal vegetationsudvikling i
Vesthimmerland (B. Aaby og L.E. Willumsen).

1.2 Indsamlingen af materiale til en undersøgel-
se af flora og vegetation i småskove og krat i det
skovfattige NV-Sjælland er fortsat, herunder analy-
ser af vegetationen i gamle bevoksninger i de
større skove i området med henblik på anvendelse
som referencemateriale (P.M. Petersen).

1.3 Bearbejdelsen af datamateriale med florali-
ster og jordprøver fra langelandske stævningssko-
ve, hvor driften er ophørt, er forsat (P.M. Petersen
og B.J. Graae).

1.4 Et stort materiale af floralister og miljøvari-
able, indsamlet af M. Køie, er indtastet og klar til
videre bearbejdning (B.J. Graae).

1.5 En naturtype-monografi “Strandenge – en
beskyttet naturtype” er under udarbejdelse (P.
Vestergaard i samarbejde med Skov- og Natursty-
relsen).

1.6 Arbejdet med biodiversitetsaspekter af flora-
en på Mascarenerne og Galápagosøerne er fort-
sat. En sammenfatning og en sammenligning mel-
lem de to øgruppers biodiversitet er påbegyndt
(H. Adsersen).

2. Vegetationsøkologi og -dynamik
2.1 Successionen på kunstigt anlagte klit- og
græsarealer i Køge Bugt Strandpark følges på per-
manente prøveflader, etableret 1978 – 79. Prøve-
fladerne er blevet analyseret, og et antal jord-
prøver til beskrivelse af jordbundsudviklingen er
under analyse (P. Vestergaard i samarbejde med K.
Hansen, Botanisk Institut, KVL).
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2.2 Vegetationsudviklingen på brændte klit- og
klithedearealer i Handsted-reservatet er under-
søgt, idet vegetationen på et stort antal permanen-
te prøveflader er blevet genanalyseret, og et jord-
prøvemateriale er ved at blive undersøgt. Desuden
er det brændte areal i sin helhed (175 ha) blevet
inventeret. De foreløbige resultater blev præsente-
ret på et europæisk klitseminar i Skagen (P. Vester-
gaard i samarbejde med V. Alstrup samt Skov- og
Naturstyrelsen).

2.3 En række undersøgelser af vegetationsdyna-
mikken på danske heder er udført: Dels er en un-
dersøgelse i forbindelse med projekt HEATH
(SMP I) blevet afsluttet (I. Johnsen), dels er arbej-
det i Ørkenen på Anholt fortsat (I. Johnsen i sam-
arbejde med Århus Amt), og dels er et nyt projekt
etableret på Hulsig Hede (I. Johnsen i samarbejde
med Nordjyllands Amt).

2.4 En undersøgelse af hedesuccession er nær
publikationsstadiet (H. Adsersen i samarbejde
med H.J. Degn, Ringkøbing Amt).

3. Populationsbiologi
Populationsgenetik:

Genetisk variation og populationstruktur hos
planter og dyr belyses ved hjælp af isoenzymer, mi-
crosatelliter og DNA-sekvensering. I undersøgel-
serne sættes den genetiske variation i populatio-
nen i forhold til forskellige aspekter så som repro-
duktionssystemet (selvbestøvningsrater, effektiv
populationsstørrelse), demografi (alders- og
størrelsesfordeling og overlevelse), geografisk af-
stand og placering samt habitatens historie. Der
fokuseres særligt på evolutionære processer som
genetisk drift, genspredning, hybridisering og in-
trogression. Der arbejdes for tiden med følgende
problemer og arter: 

3.1 Lokal genetisk differentiering undersøges
hos Engelskgræs, Armeria maritima (M. Philipp,
H.R. Siegismund og I. Weidema).

3.2 Den genetiske variation i forhold til geogra-
fisk placering undersøges hos Rypelyng, Dryas inte-
grifolia, i Grønland og hos Tue-Limurt, Silene acau-
lis i Skandinavien og Grønland, hvor også de ef-
fektive populationsstørrelser beregnes (M. Phi-
lipp og H.R. Siegismund). Den sidstnævnte art
har et trimorft parringssystem og dens “outcros-
sing rate” undersøges (M. Philipp).

3.3 Genetisk differentiering i danske populatio-
ner af Stilkeg, Quercus robur, og Vintereg, Quercus
petrae udforskes (H.R. Siegismund) og introgres-
sionen mellem de to arter undersøges (H.R. Sie-
gismund sammen med Jan Svejgaard Jensen,
Forskningscenter for Skov og Landskab).

3.4 I tilknytning til forskningsprojektet “Fortid
og Flora” undersøges mængden og fordelingen af
den genetiske variation i udvalgte skov- og over-

drevsarter: Nikkende Limurt, Silene nutans, Almin-
delig Mjødurt, Filipendula vulgaris og Stor Flad-
stjerne, Stellaria holostea. Bestøvningsforhold og dy-
namik i de enkelte populationer undersøges og
sammenholdes med isolationsgrad og populatio-
nernes størrelse (L. Magnussen, I. Weidema og M.
Philipp).

3.5 Små isolerede populationer kan være indav-
lede p.g.a. genetisk drift, men migration tilfører
nyt genetisk materiale. Hvis populationerne er til-
passet til forskellige miljøer, vil afkom fra en mi-
gration imidlertid være dårligere tilpasset. Forhol-
det mellem positive og negative effekter af migra-
tion undersøges hos Nikkende Limurt, Silene nu-
tans, ved hjælp af kontrollerede krydsninger og
evaluering af afkom i drivhus og markforsøg (T.P.
Hauser).

3.6 Som led i en undersøgelse af den genetiske
differentiering hos afrikanske bovider er der ind-
samlet prøver fra Grants gazeller i Kenya (H.R.
Siegismund i samarbejde med P. Arctander, Zoolo-
gisk Institut, KU).

Populationsøkologi:
3.7 Et langsigtet feltforsøg til belysning af 35 arter
af skovplanters etablering og spredning i en plan-
tet bøgeskov, påbegyndt i 1990, er fortsat (P.M. Pe-
tersen og M. Philipp).

3.8 Undersøgelsen af Brændeskærm, Cnidium
dubium, er fortsat ved optællinger og målinger på
permanente prøveflader (H. Tybjerg).

4. Fysiologisk Økologi
4.1 Effekter af forhøjet temperatur og fugtighed
på jord- og planteprocesser samt sporgas-fluxe i
arktiske økosystemer belyses. Det undersøges,
hvordan funktionen i arktiske økosystemer vil for-
andres ved forventede globale klimaændringer,
den såkaldte drivhuseffekt. Undersøgelserne fore-
går ved manipulering af miljøet i realistiske felt-
forsøg med efterfølgende analyse af ændringer i
primærproduktion, mikrobiel aktivitet (inkl. my-
korrhiza) og nærings- og kulstofomsætning. En
stor del af aktiviteten forgår inden for projektet
“Det Arktiske Landskab: Interaktioner og feed-
back-mekanismer mellem fysiologiske, geografi-
ske og biologiske processer” finansieret af Polar-
forskningsprogrammet, Statens naturvidenskabe-
lige Forskningsråd. Her undersøges i et samarbej-
de med Geografisk Institut problemstillinger ved-
rørende geovidenskabelige og biologiske proces-
ser i Arktis, særligt i relation til drivhuseffekten.
Stor vægt lægges på, hvordan processerne påvir-
ker kulstof- og energibalancer.

Blandt igangværende undersøgelser, der foreta-
ges i Nordsverige, Nordøstgrønland, Sibirien og
Alaska kan nævnes (med hovedanvarlige i paren-
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tes): Planters eventuelle optagelse af organisk
kvælstof analyseret ved hjælp af stabile isotoper,
15N og 13C (A. Michelsen). Analyse af næringsstof-
fers, labile kulhydraters og biociders påvirkning af
mikrobiel biomasse og aktivitet samt emmision af
drivhusgasser (A. Michelsen, T.R. Christensen,
I.K. Schmidt). Mikrobiel biomasse C, N og P i ark-
tiske økosystemer (I.K. Schmidt). Sommer- og vin-
termineralisering samt mikrobiel immobilisering i
relation til drivhuseffekten (I.K. Schmidt). Inter-
specifik konkurrence hos arktiske dværgbuske
samt deres næringsstofudnyttelse og produktion
af sekundære metabolitter i relation til drivhusef-
fekten (E. Graglia). Mikrobiel immobiliserings-
konsekvenser for arktiske planters næringsstofop-
tagelse (A. Michelsen). Analyse af koblingen mel-
lem kulstof- og næringsstofkredsløbet i arktiske
økosystemer (S. Jonasson). 

4.2 En undersøgelse af mediterrane stedsegrøn-
ne buskes tilpasninger til tørke omfatter de fæno-
typiske variationer i forhold til den årlige udnyttel-
se af kulstof og vand i en sclerofylvegetation (S. Jo-
nasson i samarbejde med forskere ved La Univer-
sitat de les Illes Balears).

4.3 Undersøgelser af betydningen af savanne-
brand for plantediversitet, stofkredsløb, emmissi-
on af drivhusgasser samt næringsstofpuljer i plan-
ter, jord og mikroorganismer i troperne. Udføres
i samarbejde med forskere fra Botanisk Museum,
Geografisk Institut, Afd. for Generel Mikrobiologi
samt Zoologisk Institut (A. Michelsen, M. Jen-
sen).

5. Planterne og luftmiljøet
5.1 De økofysiologiske målinger i Ulborg Stats-
skovdistrikt er fortsat, således at der nu foreligger
3 års kontinuerte målinger af kulstof- og vandba-
lancen for den undersøgte nåletræsbevoksning. I
1996-97 er der foretaget separate målinger af jord-
bunds- og stammerespirationen. Også trækroner-
nes optagelse af ozon er målt, således at den kan
relateres til fysiologien (H. Ro-Poulsen i samarbej-
de med forskere ved Risø, Danmarks Miljøunder-
søgelser, Forskningscenter for Skov og Landskab
og Skov- og Naturstyrelsen som led i den euro-
pæiske skovsundhedsovervågning).

5.2 Under 2. del af Det strategiske Miljøforsk-
ningsprogram er der indledt et tilsvarende skov-
økosystem-projekt i en bøgebevoksning ved Sorø,
hvor Økologisk Afdelings rolle bliver undersøgel-
se af kronelagsfysiologien i relation til fluxmålin-
ger af kuldioxid, vand og kvælstofforbindelser.
Projektet vil løbe til og med år 2000 med Risø og
KVL som de primære samarbejdspartnere (H. Ro-
Poulsen).

5.3 Et udredningsprojekt om Grønlands og
Færøernes økosystemers følsomhed over for kli-

maændringer er afsluttet (H.S. Heide-Jørgensen
og I. Johnsen).

5.4 En afhandling om UV-B følsomhed hos den
arktiske lav Cladonia mitis og dens fotobiont Trebo-
uxia irregularis er blevet revideret (H.S. Heide-Jør-
gensen og I. Johnsen).

5.5. Tæthed og fordeling af stomata (spal-
teåbninger) på fossile blade fra Lille Gribsø er un-
dersøgt med henblik på at få indblik i atmos-
færens indhold af CO2 siden istiden (B. Aaby i
samarbejde med Utrecht Universitet).

6. Andre emnekredse
6.1 Det 5-årige projekt “Effekter på agerlandets
flora og fauna af reduceret pesticidanvendelse”,
bevilget af Miljøstyrelsen, er fortsat (I. Johnsen og
A.-M. M. Jensen i samarbejde med KVL og Ornis
Consult).

6.2 En afhandling om anatomiske forhold hos
slægten Cassytha er under udarbejdelse (H.S. Hei-
de-Jørgensen).

6.3 Et manuskript om Purpurensian, Gentiana
purpurea, i Norge er færdiggjort (H. Tybjerg).

6.4 En undersøgelse af baggrunden for og for-
holdene omkring oprettelsen af Botanisk Have i
1600 er indledt (H. Tybjerg).

Redaktion af tidsskrifter:
Bedømmer for Oikos, Journal of Ecology, Eco-
graphy, Oecologia og Soil Biology and Biochemis-
try (S. Jonasson); Annales Botanici Fennici, Acta
Botanica Fennica, Water, Air & Soil Pollution (I.
Johnsen); Journal of Coastal Conservation, Jour-
nal of Vegetation Science og Forest Ecology and
Management (P. Vestergaard).

Vegetation History and Archaeobotany (B.
Aaby).

Medlem af editorial boards for: Ecology of In-
dustrial Regions (I. Johnsen); Oecologia (S. Jonas-
son); Journal of Coastal Conservation (P. Vester-
gaard). 

Annales Botanici Fennici, Acta Botanica Fenni-
ca, Ecography (B. Aaby).

Formidling:
Forskningsministeriets arrangement, Forskerspir-
er, på Rungsted Gymnasium, indlæg (B.J. Graae).

DRs P1-program Studie 2000 (B.J. Graae, I.
Johnsen).

Foreningen Theophrastos, foredrag om kød-
ædende planter (H.S. Heide-Jørgensen).

Folkeuniversitetet (H.S. Heide-Jørgensen, I. Jo-
hnsen, P. Vestergaard).

Debatartikler og ekskursioner (I. Johnsen).
Efteruddannelseskursus for gymnasielærere,

Abisko, foredrag om klimaforandringer (A. Mi-
chelsen).
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Kollegiale organer:
Biologisk Studienævn, studieleder (P.M. Peter-
sen).

Botanisk Instituts bestyrelse (K.B. Jensen, P. Ves-
tergaard, M. Philipp).

Botanisk Instituts undervisningsudvalg (H. Ty-
bjerg).

Botanisk Instituts samarbejdsudvalg (K.B. Jen-
sen, P.M. Petersen, M. Philipp, P. Vestergaard).

Medlem af Curie-udvalget (M. Philipp).
Formand for Botanisk Instituts ph.d.-udvalg (S.

Jonasson).

Kongresser, gæsteforelæsninger og rejser:
Uppsala Universitet, studieophold og Umeå Uni-
versitet, ph.d.-kursus (H.H. Bruun).

Norsk Institutt for Jord- og Skogkartlegning, Ås
og Botanisk Museum, Oslo Universitet, gæstefore-
læsning (B.J. Graae).

Roskilde Universitet, gæsteforelæsning (T.P.
Hauser).

Studying stress in ecological systems: Pure and
applied perspectives, kongres, RUC (T.P. Hauser).

Danske bidrag til global klimaforskning, Kemisk
Forening – Dansk Selskab for Miljøkemi (H.S. He-
ide-Jørgensen).

Hedesymposium, Silkeborg (H.S. Heide-Jør-
gensen).

Luftforureningskongres, Phoenix, Arizona (I.
Johnsen).

Møde om ALFA program, Joensu, Finland (I.
Johnsen).

Seminar ved Växtekologiska Avdelingen, Lunds
Universitet (S. Jonasson, A. Michelsen og I.K.
Schmidt).

Kollokvium ved Institut für Polarökologie, Kiel
(S. Jonasson).

Ecosystem experiment/manipulation, Work-
shop i Jasper, Alberta, Canada (S. Jonasson).

Europe’s Cold Regions: Scenarios for Landsca-
pe Responses to Global Change, Workshop i Wien
(S. Jonasson).

Afdeling for Plantebiologi og Biogeokemi, Risø,
gæsteforlæsning (A. Michelsen).

The fourth international symposium on respon-
ses of plant metabolism to air pollution and global
change, Egmond aan Zee, Holland (H. Ro-Poul-
sen).

The 3rd New Phytologist Symposium, Lanches-
ter (H. Ro-Poulsen).

JRC, Ispra, Italien, gæsteforelæsning (H. Ro-
Poulsen).

Universitetet i Basel, gæsteforelæsning (H. Ro-
Poulsen).

Introducerede arter i Norden, Workshop (M.
Philipp).

Sixth Congress of the European Society for Evo-

lutionary Biology, Holland (M. Philipp, H.R. Sie-
gismund, T.P. Hauser, I. Weidema).

Conservation Genetics, kursus i Queen Eliza-
beth National Park i samarbejde med Makarere
University Institute of Environment and Natural
Resources, Uganda, gæstelærer (H.R. Siegis-
mund).

Sixth EUCC International Conference: Coastli-
nes, Napoli (P. Vestergaard).

Græsningsseminar, Molslaboratoriet (P. Vester-
gaard).

European Seminar on Coastal Dunes, Skagen,
medarrangør (P. Vestergaard).

Naturkvalitet og Landskab, KVL, medarrangør
(P. Vestergaard).

Møde i projektgruppe vedrørende Nordisk Mi-
nisterråds projekt om Hotade och representativa
kustbiotoper i Norden, Tjärnö, Sverige (P. Vester-
gaard).

Systematisk Botanik, Lunds Universitet og Risø,
gæsteforelæsninger (I. Weidema).

ESF Kongres: The ecological setting of Europe:
The impact of Humans on the Environment of
Europe since the end of the Ice Age, vice-chair-
man (B. Aaby).

Geobotanisk Institut, Göttingen Universitet,
gæsteforelæsning (B. Aaby). 

Anden virksomhed:
Medlemsskaber:
Bestyrelsen i Den Nordiska Föreningen OIKOS
(H. Adsersen).

Universitetets Strødamudvalg som formand (H.
Adsersen).

Bestyrelse og PR-udvalg, i det sidstnævnte som
formand (B.J. Graae).

Miljøankenævnet (I. Johnsen).
Miljøministeriets Forskningsråd (I. Johnsen).
Komitéen for International Geological and Bio-

logical Programme (IGBP) (I. Johnsen).
Danmarks Naturfredningsforenings naturfagli-

ge udvalg som formand (I. Johnsen).
Danmarks Naturfredningsforenings forret-

ningsudvalg (I. Johnsen).
Naturklagenævnet (I. Johnsen, M. Philipp).
Miljø- og Energiministeriets udvalg til bedøm-

melse af miljø- og sundhedsaspekter ved anvendel-
sen af pesticider i landbruget (I. Johnsen).

Bestyrelsen i Ornis Consult (I. Johnsen).
Følgegruppen for projektet Fortid og Flora (S.

Jonasson).
NSF-panel til bedømmelse af ansøgninger, USA

(S. Jonasson).
Bestyrelsen for Københavns Universitets labora-

torium på Læsø (P. Vestergaard).
Den danske landskommité i forbindelse med
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det internordiske floraprojekt, Flora Nordica (P.
Vestergaard).

Bestyrelsen for Dansk Landskabsøkologisk For-
ening (P. Vestergaard).

Projektgruppe under Nordisk Ministerråd om
Hotade och representativa kustbiotoper i Norden
(P. Vestergaard).

Rådgivende udvalg under Det naturvidenskabe-
lige Forskningsråd, Kulturhistorisk Råd, Miljømi-
nisteriets Naturforvaltningsudvalg (B. Aaby).

Arbejdsgruppe, der indsamler viden om intro-
ducerede arter i Norden, som faglig sekretær (I.
Weidema).

Censorvirksomhed:
Ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøj-

skole (H. Adsersen, P. Vestergaard), Aarhus Uni-
versitet (H. Adsersen, M. Philipp, H.R. Sie-
gismund), Lunds Universitet (M. Philipp).

Gæster:
Bruce Forbes, NSF-finansieret postdoc.

Menassie Gashew, Department of Biology, Addis
Abeba University, Ethiopien.

Ole Seberg

Stab
VIP: 45,7 årsværk.
TAP: 30,7 årsværk.

VIP:
Adsersen, Henning Emil; lektor.
Asmussen, Conny Bruun; forskningsadj.
Banke, Søren; kand. stip.
Bruun, Hans Henrik; ph.d.-studerende.
Damsholt, Kell; lektor.
Daugbjerg, Niels; adjunkt.
Dissing, Henry; lektor.
Elberling, Bo; forskningsadj.
Ellegaard, Marianne; ph.d.-studerende.
Enevoldsen, Henrik Oksfeldt; cand.scient.
Engell, Kirsten; lektor.
Frederiksen, Signe Elisabeth; lektor.
Gargas, Andrea; lektor.
Graae, Bente Jessen; ph.d.-studerende.
Graglia, Enrico; ph.d.-studerende.
Hansen, Gert; forskningsass.
Hansen, Karen; ph.d.-studerende.
Hansen, Peer K.; ph.d.-studerende.
Hartvig, Per; lektor.
Hauser, Thure Pavlo; forskningsadj.
Heide-Jørgensen, Henning; videnskabelig med-

arb.
Hvalkof, Sonja; videnskabelig medarb.
Illeris, Lotte; forskningsass.
Jensen, Anne-Mette; forskningsassistent.
Jensen, Marianne Østergaard; ph.d.-studerende.
Johansen, Bo; lektor.

Johansson, Marianne; forskningsadj.
Johnsen, Ib; lektor.
Jonasson, Sven Evert; professor.
Jørgensen, Lise Bolt; lektor.
Kjøller, Rasmus; kand. stip.
Klamer, Morten; ph.d.-studerende.
Kristiansen, Aase; lektor.
Kristiansen, Jørgen; lektor.
Larsen, Jacob; forskningslektor.
Lindqvist, Charlotte; ph.d.-studerende.
Lundholm, Nina; ph.d.-studerende.
Læssøe, Thomas; lektor.
Magnussen, Line Strandholm; ph.d.-studerende.
Michelsen, Anders; adjunkt.
Moestrup, Øjvind; professor.
Nielsen, Helle; lektor.
Pedersen, Poul Møller; lektor.
Petersen, Gitte; forskningsadj.
Petersen, Peter Milan; lektor.
Philipp, Marianne; lektor.
Poulsen, Mette Risager; ph.d-studerende.
Rasmussen, Finn Preben Nygaard; lektor.
Ro-Poulsen, Helge; lektor.
Rosendahl, Søren; lektor.
Schmidt, Inger Kappel; ph.d.-studerende.
Seberg, Ole; lektor.
Siegismund, Hans Redlef; lektor.
Siemer, Berit Lumbye; ph.d.-studerende.
Strid, Per Arne Kr; professor.
Søchting, Ulrik; lektor.
Tan, Kit; forskningslektor.
Thomsen, Helge Abildhauge; lektor.
Tybjerg, Hans; lektor.
Vestergaard, Hans Peter S; lektor.
Wegeberg, Susse; ph.d.-studerende.
Weidema, Inger; forskningsadjunkt.
Zeuthen, Jakob; ph.d.-studerende.
Østergaard, Jette Buch; ph.d.-studerende.

TAP:
Abrahamsen, John; betjent.
Afshar, Malgorzata V.; laborant.
Andersen, Else Meier; overassistent.
Bangshof, Lene Kirsten; kontorfuldmægtig.
Bisgaard, Gitte; overassistent.
Bruun, Niels; laborant.
Christiansen, Lene; laboratorietekniker.
Danbæk, Svend; edb-medarbejder.
Frederiksen, Lis Munk; laboratoriefuldmægtig.
Gersel, Lone Birgitte; rengøringsassistent.
Grøne, Søren; edb-medarbejder.
Hansen, Charlotte; laborant.
Hansen, Finn Mørck; betjent.
Haukrogh, Lisbeth; instruktionslaborant.
Heinsen, Karna J.; laboratorietekniker.
Hermund, Anette; ekspeditionssekretær,ikke ac.
Jakobsen, Ruth Bruus; kemotekniker.
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Jensen, Kate; laboratorietekniker.
Jensen, Kirsten Tommerup; laborant.
Jørgensen, Connie Irene; assistent.
Knudsen, Lisbeth; laboratorietekniker.
Kristiansen, Kenn; laborant.
Larsen, Karin; laboratorietekniker.
Larsen, Lis Mathorne; laboratorietekniker.
Larsen, Niels Henry; laborant.
Madsen, Yvonne Annelise; laborant.
Møller, Astrid Gjønnes; rengøringsassistent.
Nielsen, Allan; betjent.
Nielsen, Esben; miljøtekniker.
Nielsen, Rikke; overassistent.
Pedersen, Annette; edb-medarbejder.
Persson, Anne Charlotte; assistent.
Persson, Ruth Meta; rengøringsassistent.
Sarup, Flemming; teknisk assistent.
Svendsen, Svend Aage; laboratoriebetjent.
Sødahl, Jette Kirsten Wagner; ekspeditionssekre-

tær,ikke ac.

Ph.d.-afhandlinger:
Fasting, Hans: The Pith Cavity Lining in Winter

Wheat (Triticum sativum L.), its Appearance
and significance for use of the Straw as feed and
for production of cellulose Pulp.

Henriksen, Peter: Toxic cyanobacteria/bluegreen
algae in Danish fresh waters.

Riis-Nielsen, Torben: Effects of nitrogen on the
stability and dynamics of Danish heathland ve-
getation.

Schmidt, Inger Kappel: Plant-microbe-soil interac-
tions in arctic dwarf shrub heaths – soil proces-
ses and plant ressource allocation in response
to environmental perturbations.

Specialer:
Aagesen, Lone: Fylogeni i tribus colletieae (rham-

naceae).
Andreasen, Pernille Rønn: En landskabsøkologisk

undersøgelse af agerlandets småbiotoper.
Bendtsen, Stig Riis: Nedbør og gennemdryp i

open-top kamre.
Bennedsen, Eva Charlotte: Habitatdiversitetens

betydning for artsdiversiteten.
Binding, Trine: Nørholm hede succession eller

pleje?
Bock, Nikolaj: Eu’s miljøpolitik – set i lyset af det

5. miljøhandlingsprogram.
Christensen, Pernille Bødtker: Habitatdiversite-

tens betydning for artsdiversiteten.
Christiansen, June Lis: Vegetationens udvikling i

forstligt drevet egebevoksning på sjælland.
Frandsen, Bjarke Lembrecht: Langtidssuccessi-

onsmønstre på Nørholm hede.

Hansen, Jette Raal: Vegetationshistorisk under-
søgelse af området omkring lille gribsø belyst
ved pollenanalyse og sedimentanalyse.

Hansen, Søren Ferdinand: Vegetationsudvikling
og forvaltning af klitlavninger på Skagens gren.

Højlund, Lis Grethe: Undersøgelse af den marine
benthiske algevegetation på to lokaliteter i Ise-
fjorden.

Illeris, Lotte: Betydningen af udvalgte aspekter af
global opvarmning for mikrobiel omsætning i
en subarktisk hede.

Johansen, Nanna: Skovbundsvegetationen i forst-
ligt drevet bøgeskov i danmark i relation til be-
voksningsalderen.

Larsen, Tove Hauer: Intern rensning.
Laustsen, Henrik Lynge: En vegetationsunder-

søgelse af marine makroalger foretaget på
nordsiden af Røsnæs, samt en undersøgelse af
brug af digital billedanalyse til dæknings-
gradsvurderinger.

Ludvigsen, Jørgen Grønlund: Operkulate disco-
myceter (Pezizales) i Vestgrønland.

Mossing, Christian: Intern rensning.
Nicolaisen, Jan Frydensberg: En vegetationsun-

dersøgelse af marine makroalger foretaget på
nordsiden af Røsnæs, samt en undersøgelse af
brug af digital billedanalyse til dæknings-
gradsvurderinger.

Nielsen, Astrid Lena: Kimplanteetablering i et
frostforstyrret subarktisk område.

Nielsen, Jette Østergaard: Toksicitet af Heterosig-
ma akashiwo og Fibrocapsa japonica (raphidop-
hyceae) og vækstundersøgelser.

Nielsen, Karsten: Kulstofoverførsel i arbuskulær
mykorrhiza.

Pedersen, Henning Schjøler: Struktur og differen-
tiering af sielementer hos tracheophyta.

Petersen, Mette La Cour: Ændringer i stivelsesind-
hold, biomasse og vedproduktion i rødder af
ozonbehandlede Fagus sylvatica.

Rasmussen, Keld Robert: Vegetationens udvikling
i forstligt drevet egebevoksninger på Sjælland.

Skovgaard, Isabel Kerstin: Klassifikation af Fusari-
um oxysporum.

Vind, Lotte Rye: En landskabsøkologisk under-
søgelse af agerlandets småbiotoper.

Fondsstøtte:
Der henvises til den elektroniske udgave af Årbog-
97 på WWW. Adgang via KU’s hjemmeside
http://www.ku.dk, menupunkt “Generel Informa-
tion”.

Publikationer:
Aaby B.: The present state of mires in Denmark.

In: Lappaleinen, E. (Ed.) Global Peat Ressour-
ces. International Peat Society and Geological
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Survey of Finland: 61-65. Jyskä, Finland. Jyskä,
Finland 1997, 61-65 s. 

Aaby B.: The development of heathland in Den-
mark based on palaeoecological information.
Ulfborg 1997, 20-21 s. 

Aaby B.: Differentral landscape development on
Zealand -since the Iron Age time. Arkæologiske
Rapporter 1:192, s. 192, Esbjerg 1997. 

Aaby B.: Fortidige landskaber på bunden af Store-
bælt. i: Storebælt i 10.000 år, s. 11-12, Køben-
havn 1997. 

Aaby B., Vegger P.B.: Tykke muldlag fortæller om
brug af tørvegødning. i: Morsø Landbrugsskole
Årsskrift, s. 33-38, Morsø 1997. 

Adsersen A., Adsersen H.: Plants from Réunion Is-
land with alleged antihypertensive and divretic
effects – an experimental and ethnobotanical
evaluation. Journal of Ethnopharmacology 58,
s. 189-206, Irland 1997. 

Andersen .R.A., Daugbjerg N., Saunders G.: Phylo-
genetic relationships of Chromophyte algae ba-
sed upon comparisons of SSU – DNA and rbcL
gene sequences. Phycologia Vol 36, s. 2, 1997. 

Andersen L., Holm L., Siegismund H.R., Clausen
B., Kinze C.C., Loeschcke V.: A combined DNA-
microsatellite and isozyme analysis of the popu-
lation structure of the harbour porpoise in Da-
nish waters. Heredity 78, s. 270-278, 1997. 

Baden C., Frederiksen S.E., Seberg O.: A taxono-
mic revision of the genus Hystrix (Triticeae, Po-
aceae). Nordic Journal of Botany 17, s. 449-467,
Odense 1997. 

Baden C., Frederiksen S.E., Seberg O.: A taxono-
mic revision of the genus Hystrix (Triticeae, Po-
aceae). Nord. J. Bot. 17, s. 449-468, Odense
1997. 

Bergmeier E.: Erneuerung und Sukzession medi-
terraner Vegetation nach Feuer – Beispiele aus
der Ägäis. NNA-Berichte 10(5), s. 162-174,
Schneverdingen, Tyskland 1997. 

Bergmeier E.: Flora and vegetation af Gávdos
(Greece), the southernmost European Island. I.
Vascular flora and chorological relations. Can-
dollea 52(2), s. 305-358, Genéve 1997. 

Björn L., Callaghan T., Johnsen I.: The effects of
UV-B radiation on European heathland species.
Plant Ecology 128, s. 253-265, 1997. 

Björn L.O., Johnsen I., Heide-Jørgensen H.: Ef-
fects of enhanced UV-B radiation and elevated
carbon dioxide concentration on a sub-arctic
forest heath ecosystem. Plant Ecology 128 (1-2),
s. 252-264, Dordrecht 1997. 

Bruun H.H.: Vellugtende skabiose (scabiosa cane-
scens) – status i 90érne. Urt 21:1, s. 8, Køben-
havn 1997. 

Buchardt B., Kristiansen A., Seaman P., Stock-
mann G., Vous M., Wilken U., Düwel L., Jenner

C., Whiticar M.J., Kristensen R.M., Petersen
G.H., Thorbjørn L.: Submarine columns of ikai-
te tufa. Nature Vol. 390, s. 129-130, 1997. 

Böcher J., Petersen P.M.: Greenland. i: Ecosystems
of the world. 3. polar and alpine tundra, s. 685-
720, Amsterdam 1997. 

Calado A.: Feeding in Peridiniopsis berolinensis
(Dinophyceae): new observations on tube fee-
ding by an omnivorous, heterotrophic flagella-
te. Phycologia 36, s. 47-59, 1997. 

Calado A., Larsen J.: On the identity of the type
specis of the genus Ceratium Schrank (Dino-
physe), with notes on C. hirundinella. Phyoco-
logia 36, s. 500-505, Kansas, USA. 1997. 

Calado A., Craveiro S.: Comparative observations
on tube feeding in two freshwater, heterotro-
phic dinoflagellates. Phyologia 36, supplement,
s. 15, Kansas, USA. 1997. 

Callaghan T., Jonasson S.E., Brooker R.: Arctic clo-
nal plants and global change. i: The ecology
and evolution of clonal growth in plants, s. 381-
403, Leiden 1997. 

Christensen S., Petersen P.M.: Supplerende afsnit
om det terrestriske miljø. 1997, 46 s. 

Christensen T.R., Michelsen A., Jonasson S.E.,
Schmidt I.K.: Carbon dioxide and methane ex-
change of a subarctic heath in response to cli-
mate change related environmental manipulati-
ons. Oikos 79, s. 34-44, København 1997. 

Clausen H.: The Danish EPA’s pesticide research
programme. Summary of the results concer-
ning effects on terrestrial fauna and flora. Eco-
logical Chemistry 6,1, s. 53-58, St. Pedersburg
1997. 

Constantinidis T.: Flora and vegetation of the
mountains Gerania, Pateras and Kitheron.
1997, 464 s. Publikationsart diverse. 

Constantinidis T.: A cytological study of 28 phane-
rogams from the mountains of SE Stera Ellas,
Greece. Willdenowia 27, s. 121-142, Berlin 1997. 

Constantinidis T.: Reports (749-753). In Kamari,
G., Felber, F. & Garbari, F. (eds): Mediterranean
chrosmosome number reports – 6. Flora Medi-
terranea 6, s. 308-312, Palermo 1997. 

Constantinidis T., Kamari G., Phitos D.: Differenti-
ation of Centaurea sect. Acrolophus and Phalo-
lepis in the mountains of SE Sterea Ellas. i: Ab-
stracts from the First Balkan Botanical Congress
Thessaloniki, September 19-22. 1997, s. 10,
1997. 

Daugbjerg N., Andersen R.A.: Phylogenetic analy-
ses of rbcL sequences from haptophytes and he-
terokont algae suggest their choroplasts are un-
related. Phycologia 36, s. 23, 1997. 

Daugbjerg N., Andersen R.A.: Phylogenetic analy-
ses of rbcL sequences from haptophytes and he-
terokont algae suggest their chloroplasts are un-

Botanik 771



related. Molecular Biology and Evolution 14
(12), s. 1242-1251, 1997. 

Daugbjerg N., Andersen R.A.: A molecular phylo-
geny of the heterokont algae based on analyses
of choroplast-encoded rbcL sequence data.
Journal of Phycology 33, s. 1031-1041, 1997. 

Fog K., Johnsen I.: Økologi – En grundbog. Kø-
benhavn 1997, 423 s. 

Frederiksen S.E., Rasmussen F.P.N., Friis I.: Plan-
ternes udvikling – fra mosser til dækfrøede. Kø-
benhavn 1997, 122 s. 

Frederiksen S.E., Rasmussen F.P.N., Seberg O.: De
højere planters evolution og klassifikation.
Købenahvn 1997, 328 s. 

Frederiksen S.E., Petersen G.: Morphmetrical ana-
lyses of Secale (Triticeae, Poaceae). Nordic
Journal of Botany 17, s. 185-198, København
1997. 

Freudenstein J.V., Rasmussen F.N.: Progressive
specialization an floral evolution in Orchidace-
ae: evidence from morphological cladistic ana-
lysis. American journal of Botany 84, s. 195, Co-
lumbus, Ohio, USA 1997. 

Freudenstein J.V., Rasmussen F.N.: Sectile pollinia
and relationships in the Orchidaceae. Plant Sy-
stematics and Evolution 205, s. 125-146, Østrig
1997. 

Friis I., Michelsen A.: The Sahel – International
Environmental Conventions, Health and Envi-
ronment, Afforestation and Environment. Seri-
en C. Occacional Papers nr. 3. i: Selection of ap-
propriate species and management methods in
tree planting: case studies from Ethiopia, Anet-
te Reenberg, Henrik Secher Marcussen, Ivan
Nielsen, s. 101-117, København 1996. 

Graae B.J., Buchwald E.: Særligt beskyttet natur-
skov – Lokaliteter i Statsskovene Bd. 1 og 2. Kø-
benhavn 1997, 162 + 206 s. 

Graae B.J., Heskjær V.S.: A comparison of Under-
storey Vegetation between Untouched and Ma-
naged Deciduous Forest in Denmark. Forest
ecology and management 96, s. 111-123, Am-
sterdam 1997. 

Graglia E., Jonasson S.E., Michelsen A., Schmidt
I.K.: Effects of shading, nutrient application
and warming on leaf growth and shoot densities
of dwarf shrubs in two arctic- alpine plant com-
munities. Ecoscience 4 (2), s. 191-198, Quebec,
Canada 1997. 

Hansen G., Moestrup Ø., Roberts K.R.: Ligth and
electron microscopical observations on Proto-
ceratium reticulatum (Dinophyceae). Archiv
für protistenkunde 147, s. 381-391, 1997. 

Hansen G., Moestrup Ø., Roberts K.R.: Light and
electron microscopical observation on Protoce-
ratium reticulatum (Dinophyceae). Archiv für
Prostistenkunde 147, s. 147, 1997. 

Hansen L.E., Læssøe T.: Fund af den imperfekte
svamp Ceratocladium microspermum i Dan-
mark. Svampe 35, s. 58, Danmark 1997. 

Hansen P.: Biogeography of freshwater phyto-
plankton, a case study in the Azores (Abstract til
Sixth International Phycological Congress, Lei-
den 1997). Phycologia 36, No.4 (1997), s. p 39,
1997. 

Hansen P., Kristiansen J.: Silica-scaled chrysophy-
tes from Åland. Memoranda Soc. Fauna Flora
Fennica 73, s. 45-52, 1997. 

Heide-Jørgensen H., Johnsen I.: Indications of
UV-B sensitivity in the lichen Cladonia mitis. i:
Proceedings of the first European symposium
on the effects of environmental UV-B radiation
on health hand ecosystems, H. Bauer, C. Nolan,
s. 285-288, Bruxelles 1995. 

Heide-Jørgensen H.S., Johnsen I.: Analysis of sur-
face structures in Cladonia mitis podetia in hi-
storical and recent collections from Greenland.
i: Effects of UV-B and ozone on northern forest,
K.A. Laksovirta, S. Huttunen, s. 56, Helsinki
1995. 

Heide-Jørgensen H.S., Johnsen I.: Ecosystem vul-
nerability to climate change in Greenland and
the Faroe Islands. Arbejdsrapport fra Miljøsty-
relsen (Working report) 97, s. 1-266, Køben-
havn 1997. 

Heide-Jørgensen H.S., Johnsen I.: Høj-arktisk ve-
getation i Grønland. Naturens Verden 1997 (6),
s. 208-223, København 1997. 

Henriksen P., Moestrup Ø.: Seasonal variations in
microcystin contents of Danish cyandobacteria.
Natural Toxins 5, s. 99-106, 1997. 

Henriksen P., Carmichael W., An J., Moestrup Ø.:
Detection of an anatoxin-a(s)-like anticholine-
sterase in natural blooms and cultures of cy-
anobacteria/blue-green algae from Danish la-
kes and in the stomach contents of poisoned
birds. Toxicon 35, s. 901-913, Storbritannien
1997. 

Ikävalko J., Thomsen H.A.: The Baltic sea ice biota
(March 1994): A study of the protistran commu-
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243, 1997. 

Jensen M.Ø., Moestrup Ø.: Autecology of the to-
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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.

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 9.00-16.00, fredag 9.00-14.00.

Information, faglig vejledning og direkte ekspe-
dition daglig 12.00-15.00 (fredag 12.00-14.00).
Som noget nyt har Botanisk Centralbibliotek til-
budt ansatte ved Københavns Universitet hjælp til
affattelse af latinske diagnoser, og det har man i
stor udstrækning benyttet sig af.

I kalenderåret 1997 har der været udlånt 14.949
bind, idet der er ekspederet 8.478 bind til hjemlån
og yderligere 6.471 bind til brug på læsesalene og
til fotokopiering. Som interurbanlån har bibliote-
ket ekspederet 4.500 fotokopier og ca. 800 bøger.
I samme periode har bibliotekets læsesale haft
3.878 besøgende.

Aktivitetsniveauet har været næsten identisk
med foregående års. Den registrerede tilvækst har
været på 661 bøger, 251 særtryk og 968 årgange af
tidsskrifter, således at bogbestanden nu er på ca.
138.000 bibliografiske enheder. Årets tilvækst er
inddateret til DANBIB-basen via bibliotekssyste-
met FELIX.

Til bibliotekets 220 faste bytteforbindelser er i
årets løb udsendt 4 hefter af tidsskriftet “Lindber-
gia” (vol. 21(2+3) & 22(1+2)). Årets 4 hefter af
URT er desuden udsendt til vore skandinaviske
bytteforsendelser. Udover hvad biblioteket har er-
hvervet ved køb og bytte, har det som de fore-
gående år forøget sine samlinger med gaver fra
privatpersoner såvel som fra offentlige institutio-
ner.
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Fra bibliotekets ekspedition har man hele året
kunnet søge i alle DNLB’s udenlandske CD-ROM-
databaser, ligesom man har kunnet søge gratis i
DANBIB (forskningsbibliotekernes fællesbase).

Bibliotekets faste stab af medarbejdere er ikke
blevet forøget i dette år, men det er igen i 1997
lykkedes at fortsætte det løbende restaureringsar-
bejde af bibliotekets meget anvendte gamle
bogsamling ved hjælp af midler fra Tuborg Fon-
det og Augustinusfonden.

Af bygningsmæssige forbedringer kan nævnes,
at Biblioteksfløjen i kalenderåret har fået repare-
ret og malet alle vinduer både udvendigt og ind-
vendigt på syd- og østfacaden. Desuden har biblio-
teket fået indrettet et nyt, stort bogmagasin, som
også er blevet taget i brug dette år.

Endelig er anskaffelsen af en rigtig bog-kopima-
skine blevet til virkelighed. Den skulle gerne
skåne vore gamle bøger ved kopiering.

Forskningsvirksomhed:
Kildestudier vedrørende udgivelsen af “Flora Da-
nica”: Undersøgelsen af de botaniske anstalter på
Amalienborg, deres baggrund og betydning for
den økonomiske historie og for botanikkens histo-
rie i Danmark-Norge er fortsat fra de foregående
år. I dette år er der især fokuseret på Oeders op-
tegnelser fra Norge sammenholdt med samtidige
økonomiske og naturvidenskabelige forfattere.
Desuden er forholdet mellem de botaniske anstal-
ter på Amalienborg og Naturaliekabinettet på
Charlottenborg blevet undersøgt (P. Wagner).

Revisionen af bibliotekets samlede tidsskriftbe-
holdninger med bestandsangivelse er fortsat, ac-
cessionslister for året 1997 er forberedt og “For-
tegnelse over løbende periodica ved Botanisk
Centralbibliotek”, 4. udg., er revideret (A. Hart-
mann).

Redaktionelle og andre hverv:
A. Hartmann: Fagreferent for “Excerpta Botani-
ca”, medlem af Konsistoriums Biblioteksudvalg. P.
Wagner: Medlem af bestyrelsen for Dansk Medi-
cin-Historisk Selskab.

Møder og rejser:
A. Hartmann: Deltog i biblioteksleder-mødet i
Århus i november og flere temadage, arrangeret
af Danmarks Forskningsbiblioteksforening og/el-
ler Statens Bibliotekstjeneste. Deltog desuden i
European Botanical and Horticultural Libraries’
4. møde på Rijksherbariet i Leiden. P. Wagner:
Rejse til Oldenburg, Niedersächsisches Staats-
archiv for at undersøge tilstedeværelsen af papirer
fra Oeders hånd.

Botanisk Museum

Forskningsvirksomhed:
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. 

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 fylogenetiske studier. En tidligere
indsendt artikel om fylogenetiske (kladistiske) un-
dersøgelser af Leucas-Acrotome-Leonotis gruppen
(Lamiaceae) er antaget. Undersøgelser af bæge-
rets anatomi er fortsat. En artikel om afgrænsnin-
gen af de to plantefamilier Verbenaceae og Lamia-
ceae er antaget. En artikel om slægtskabsforholde-
ne og klassifikationen inden for tribus Ocimeae
(Lamiaceae) skrevet sammen med Allan Paton
(fra Kew, England) er indsendt (O. Ryding).

1.2 Revisioner og andre taksonomiske projekter
Arbejdet med en global revision af Pouzolzia og Bo-
ehmeria (Urticaceae) er fortsat. En række indo-pa-
cifiske taxa, tidligere placeret i Boehmeria, skal hen-
føres til arten Cypholophus decipiens; manuskript
herom er indsendt (I. Friis med M. Thomas, Kew).

En tidligere indsendt artikel om en ny Plectrant-
hus-art (Lamiaceae) er trykt. En artikel om slæg-
ten Teucrium i Etiopien og Somalia er antaget. Be-
skrivelser af slægter i Lamiaceae underfamilie
Lamioideae til projektet “Families and Genera of
Vascular Plants” er igangsat (O. Ryding).

En revision af slægten Sapria (Rafflesiaceae) i
Thailand er under udarbejdelse i samarbejde med
H. Bänziger (Chiang Mai)(B. Hansen).

Undersøgelser af arts-, underarts- og varietets-
begreber inden for slægten Dactylorhiza (Orchida-
ceae) er fortsat. En artikel om allozym-variation
hos Kødfarvet Gøgeurt (D. incarnata) er indsendt
(H.Æ. Pedersen).

Studier i mediterrane orkidéer er gennemført
med N. Faurholdt (Køge). En artikel med nye
kombinationer er trykt, mens en artikel om et hy-
bridkompleks i slægten Ophrys er antaget. Under-
søgelser af slægten Dendrochilum er afsluttet. En re-
videret underinddeling og bibliografi (med J.J.
Wood og J. B. Comber, Kew) og en revision af
slægten på Filippinerne samt en artikel med en ny
art er trykt. Undersøgelser af taksonomi og en-
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zymvariation i slægten Epipactis (med B. Ehlers,
Århus) er indledt med felt- og laboratoriearbejde
(H.Æ. Pedersen).

1.3 Florahåndbøger
“Flora of Ethiopia and Eritrea”. Bind 6 er trykt. Ar-
bejdet med Solanaceae er fortsat. Manuskript
med opdatering af de udgivne bind (bind 2(2), 3
og 7) er indleveret (I. Friis med en række andre).

“Flora of Ethiopia” og “Flora of Somalia”. Arbej-
det med Lamiaceae er fortsat (O. Ryding).

Revisioner af de sydøstasiatiske slægter af Acan-
thaceae er fortsat for projekterne “Flora of Thai-
land”, “Flore du Cambodge, du Laos et du Viet-
nam” og “Flora Malesiana” (B. Hansen).

Revisioner af Balanophoraceae til “Flora of Co-
lombia” og “Flora of Greater Antilles” er fortsat
(B. Hansen).

1.4 Historisk dokumentation og bibliografier
Et dokumenteret forslag til den internationale no-
menklaturkomité om forkastelse af slægtsnavnet
Pentocnide (Urticaceae) er trykt (I. Friis med M.
Thomas, Kew).

Indsamlinger af Koenig i generalherbariet regi-
streres løbende, når de bliver fundet (B. Hansen).

1.5 Floristik og økologi
Studiet af flora og vegetation i Vestetiopien er fort-
sat med feltarbejde i provinserne Illubabor, Sida-
mo og Gamu-Gofa. Materialet fra 1996 er identifi-
ceret og delvist analyseret. Artikler, der beskriver
nye arter i henholdsvis Dombeya og Sesbania samlet
i 1995, er antaget (I. Friis med S. Bidgood, Kew).

Feltarbejdet i forbindelse med en lokalflora fra
Århusskovene (med A.M. Hansen, Grenå) er af-
sluttet og artiklen under udarbejdelse (H.Æ. Pe-
dersen).

Forskningsprojektet “Circumpolar Arctic Vege-
tation Mapping” (CAVM) er fortsat og et indlæg
om status for vegetationskortlægningen i udvalgte
områder i Grønland er fremlagt ved det første
“North American CAVM” møde, og indlægget fra
det andet CAVM-møde i 1996 er trykt (C. Bay).

En artikel om vegetationen i kystnære områder
af Nordgrønland er publiceret (C. Bay med B.
Fredskild).

Feltundersøgelser af planteæderes indflydelse
på forplantningsstrategien hos Arktisk Pil (Salix
arctica) er gennemført i Østgrønland, og materia-
let er under bearbejdelse (C. Bay).

Et samarbejde er startet med Grønlands Natu-
rinstitut i forbindelse med kortlægningen af vege-
tationen i rensdyrenes fødesøgningsområder i
Vestgrønland. Rapportering af sommerens feltar-
bejde er påbegyndt. I samarbejde med Dansk Po-

lar Center er en vegetationskortlægning af studi-
eområdet Zackenberg, Østgrønland, gennemført
(C. Bay).

En statusrapport over oliespildsundersøgelser i
Østgrønland er trykt ved DMU (C. Bay).

En overvågning af vegetationen i klitheder i for-
bindelse med naturgenopretningsprojekter på
Anholt og Hulsig Hede er foretaget (S.N. Chris-
tensen med I. Johnsen, Bot. Inst.).

En registrering af turistslitagen samt en vurde-
ring af behovet for pleje af lavrige klitheder på
Rømø er foretaget for Sønderjyllands Amt (S.N.
Christensen).

En registrering af lavfloraen i Bolderslev og Uge
skove er foretaget i forbindelse med en frednings-
sag for Skov- og Naturstyrelsen (S.N. Christensen).

Arbejdet er fortsat med den botaniske del af
projektet “Fire in Tropical Ecosystems”. Der er
indsamlet data og prøver i Gambela, Etiopien tre
gange i 1997 og foretaget analyser i laboratoriet.
Desuden udføres der parallelle væksthusforsøg i
Botanisk Have (M. Jensen med flere andre inst.
ved KU samt afrikanske universiteter).

1.6 Plantegeografi
Arbejdet med en monografi i to bind over vegeta-
tion, flora og plantegeografiske forhold i og om-
kring bjergene langs grænsen mellem Sudan og
Uganda er fortsat; manuskript til bind 1 er indle-
veret (I. Friis med K. Vollesen, Kew, England).

Arbejdet med en sammenfattende plantegeo-
grafisk undersøgelse af Grønlands karplanteflora
som et element i en ny grønlandsk flora er videre-
ført. Bidraget til “Atlas of Rare Endemic Vascular
Plants of the Arctic” under CAFF-projektet er trykt
(C. Bay).

1.7 Vegetationshistorie 
Arbejdet med at udrede vegetations- og klimaæn-
dringer ved Zackenberg, NØ-Grønland, siden sid-
ste istid er fortsat. Fra den ene af de to søer, der
blev boret i 1996, er der lavet et pollendiagram, og
fra den anden er der analyseret over 50 pollen-
prøver (B. Fredskild).

2. Mosser

2.1. Florahåndbøger
Teksten til to underfamilier i Pottiaceae, omfat-
tende 38 arter er afsluttet, og tegninger af alle ar-
ter er udarbejdet til brug for “Illustrated Moss Flo-
ra of Arctic North America and Greenland” (G.S.
Mogensen med R. Zander og P. Eckel, New York).

Teksten til slægten Cyrtomnium er udarbejdet
for “Flora of North America” (G.S. Mogensen
med N.G. Miller, New York).
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2.2. Revisioner og floristik
Et manuskript om fordelingen af han- og hun-
planter af Cyrtomnium hymenophylloides i Nordame-
rika er antaget (G.S. Mogensen med N.G. Miller,
New York).

Det er påvist, at Tortula scotteri er et synonym for
Hilpertia velenovskyi og et manuskript er under ud-
arbejdelse (G.S. Mogensen med R. Zander, New
York).

En ny checkliste over danske Sort-, Tørve- og
Bladmosser er afsluttet, og danske navne til alle ar-
ter er udarbejdet (G.S. Mogensen, G.R. Hansen,
H.E. Jensen og M.S. Dalsgaard).

3. Alger

3.1 Floristik, økologi og plantegeografi
Vinterindsamling af marine alger fra stenrev i Kat-
tegat er foretaget. I prøverne er der fundet mange
vinterfertile arter, bl.a. skorpeformede brunalger,
som herved har kunnet identificeres. Sensommer-
prøver fra brakvandede områder er undersøgt. De
har et reduceret artsantal, og arterne er spinklere
end i mere saline områder. Det indsamlede mate-
riale vil indgå som en del af basismaterialet til en
kommende florahåndbog over marine danske
rød-, brun- og grønalger (R. Nielsen med Skov- og
Naturstyrelsen og DMU).

Studiet af den marine algeflora ved Færøerne er
fortsat og udvidet med studier ved Vestnorge (R.
Nielsen med kolleger fra Færøerne, Island og
Norge).

Et projekt om danske, kalkinkrusterede rødal-
ger er fortsat. Artsbestemmelsen foretages ved
hjælp af lysmikroskopi på snit fra ultra- og frysemi-
krotom. Som en del af projektet indgår arternes
udbredelse i forhold til saltholdighedsgradienten
i de danske farvande. En taksonomisk revision af
arter foretages med tidssvarende metoder, bl.a. ul-
trastrukturelle studier (S. Wegeberg).

4. Laver

Floristik, økologi og plantegeografi
Arbejdet med den sammenfattende redegørelse
for egne studier af de grønlandske laver er fortsat.
Den oversættes nu til engelsk og vil herefter blive
udbygget med en plantegeografisk analyse, der
omfatter størstedelen af de ca. 1000 grønlandske
laver (E.S. Hansen).

De grønlandske arter af Arthrorhaphis og Pleopsi-
dium revideres og kortlægges (E.S. Hansen med
W. Obermayer og J. Hafellner, Graz).

Et manuskript om et antal laver og svampepara-

sitter på laver, som er nye for Grønland, er antaget
(E.S. Hansen).

Et manuskript om lavfloraen ved Kusuk, Ilulia-
lik og Qeqertarsuatsiatt er under udarbejdelse
(E.S. Hansen).

Bestemmelsen af indsamlingerne fra Nordgrøn-
land i 1995 er næsten afsluttet. Et antal nye arter
for videnskaben og nogle nye for Grønland un-
dersøges nærmere med scanning-elektronmikro-
skop (E.S. Hansen).

5. Svampe

5.1. Svampehåndbøger
Arbejdet med “Nordic Macromycetes” bind 1 er
næsten afsluttet (H. Knudsen).

Redigeringen af symposieberetningen fra den
femte arktisk-alpine mykologiske kongres i Sibiri-
en er næsten afsluttet (H. Knudsen med V. Muk-
hin, Jekaterinburg).

5.2. Floristik, økologi og mykogeografi
En artikel om en række hatsvampe som indikato-
rer for den arktisk-alpine zone er udarbejdet til
symposieberetningen fra den femte arktisk-alpine
mykologiske kongres (H. Knudsen med V. Muk-
hin).

En bog om danske svampelokaliteter er under
udarbejdelse (H. Knudsen med J. Vesterholt, Vejle
Amt).

Et manuskript med en række nye arter af bævre-
svampe er under udarbejdelse (K. Hauerslev).

Et manuskript om de grønlandske vokshatte er
færdiggjort (T. Borgen).

Redaktionelle og andre hverv:
C. Bay: Medlem af “Circumpolar Arctic Vegetation
Mapping Executive Committee”; dansk bidragy-
der til “Conservation of Arctic Flora and Fauna”;
medlem af ITEXs “Site Classification Group”; ma-
nuskriptanmelder for “Arctic and Alpine Re-
search”. B. Fredskild: Manuskriptanmelder ved-
rørende Grønland til “Flora of North America”. I.
Friis: Medlem af styregrupperne for “Centre for
Tropical Biodiversity”, “Fire in tropical Ecosy-
stems”, “The Species Plantarum/Flora of the
World-project” og “Nordic Publications in Bota-
ny”, af redaktionskomitéen for “Flora of Ethiopia
and Eritrea”, af komitéen for frøplanter under
den Internationale Nomenklaturkomité og for-
mand for den danske nationalkomité for “Interna-
tional Union for Biological Sciences”. B. Hansen:
medlem af redaktionskomitéen for “Flora of Thai-
land”. G.S. Mogensen: Redaktør af “Meddelelser
om Grønland, Bioscience” og af “Illustrated Moss
Flora of Arctic North America and Greenland”; re-
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gional rådgiver om Grønlands mosser til “Flora of
North America”; medlem af bestyrelsen for Dan-
marks Naturhistoriske Museer; formand for Bryo-
logkredsen II; medlem af styregruppen for
Zackenberg Forskningsstation. H. Knudsen: Re-
daktør af “Nordic Macromycetes”. H.Æ. Pedersen:
Redaktør af “Flora og Fauna”; medlem af “The
Committee for Mapping the Flora of Europe”;
rådgiver vedrørende udbredelseskort og -beskri-
velser for “Flora Nordica”; medlem af styregrup-
pen for projektet “Overvågning af danske orki-
déer”. 

Forsknings- og kongresrejser:
C. Bay deltog i “North America CAVM workshop” i
Anchorage, var på feltarbejde i Vestgrønland med
Grønlands Naturinstitut og i Østgrønland med
D.R. Klein (Fairbanks, USA).

I. Friis deltog i den 15. AETFAT kongres i Hara-
re, Zimbabwe, i et møde for “The Species Plantar-
um”-projektet i Californien, var på herbariebesøg
i London, til redaktionsmøde i Uppsala for “Flora
of Ethiopia and Eritrea” og på feltarbejde to
måneder i Etiopien.

E.S. Hansen var på tre ugers indsamling af laver
i Godthåbsfjorden.

M. Jensen var på feltarbejde i Etiopien i godt
fire måneder fordelt over tre rejser.

H. Knudsen var på en måneds svampeindsam-
lingsrejse i Sibirien (Kamchatka).

G.S. Mogensen var på herbariebesøg ved Duke
University, Clinton Herbarium, New York, New
York State Herbarium og i London, indsamlede
mosser i to uger på Madeira og deltog i The Ame-
rican Bryological and Lichenological Societys års-
møde i Montreal.

R. Nielsen var på algeindsamling på danske
stenrev to gange, ved Færøerne tre gange og ved
Bergen to gange, på studierejse til Portugal og del-
tog i “6. International Phycological Congress” i
Leiden.

H.Æ. Pedersen var på fire ugers feltarbejde i Jyl-
land og deltog i en uge i en DANCED workshop i
Chiang Mai, Thailand.

O. Ryding deltog i den 15. AETFAT kongres i
Harare, Zimbabwe, var på herbariebesøg i Lon-
don, Paris og Kiel.

S. Wegeberg var på studiebesøg i seks uger i
Binghamton (USA) og to uger i Portsmouth, og
deltog i “6. International Phycological Congress” i
Leiden. 

Gæster:
Irina Goldberg (Jekaterinburg) opholdt sig ved
mosherbariet i en måned. Ensermu Kelbessa (Eti-
opien) opholdt sig ved generalherbariet i to
måneder. 

Museumsvirksomhed

Samlingerne
Museets samlinger omfatter nu 2.462.954 speci-
mens. Disse anvendtes i 1997 under 383 besøg af
gæster, heraf en del udlændinge.

I løbet af 1997 indgik 21.060 nye specimens til
museet (13.209 blomsterplanter og bregner, 1.034
mosser, 3.665 laver, 975 svampe og 2.177 alger), af
hvilke 14.238 var registreret som gaver, 2.393 som
bytte, 790 som køb og 3.639 som egne indsamlin-
ger. Til brug for videnskabelige studier formidle-
des til danske forskere 85 indlån (5000 speci-
mens) fra udenlandske institutioner. 151 lån
(3396 specimens) blev udtaget fra museets maga-
siner og sendt til udenlandske institutioner. 

Museets database over type-eksemplarerne er
blevet udbygget, så den nu indeholder typerne af
ca. 10.000 blomsterplanter, hvilket anslås at være
mellem 1/2 og 2/3 af typerne i denne gruppe.
Desuden findes typerne af rødalger, grønalger og
brunalger tilgængelige, samt alle bladmos-typer. 

En gennemgribende ombygning i 1997 af cen-
tralvarmeanlægget i den gamle museumsbygning
(Gothersgade 130) bør mindske risikoen for vand-
skade på samlingerne betydeligt.

Skoletjeneste, udstillinger og formidling
Skoletjenesten er i det forløbne år flyttet fra loka-
lerne i Gothersgade 130 til nye lokaler i Herbarie-
fløjen på grund af en udvidelse af Dansk Herbari-
um. Skoletjenesten er stadig på et lavt aktivitetsni-
veau på grund af beskedne bevillinger, men har
dog i 1997 været benyttet af 200 grupper (klasser)
med i alt 3462 personer.

Årets udstilling hed “Danske svampe – et økolo-
gisk udsnit”. Den blev besøgt af 4760 personer i
løbet af 264 åbningstimer fra juni til august. Des-
uden var udstillingen åben i efterårsferien, hvor
der var “åbent hus” for svampebestemmelse. Mate-
riale fra museet har været udlånt til en udstilling i
Schleswig-Holsteins Landesmuseum på Gottorp
Slot i Slesvig.

Følgende har leveret bidrag i 1997 til den “Store
Danske Encyklopædi”: Ib Friis, E.S. Hansen, H.
Knudsen og R. Nielsen.

Ib Friis.

Stab
VIP: 11,9 årsværk.
TAP: 14,9 årsværk.

BOTANISK MUSEUM

VIP:
Bay, Christian; forskningsadj.
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Fredskild, Bent Ingvar; lektor.
Friis, Ib; professor.
Hansen, Bertel; lektor.
Hansen, Eric Steen; lektor.
Jensen, Michael; ph.d.-studerende.
Knudsen, Henning Jørgen; lektor.
Mogensen, Gert Steen; lektor.
Nielsen, Ruth; lektor.
Pedersen, Henrik Ærenlund; adjunkt.
Ryding, Per Olof; lektor.
Wegeberg, Susse; ph.d.-studerende.

TAP:
Afshar, Malgorzata V.; laborant.
Andersen, Jørgen Emil; laboratoriemester.
Bach, Karen Gitte; assistent.
Barham, Frank E.; kontorassistent.
Christensen, Erik; teknisk tegner.
Clasen, Helle Rosenkilde; kontorfuldmægtig.
Corfixen, Peer Steen; overassistent.
Hansen, Gunner Rylander; kursusleder.
Hansen, Kim; laboratoriebetjent.
Johansen, Viviane; assistent.
Knudsen, John; laboratoriebetjent.
Kristoffersen, Anette Vedding; assistent.
Nissen, Mona Lisbet; overassistent.
Vernsted, Birgit; assistent.

BOTANISK CENTRALBIBLIOTEK

VIP:
Hartmann, Annelise; lektor.
Wagner, Peter Henrik; lektor.

TAP:
Hansen, Ib Reinhardt; kontorbetjent.
Jensen, Lena; assistent.
Johansen, Anette; assistent.
Lassen, Birthe; restaureringstekn.
Pedersen, Tina; assistent.
Reinholtz, Inger Marie R.; overassistent.

Fondsstøtte:
Der henvises til den elektroniske udgave af Årbog-
97 på WWW. Adgang via KU’s hjemmeside
http://www.ku.dk, menupunktet “Generel Infor-
mation”.

Publikationer:
Bay C., Fredskild B.: Present and past vegetation

in the high arctic, easternmost North Green-
land and the relation to the Northeast Water
Polynya. Journal of Marine Systems 10, s. 35-
39, Holland (Elsevier Science, Amsterdam)
1997. 

Bay C., Talbot S., Yurtsev B.: Atlas of Rare Ende-

mic Vascular plants of the Arctic. i: Atlas of Rare
Endemic Vascular Plants of the Arctic, S. Talbot,
B. Yurtsev, D. Murray, G. Argus, C. Bay, A. Elve-
bakk, s. 1-99, Anchorage, Alaska 1997. 

Christensen S.N.: New and noteworthy lichen re-
cords from the Ionian island of Kerkira (Cor-
fu), Greece. Willdenowia 27, s. 265-272, Berlin,
Dahlem 1997. 

Frederiksen S.E., Rasmussen F.P.N., Friis I.: Plan-
ternes udvikling – fra mosser til dækfrøede. Kø-
benhavn 1997, 122 s. 

Friis I., Michelsen A.: Selection of appropriate spe-
cies and management methods in tree planting:
case studies from Ethiopia, Anette Reenberg,
Henrik Secher Marcussen, Ivan Nielsen, s. 101-
117, København 1996. 

Friis I.: Flora of Ethiopia and Eritrea – en moder-
ne florahåndbog for et gammelt land. i: Køben-
havns Universitets Almanak – Skrive og Rejseka-
lender for det år efter Kristi fødsel 1998, s. 162-
173, Københavns Universitet 1997. 

Friis I.: Forskere og studerende (fra Nord og Syd)
mødes i forskningssamarbejde. Naturligvis
1997, s. 4-7, København 1997. 

Friis I., Wilmot-Dear C.M.: Proposal to reject the
name Pentocnide so as to maintain Phenax
(Urticaceae). Taxon 46, s. 773-774, Berlin 1997. 

Hansen B.: Xyridaceae. i: The World of Plants
(Encyclopedia), s. 2, Tokyo 1997. 

Hansen E.S.: Vertical Distribution of Lichens in
the Mountain, Aucellabjerg, Northeastern
Greenland. Arctic and Alpine Research 28(1), s.
111-117, Boulder, Colorado 1996. 

Hansen E.S.: Simimiuni orsuaasat (grønlandsk
oversættelse af “Sisimiuts lavflora”). Sivdlek 4, s.
13-16, Den selvejende institution Sivdlek, Sisi-
miut 1996. 

Hansen E.S.: Zackenbergs laver. Naturens Verden
1, s. 15-19, Rhodos, København 1996. 

Hansen E.S.: Lichenes Groenlandici Exsiccati,
Fasc. XII (Nos. 551-600). Botanisk Museum, Kø-
benhavn 1996, s.1-28. 

Hansen E.S.: Lichen Studies. i: Zero. 1.st Annual
Report 1995, s. 13, 1996. 

Hansen E.S.: Lichenes Groenlandici Exsiccati,
Fasc. XIII (Nos. 601- 625) & Fasc. XIV (Nos.
626-650). Botanisk Museum, København 1997,
s. 1-28. 

Hansen E.S.: Studies of the lichen flora of coastal
areas in Central West Greenland. Nova Hedwi-
gia 64 (3-4), s. 505-523, Stuttgart 1997. 

Hansen E.S.: Danske navne. 1997, 35 s. Publika-
tionsart diverse. 

Hansen L., Knudsen H.: Nordic macromycetes
vol. 3. Heterobasidioid, aphylliphoroid and
gastromycetoid basidiomycetes. Copenhagen
1997, 444 s. 
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Landgangen A., Hansen J.B., Mann H.: The Cha-
rophytes of Greenland. Cryptogamie, Algologie
Vol. 17, s. 239-257, 1996. 

Lye K.A., Friis I.: Marantaceae. i: Flora of Ethiopia
and Eritrea, Vol. 6. Hydrocharitaceae to Are-
caveae, s. 335-338, Uppsala 1997. 

Læssøe T., Knudsen H.: Genfund af toppet sten-
morkel (Gyromitra fastigiata). I: J. Vesterholt,
Usædvanlige danske svampefund. Svampe 35, s.
50, Danmark 1997. 

Masafumi I., Rueness J., Nielsen R.: Sexual and
asexual strains of Blidingia minima from
Northern Europe and Japan. Phycologia Vol. 36
(4) suppl., s. 42, Lawrence, Kansas, U.S.A. 1997. 

Mogensen G.S., Hansen G.R., Dalsgaard M.S.: Pte-
rygoneurum Lamellatum, a Moss New to
Greenland (Musci, Pottiaceae). The Bryologist
100(1), s. 47-49, Carbondale, U.S.A. 1997. 

Nielsen R.: Makroalagae at Kims Top, a unique
Danish stone reef in the midle of Kattegat (Ab-
stract). Phycologia Vol 1 36 (4) Suppl., s. 78,
Lawrence, Kansas, U.S.A. 1997. 

Nielsen R.: Book review: A Athanasiadis. Taxono-
misk litteratur och biogeografi av skandinaviska
roedalger och brunalger. European journal of
Phycology Vol. 32, s. 315-316, Cambridge 1997. 

Pedersen H.Æ., Faurholdt N.: Baltisk Gøgeurt
(Dactylorhiza majalis ssp. baltica) – første sikre
fund i Danmark. Flora og Fauna 103 (4), s. 95-
105, Århus 1997. 

Pedersen H.Æ., Faurholdt N.: Beiträge zur Orchi-
deenflora der ostmediterranen Inseln Rhodos
und Zypern. Die Orchidee 48 (6), s. 232-236,
Hamborg 1997. 

Pedersen H.Æ., Wood J.J., Comber J.B.: A revised
subdivision and bibliographical survey of Den-
drochilum (Orchidaceae). Opera Botanica 130,
s. 1-85, København 1997. 

Pedersen H.Æ.: En population af Gøgeurt (Dacty-
lorhiza) artsbestemt ved isozym-elektroforese.
Urt 21 (2), s. 43-47, København 1997. 

Pedersen H.Æ.: The genus Dendrochilum (Orchi-
daceae) in the Philippines – a taxonomic revisi-
on. Opera Botanica 131, s. 1-205, København
1997. 

Pedersen H.Æ.: To upåagtede forekomster af
Dværgulvefod (Selaginella selaginoides) ved
Tornby. Flora og Fauna 103(1), s. 17-18, Århus
1997. 

Pedersen H.Æ.: Dendrochilum cootesii, a new
protandrous species from the Philippines. Lind-
leyana 12(4), s. 205-207, West Palm Beach,
U.S.A. 1997. 

Pedersen H.Æ.: A critical approach to Ophrys ca-
lypsus (Orchidaceae) and to the records of O.
holoserica subsp. apulica from Greece. Flora
Mediterranea 7, s. 153-162, Palermo 1997. 

Poulsen A.D., Nordal I., Kativu S.: Flora of Tropi-
cal East Africa: Anthericaceae. Rotterdam,
Brookfield 1997, 67 s. 

Ryding P.O.: A new species of Plectranthus (Lami-
aceae) from Zaire. Bulletin Jardin Botanique
Nationale Belgique 66, s. 101-105, Brüssel 1997. 

Botanisk Museum 
Bay C.: Floristic division and vegetation zonation

of Greenland of relevance to a circumpolar
arctic vegetation map. Occational Paper of IN-
STAAR, University of Colorado, Boulder 52, s.
27-31, Boulder, Colorado 1997. 

Bay C.: Floristical and ecological characterization
of the polar desert zone of Greenland. Journal
of Vegetation Science 8, s. 685-696, Uppsala
1997. 

Bay C.: Effects of Experimental Spills of Crude
and Diesel oil on Arctic Vegetation. National
Environmental Research Institute Technical Re-
port no. 205, s. 1-44, København 1997. 

Christensen S.: Lichen heaths of the isle of An-
holdt. i: Nature Management of the Desert of
Anholt. Concluding Report., Århus Amt, Natur
og miljø, Højbjerg, s. 1-63, Højbjerg 1997. 

Christensen S.N.: Parmelia submontana new to
Denmark. Graphis Scripta 8 (2), s. 61-63, Stock-
holm 1997. 

Fredskild B., Mogensen G.S.: Zero Line. Final Re-
port 1997. A description of the plant communi-
ties along the ZERO line from Young Sund to
the top of Aucellabjerg and the common plant
communities in the Zackenberg Valley, NE
Greenland. København 1997, 36 s. Publikations-
art diverse. 

Hansen B., Larsen K., Sandermann Olsen S.: Pro-
tologues in seed catalogues from Botanic Gar-
den Copenhagen 1843-1875. Det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskabs Biologiske
skrifter 47, s. 1-53, København 1997. 

Mogensen G.S., Hansen G.R., Jensen H.E., Dals-
gaard M.S.: Danske navne for tørvemosser, sort-
mosser og bladmosser der forekommer i Dan-
mark. Version 1. 1997, 35 s. Publikationsart di-
verse. (www.publikation)

Mogensen G.S., Hansen G.R., Jensen H.E., Dals-
gaard M.S.: Checklist of danish mosses: Spagh-
nopsida, andreaeopsida and bryopsida. Version
1. København 1997, 17 s. Publikationsart diver-
se. (www.publikation)

Poulsen A.D., Lock J.: New species and new re-
cords of Zingiberoceae and Costaceae from
Tropical East Africa. Kew Bulletin Vol. 52, s. 601-
616, 1997. 
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Botanisk Have

Botanisk Have deltager sammen med repræsenta-
tive botaniske haver fra de andre EU-lande i sam-
arbejdsorganet the European Botanic Gardens
Consortium, som sigter mod at udforme en fælles
handlingsplan, bl.a. omkring bevarelse af biodi-
versitet i Europa. I sammenhæng hermed havde
haven i maj besøg af EU’s miljøkommisær Ritt
Bjerregård, som blev orienteret om haven og dens
aktiviteter, og i juni vedtog Europaparlamentet en
resolution, som fremhævede de botaniske havers
rolle i Europa. 

Samlinger, anlægsarbejder m.v.:
På friland er genopretningen af Dansk Kvarter
fortsat med godt resultat, og i 1998 vil frøbanken
levere frø til supplering af samlingen. På Stenhøj 9
er anlagt nye gangstier, så der nu er flere underaf-
delinger med forskellig jordbund og forskellige
former for kanter.

Skybruddet den 30. juni forårsagede omfatten-
de skader på havens stier og træer. Især blev pop-
lerne beskadiget, og en af de store Hestekastanier
væltede. Efterfølgende er der på stedet anlagt en
blomstereng med 25 vilde, danske arter. Et smukt
eksemplar af Kejsertræ (Paulownia tomentosa) er
blevet fældet, da det var stærkt svampeangrebet.

Som led i udviklingsarbejdet omkring havens
interne struktur er en særlig formeringsgruppe
etableret for at styrke arbejdet med vedligeholdel-
se og fornyelse af havens samlinger. Desuden blev
flere hidtil lukkede væksthuse/afsnit åbnet for
publikum: Hus 17 (insektædende planter), hus 15
– 16 (mediterrane arter og tropiske énårige, her-
under nytteplanter) og Alpin afdeling (bjergplan-
ter). Endvidere blev åbningstiden udvidet for
husene med bromeliacéer, begoniacéer, orkidéer
og sukkulenter.

I kaktushuset blev alle planter, som hidtil har
været udplantede på sidebordet, pottet op og pot-
terne nedgravet i jorden. Derved kan man dels
udstille arter (periodevis) fra de lukkede samlin-
ger, og dels isolere og behandle planter, som er
angrebet af skadedyr, uden at det skader den eta-
blerede nyttedyrspopulation. I begoniacéhuset er
det tidligere vandbassin ombygget til ørkenplan-
ten Welvitschia mirabilis (stor beddybde, undervar-
me, tilskudslys og ventilation).

Årets største anlægsopgave var udvidelse af ma-
terialpladsen ved Øster Farimagsgade 2A. Pladsen
er anlagt i harmoni med de eksisterende ege- og
bøgetræer, og skjules delvis af taksbevoksning.
Fundamentet består af stabilgrus, så pladsen kan
bære tunge vogne, og med sin størrelse på ca. 400
m2 forventes den at dække behovet i de kommen-
de år.

1997 var i øvrigt præget af en del anlægs- og ved-
ligeholdelsesarbejder, der udførtes af universite-
tets Tekniske Administration, men som medførte
betydelige arbejdsopgaver for havens personale:
Nedgravning og etablering af højhastigheds-data-
net, nødvarmeforsyning fra Geologisk Museum til
Palmehuset, renovering af skyggegardiner i Pal-
mehuset og begyndende renovering af varmefla-
derne i flere andre væksthuse. 

I 1997 modtog haven 459 planter og 1.315 por-
tioner frø. Det er en kraftig forøgelse i forhold til
tidligere år og skyldes især havens egne indsam-
lingsekspeditioner til Sydafrika (1996 og 97) og til
Pyrenæerne (1997).

Vævslaboratoriet har formeret en lang række
specielle, sjældne og udryddelsestruede planter,
som f.eks. arter af Ceropegia, Neolloydia og Euphor-
bia, samt Badula balfouriana (fra Mascarenerne) og
Miconia robinsoniana (fra Galápagos).

Havens frøkatalog, Index Seminum, indeholdt
2.877 numre. Ved årets udgang havde 256 bytte-
forbindelser ønsket 8.729 portioner frø, hvoraf
det var muligt at levere 6.178 portioner. Derud-
over blev der leveret 2.112 portioner frø til 106
medlemmer af the Alpine Garden Society.

Tilgangen af naturindsamlede danske planter
til frøbanken er øget; i alt rummer banken ca. 850
vilde danske arter. Desuden opbevares frø af ca.
1.100 arter dyrket i haven, foruden en del forsk-
ningsrelevante frø. I in vitro genbanken vedlige-
holdes kulturer af ca. 80 arter.

Årets danske indsamlingstur gik i august til
Vendsyssel med deltagelse af F. Arnklit, J. Ander-
sen og C. Madsen, og gav et godt udbytte. 

Igen i 1997 blev haven udsat for både tyverier
og hærværk. Bl.a. blev der stjålet 90 eksemplarer
af sjældne og naturindsamlede sukkulenter. Med
politiets hjælp lykkedes det at få ca. halvdelen til-
bage – fra Christiana! Desværre kan det konstate-
res, at der fortsat er behov for en meget bedre sik-
ring af havens planter og materiel.

Plantebestemmelser, revisioner og registrering
K. Rahn har i årets løb foretaget 1.373 bestemmel-
ser og revisioner. Heraf var 49 en revision af slæg-
ten Cornus og 298 var bestemmelser af andre af ha-
vens planter. Resten var navnerevisioner (à jour
føring af den i 1996 afsluttede gennemgang af alle
plantenavne i haven).

Planteregistret rummede ved årets udgang
21.515 levende planter, fordelt på 25.675 steder
(inkl. Tåstrup og Sorø). De levende planter er for-
delt på 356 familier, 2.975 slægter og 12.718 arter.
Etiketteskrivningen sker nu udelukkende med
den pc-baserede gravérmaskine, og 4.378 nye alu-
miniums- og plastic-etiketter er udarbejdet i sæso-
nens løb.
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Formidlende virksomhed:
Udstillingsbygningen var rammen om 3 særudstil-
linger, og palmehuset og udstillingsbygningen blev
desuden stillet til rådighed for adskillige TV- og
filmoptagelser og andre arrangementer. For nær-
mere omtale henvises til det særlige afsnit om Kø-
benhavns Universitets informationsvirksomhed.

Flere af havens medarbejdere (O. Hamann,
H.V. Hansen, P. Krogstrup, J.D. Møller og K.
Rahn) har leveret artikler til Danmarks National-
leksikon. H.V. Hansen har bidraget med en artikel
om “vegetationen på sandstrande, stenstrande og i
klitter” til Naturlommekalenderen.

Havens opsynspersonale varetager en stor del af
den daglige kontakt med publikum, men gartne-
re, butikspersonale og videnskabelige medarbej-
dere besvarer også mange spørgsmål fra publikum
om botanik og plantedyrkning. Som sædvanlig
har havens medarbejdere afholdt en række
særrundvisninger for interessegrupper, firmaer,
foreninger og haveselskaber. 

Havens butik viser fortsat en positiv, stabil ud-
vikling, og café “Paradisfuglen” var igen åben, til
stor tilfredshed for publikum. 

Forskning:
De få årsværk, som haven reelt har til forskning,
betyder at indsatsen i høj grad ligger hos eksternt
finansierede medarbejdere. Forskningen er kon-
centreret omkring to felter:

1. Taxonomi, fylogeni, plantegeografi og økologi
O. Hamann besøgte Galápagos og Esmeraldas i
Ecuador i juni-juli for at fortsætte undersøgelser-
ne over Galápagosøernes flora og vegetationsøko-
logi, og for at videreudvikle samarbejdet med den
botaniske have Jardin Tropical i Esmeraldas. 

H.V. Hansen har fortsat undersøgelserne over
taxonomi og fylogeni hos Asteraceae og nært-
stående familier, herunder Campanulaceae, hvor
indsamling af data og dyrkning af en gruppe arter
er videreført. Flere undersøgelser omkring slæg-
ten Dahlia (georgine) er i gang; et manuskript om
oprindelsen af dyrkede Dahlia er under fortsat be-
arbejdelse, og sammen med P. Sorensen (USA) ar-
bejdes på beskrivelser af nye arter af Dahlia. Analy-
sen af Gerbera’s kulturhistorie er afsluttet med ind-
sendelse af et manuskript til publikation. H.V.
Hansen har endvidere fortsat frøforskningen med
spireforsøg på ca. 150 arter. Resultaterne af de tid-
ligere forsøg samt diverse andre frø- og spiretests
blev publiceret i havens frøkatalog 1996. 

Dahlia-projektet og -samlingen havde i oktober
besøg af H. Behr, Institute for Ornamental Plant
Breeding i Ahrensburg, og P. Ambrosius, Stuttgart.

K. Rahn har afsluttet sine taxonomiske studier
over Plantaginaceae og nærtstående familier. 

2. Celle- og vævsbiologi
P. Krogstrup, J.V. Nørgaard og J.I. Find har fortsat
arbejdet med vævskulturer af danske skovtræer og
af udryddelsestruede planter, samt med kryopræ-
servering af celler og væv. Projekterne sigter mod
anvendelse indenfor skovtræforædling og bevarel-
se af plantegenetiske ressourcer. Desuden arbej-
des med vævskultur til fornyelse af havens samling
af levende planter og fremstilling af planter til salg
i Havens butik. Kontraktforskningen for Phytera
Inc., USA fortsætter, foreløbig 1 år mere.

Følgende forskningsprojekter er i gang på vævsla-
boratoriet:

1) Udvikling af metoder til fremstilling af in vi-
tro klonede planter af Nordmannsgran (Abies
nordmanniana) (J.V. Nørgaard, J.I. Find, P. Krog-
strup, L. Jacobsen).

2) Sammenlignende analyse af zygotiske og so-
matiske kim af Nordmannsgran i relation til spi-
ring og planteregeneration (J.I. Find, J.V. Nør-
gaard, P. Krogstrup).

3) Udvikling af teknikker til in vitro formering
af udryddelsestruede planter (P. Krogstrup, J.V.
Nørgaard, J.I. Find, D. Gurskov, C. Nielsen, L.
Jensen). 

4) Udvikling af vævskulturmetoder for plantear-
ter med indholdsstoffer af farmakologisk interesse
(P. Krogstrup, J.V. Nørgaard, J.I. Find, D. Ander-
sen, H. Christophersen, D. Gurskov, C. Nielsen, L.
Jensen) (Kontraktforskning for Phytera Inc., Wor-
cester, MA, USA). 

Gæsteforskerne D. Gertnere (Letland) og T. Sala-
jova (Slovakiet) har i årets løb haft forskningsop-
hold på vævslaboratoriet. 

Service til andre institutter og undervisning:
I 1997 har 28 forskere haft 32 projekter i gang i
haven. Forskerne har hjemme på 7 forskellige in-
stitutter (fra Københavns Universitet: Botanisk In-
stitut, Botanisk Have og Molekylærbiologisk Insti-
tut; desuden DTU, Danmarks Farmaceutiske Høj-
skole, KVL samt Forskningscentret for Skov og
Landskab). 

Til undervisningsbrug har haven leveret 14.640
stk. materiale af 646 arter til Botanisk Institut,
RUC, Farmaceutisk højskole, Folkeuniversitetet og
til plantetegning. Størstedelen af materialet blev
leveret til Botanisk Institut. Et areal i Tåstrup er ud-
lagt til dyrkning af planter udelukkende til under-
visning ved Botanisk Institut. Det Danske Rosensel-
skab, Region Øst, har fået stillet et markareal til
rådighed til plantning af 200 stk. podeunderlag. 

Fra væksthusene er leveret ca. 400 portioner ma-
teriale til undervisningsbrug, samt planter til for-
mering og forsøg til Berlins Botaniske Have, Bota-
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nisk Institut (bl.a. 65 numre præparerede orki-
déer) og havens butik, foruden materiale fra flere
hundrede arter til Phytera-projektet. Vævslaborato-
riet har bl.a. leveret frømateriale til Hormonologie
Fundamentale et Applique, Belgien, insektædende
planter til J. Sladecek, Tjekkiet, og instrueret stu-
denter o.a. (Botanisk Institut, KVL m.v.) i laborato-
rieteknikker. J.D. Møller foretog en række ved be-
stemmelser for Politiet og Teknologisk Institut. 

R. Aguraija fra Tallins botaniske have, Estland,
havde en måneds studieophold i haven, og des-
uden var en række forskere og kolleger fra for-
skellige lande på besøg af kortere varighed.

I årets løb havde 10 elever fra folkeskolen og
gartnerskolerne praktikophold i haven.

Rejser, gæsteforelæsninger & kongresdeltagelse:
F. Arnklit: Deltog i ekskursion til Göteborgs bota-
niske have i anledning af indvielsen af et nyt syste-
matisk felt og afholdelse af nordisk botanisk have
arbejdsmøde (s.m. O. Hamann, J. Andersen, T.
Pedersen, T. Hinding, C. Madsen, A.K. Larsen og
B. Christiansen); ledte i september en frøindsam-
lingsekskursion til Pyrenæerne (s.m. K. Bate, H.K.
Pedersen, K. Busse, G. Schwab og J. Olsen). 

J. Damgaard: Indsamlingsrejse til Sydafrika og
besøg i de botaniske haver Nelspruit, Pretoria, Kir-
stenbosch og Karoo.

J.I. Find: Indledte i august 1 års forskningsop-
hold på Forest Research Institute, Rotorua, New
Zealand.

O. Hamann: Forskningsrejse i juni – juli til Ga-
lápagos og Esmeraldas, Ecuador; bestyrelsesmø-
der i Charles Darwin Foundation (Paris) og the
Galápagos Darwin Trust (Luxembourg); dommer
ved Journées de Plantes de Courson, Frankrig;
deltog i “eurogard97”, the First European Botanic
Garden Conference, Edinburgh, i møde i Botanic
Gardens Conservation International (Cordóba)
og i nordisk botanisk have arbejdsmøde, Göte-
borg.

H.V. Hansen: Deltog i “Seed Biology Symposi-
um”, Tune Landboskole, arrangeret af KVL.

P. Krogstrup: Kontaktrejse til B. Leuenberger
og besøg i Berlins Botaniske Have, og i Royal Bo-
tanic Gardens Kew, England (s.m. D. Gurskov, C.
Nielsen, J. Schrøder og L. Jensen); deltog i Cost
822 møde i Cesena, Italien. 

J.D. Møller: Deltog i “eurogard97”, the First
European Botanic Garden Conference, Edin-
burgh, og i Dansk Dendrologisk Forenings ekskur-
sion til NØ USA (frøindsamling og besøg bl.a. i
Arnold Arboretum).

J.V. Nørgaard: Deltog i møde i COST 822 wor-
king Group 2, i Amiens, Frankrig, og i Manage-
ment Committee møde, COST 822, i Nitra, Slova-
kiet; deltog i IUFRO-symposium “Somatic cell ge-

netics and molecular genetics of trees”, Quebec,
og besøgte J. Bonga, Canadian Forest Service, Fre-
dericton, New Brunswick og PlantSelect, Bio-
technology Systems Ltd., Halifax, Canada; deltog i
kursus i statistisk forsøgsplanlægning, Kold-
kærgård Landboskole og ph.d.-kursus i patentfor-
hold, Patentdirektoratet.

Internationale hverv:
O. Hamann: Vicepræsident (Europa), the Charles
Darwin Foundation for the Galápagos Isles (fra-
trådt i november); medlem af best. for the Ga-
lápagos Darwin Trust og Botanic Gardens Conser-
vation International, af IUCNs Commission on
National Parks and Protected Areas, af red.-kom-
mitéerne for Biodiversity and Conservation og
Candollea og af den internationale dommerkomi-
té ved Journées de Plantes de Courson, Frankrig;
reviewer for flere tidsskrifter. 

H.V. Hansen: Reviewer for tidsskriftet Novon.
P. Krogstrup: Medlem af COST 822 working

group 1 “Physiology and control of plant propaga-
tion in vitro”.

J.V. Nørgaard: Dansk medlem af Management
Committee, COST 822 “Development of integra-
ted systems for large scale propagation of elite
plants using in vitro techniques” og repræsentant
(s.m. J. Find) i COST 822 working group 2 “Plant
Regeneration via Suspension Culture Systems”; re-
viewer for Somatic Embryogenesis in Woody
Plants.

Andre hverv:
F. Arnklit: Censor i havebrugsbotanik ved KVL. 

O. Hamann: Medl. af bedømmelsesudvalg ved
Aarhus Univ. (ph.d. og lektorat), KU (ph.d.) og
Reading Univ., UK, (ph.d); censor ved Aarhus Univ
og RUC; medlem af dommerkomitéen ved Flower
Show 97, Knuthenborg; formand for ekspert-
gruppe nedsat af Miljø- og Energiministeriet og Un-
dervisningsministeriet vedr. akkreditering af Skov-
og landskabsingeniøruddannelsen i Danmark.

J.D. Møller: Redaktør af Dansk Dendrologisk
Årsskrift; medlem af bestyrelsen for Dansk Den-
drologisk Forening, af forretningsudvalget for
Fonden for Træer og Miljø, af Botanisk Instituts
ph.d.-udvalg og af bedømmelsesudvalg ved KVL
(ph.d.); censor ved KVL; fagkonsulent for Gyl-
dendals Nationalleksikon.

P. Krogstrup: Vejleder for ph.d.-studerende J.I.
Find og K. Kofoed (Årslev). Projektleder for Phy-
tera-projekt. Fagkonsulent for Gyldendals Natio-
nalleksikon (s.m. J. Damgaard).

J.V. Nørgaard: Projektleder for “Nordmanns-
gran – udvikling af metoder til fremstilling af in vi-
tro klonede planter”, Skov- og Naturstyrelsen m. fl.

Ole Hamann
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Stab
VIP: 7 årsværk.
TAP: 53,9 årsværk.

VIP:
Arnklit, Folmer; lektor.
Find, Jens; forskningsadjunkt.
Hamann, Ole Jørgen; professor.
Hansen, Hans Vilhelm; lektor.
Krogstrup, Peter; lektor.
Møller, Jette Dahl; lektor.
Nørgaard, Jens Viktor; forskningslektor.
Rahn, Knud; lektor.

TAP:
Andersen, Dorthe; laborant/glasvasker.
Andersen, Jens; gartnerformand.
Andersen, Lisbeth Inge; gartneriarbejder.
Auvinen, Keijo Einari; gartner.
Baltzer,Torben; betjentformand.
Bate, Keith; gartnerformand.
Borch, Arne Franz; gartner.
Bork, Kim; gartneriarbejder/jobtræning.
Brekling, Eva; overassistent.
Busse, Karin Borup; gartner.
Byrgesen, Henry Emil; gartner.
Christensen, Budde; gartner.
Christensen, Jens Gerner; gartner.
Christophersen, Helle Martha; laborant/glasvask.
De, Krak Jan Bernhard; gartner.
Dideriksen, Lasse P I; elev.
Ellingsen, Bjørn; gartneriarbejder/jobtræning.
Fischer, Helle; gartner.
Gras, Christian; gartner.
Gurskov, Dorte; laborant.
Hesseldahl, Søren; elev.
Hinding, Torben; gartner.
Holst, Rainer Pfannkuche; gartner.
Ishøy, Sven; gartner.
Jacobsen, Linda; laborant.
Jakobsen, Gunnar Vagn; gartneriarbejder/jobtræ-

ning.
Jensen, Else; gartnerformand.
Jensen, Jens Holger G.; gartner.
Jensen, Jette Lehmann; gartneriarbejder/jobtræ-

ning.
Jensen, Kaj Erik; gartner.
Jensen, Leif Anker; gartnerformand.
Jørgensen, Kurt Sally; assistent.
Jørgensen, Preben Claudi; betjent.
Kaspersen, Bernhard Lindgreen; gartneriarbej-

der/jobtræning.
Klinthøj, Jørn; gartner/vikar.
Knudsen, Birgit; gartner.
Knudsen, Erik; gartner.
Koch, Gregers Baadsgaard; gartner.
Kristensen, Britt Rossness; gartner/jobtræning.

Kristensen, Søren Brogård; gartner/jobtræning.
Kristiansen, Pia Snæbjørn; praktikant/elev.
Krøyer, Helen; praktikant/elev.
Larsen, Jan Robin; betjent.
Larsen, Poul Arne Krog; gartner.
Madsen, Christian; gartner.
Mathiasen, Charlotte Yvonne; overassistent.
Møller-Andersen, Thomas; gartneriarbejder/job-

træning.
Nielsen, Cheryl; laboratorietekniker.
Norsker, Bo; praktikant/elev.
Olander, Marianne; praktikant/elev.
Olsen, Jimmy Oluf; gartner.
Pedersen, Jørgen S. Damgaard; gartnerformand.
Pedersen, Lars Lehmann; gartner/jobtræning.
Pedersen, Torkild; gartnerformand.
Pedersen-Nyskov, Lene Bønløkke; assistent.
Petersen, Hans Kirkegård; gartner.
Petersen, John Funch; betjent.
Petersen, Kirsten Hartmann; gartner.
Petersen, Villy; gartner.
Rasmussen, Sussie Lynge; praktikant/elev.
Rasmussen, Svend Palle; gartner.
Rønkel, Per; betjent.
Schrøder, Janne Birgit; overassistent.
Schrøder, Nanna; praktikant.
Schwab, Gottfried; gartner.
Sieg, Tanja; gartner/vikar.
Stahlschmidt, Birgit Lis; akademisk arbejder/job-

træning.
Thingvad, Finn Laurits Lohman; gartner.
Tilbury, Michael Peter; gartner/vikar.
Van,Moorselaar Katja; praktikant.
Velbak, Palle; gartner.
Vold, Gert; gartnerformand.
Wang, Bjarne Grønbak; håndværkerformand.
Willumsen, Karin; assistent/jobtræning.
Worsøe, Ida Priergaard; gartneriarbejder/jobtræ-

ning.

Ph.d.-afhandlinger:
Find, Jens: Propagation and regeneration of coni-

fers from embryogenic tissue Cultures: anato-
mical and physiological Aspects.

Fondsstøtte:
Der henvises til den elektroniske udgave af Årbog-
97 på WWW. Adgang via KU’s hjemmeside
http://www.ku.dk, menupunkt “Generel Informa-
tion”.

Publikationer:
Arnklit F.: Index Seminum. Hortus Universitatis

Hauniensis Anno 1996. Index Seminum, Hor-
tus Universitaaties Hauniensis Anno 1996, s. 1-
62, København 1997. 

Find J.: Changes in endogenous ABA levels in de-
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veloping somatic embryos of Norway spruce
(Picea abies (L) Karst.) in relation to maturati-
on medium, desiccation and germination. Plant
Science 128, s. 75-83, Irland 1997. 

Hamann O.: Conservation of endangered plants
of the Galápagos; integration conservation ac-
tions. In: Touchell, D.H. & Dixon, K.W. (eds):
Conservation into the 21st Century. Procee-
dings of the 4th International Botanic Gardens
Conservation Congress, Perth, Western Austra-
lia: 137-150. Perth, Western Australia 1997.

Hansen H.V.: Observations on seed moisture con-
tent and germination of seeds. Hortus Universi-
tatis Hauniensis Index Seminum Anno 1996, s.
63-70, København 1997. 

Hansen H.V.: Vegetationen på sandstrande, sten-
strande og i klitter. i: Naturlommekalenderen
1998, s. 226-236, København 1997. 

Hansen H.V.: Studies in the Goodeniaceae and

the Brunoniaceae with a discussion of their re-
lationship to Asteraceae and Calyceraceae. Nor-
dic Journal of Botany 17(5), s. 495-510, Køben-
havn 1997. 

Holme I.B., Krogstrup P., Hansen J.: Embryogenic
callus formation, growth and regeneration in
callus and suspension cultures of Miscanthus X
ogiformis Honda “Giganteus” as affected by
proline. Plant Cell tissue and Organ Culture 50,
s. 203-210, Holland 1997. 

Nørgaard J.V.: Somatic embryo maturation and
plant regeneration in Abies nordmanniana Lk.
Plant Science 124, s. 211-221, Irland 1997. 

Nørgaard J.V.: Kloning af Nordmannsgran. PS Nå-
ledrys 26, s. 42, Danmark 1997. 

Tan K., Sfikas G., Vold G.: Viola parnonia (Viola-
ceae), a new species from southern Greece.
Ann. Bot. Fennici 34 (3), s. 149-152, Helsinki
1997.  
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Biologi

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. Stedfor-
træder og formand for instituttets ph.d.-udvalg:
Torsten Nilsson-Tillgren. Øvrige Medlemmer: Jen-
ny S. Christensen (TAP), Karen Skriver (VIP), Ma-
rit T. Warrer (TAP), Peter Westermann (VIP),
Berthe M. Willumsen (VIP). Observatør – stu-
dent: Lars Gredsted.

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 eksperiementel 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 58 indskrevne ph.d.-stu-
derende ved udgangen af året, heraf 17 med uni-
versitetsstipendium. 

Nyansættelser: 
Berchtold, Martin, Professor (1.1.97), Christen-
sen, Lis Møller, kontorfuldm. (1.8.97). Julsgart,
Jeanitta, laborant (23.6.97). Kjær, Berit, overass.

(1.10.97). Lansø, Ole, overass. (15.8.97). Stenzel,
Rikke, overass. (1.8.97). Sørensen, Søren J., lektor
(1.1.97). Thielsen, Ulla, laboratorieass. (1.11.97).

Afgang:
(Fastansatte). Friis, Tove, laborant (31.8.97). Han-
sen, Lis A., laboratorieass. (1.10.97). Jelnes, Birgit,
hospitalslaborant (1.11.97). Muir, Lis, overass.
(1.5.97). Palmgren, Michael G., lektor (31.12.97).
Seremet, Annette, overass. (31.7.97). Østergaard,
Laila, overass. (14.8.97).

Advisory Board:
Professor A.P.J. Trinci, Dean of School of Biologi-
cal 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 adres-
se: http://www.molbio.ku.dk/ hvor oplysninger
om vores forskning, kurser, seminarer og andre
aktiviteter er tilgængelige for en større kreds.

Ombygninger:
Instituttet har over Nørre Campus aktstykkets
“nødplan” for Molekylærbiologisk Institut fået re-
noveret og ombygget laboratorier i Øster Fari-
magsgade 2 A: på 3. etage til nyansat professor, på
5. sal er opsat køleanlæg for laboratorier, og i Ha-
vefløjen, Sølvgade 83 H renovering og indretning
til gensplejsning til en nyansat lektor. Desuden er
der på parkeringspladsen i Øster Farimagsgade 2
A blevet opført en midlertidig pavillon med 2 un-
dervisningslokaler og 3 kontorer til afhjælpning af
akut behov.

Langtidsplanlægning:
Instituttet har i 1997 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 indenfor følgende
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områder: (1) Nukleotidstofskifte; (2) Carbonkata-
bolisme, Nukleosidnedbrydning; (3) RNA struk-
tur 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-
tese (de novo) fra mellemprodukter i det centrale
stofskifte eller ved genbrug af nukleosider og ba-
ser. Nysyntesereaktionerne er ens i alle organis-
mer, mens evnen til genbrugssyntese varierer fra
organisme til organisme. Nukleosid- og baseanalo-
ger kan omdannes til potente cellegifte v.h.a. gen-
brugssyntesen, hvilket har været anvendt i den ke-
moterapeutiske behandling af forskellige mikrobi-
elle og virale infektioner, samt ved behandling af
visse cancer-tilstande. Hensigten med studierne af
nukleotidstofskiftet er at opnå en fuldstændig ka-
rakterisering af de involverede gener og deres
genprodukter, samt at opnå en detaljeret indsigt i
de molekylære mekanismer, der er ansvarlige for
såvel den enzymatiske som den genetiske regule-
ring af denne del af stofskiftet. Både purin- og py-
rimidinsyntesen studeres. De to reaktionsveje ad-
skiller sig væsentligst ved den måde, hvorpå den
aromatiske ring opbygges. I pyrimidinsyntese dan-
nes først den aromatiske ring, som derefter påhæf-
tes fosforibosyldelen, hvorved nukleotidet dan-
nes. I purinsyntesen begyndes der med fosforibo-
syldelen, hvorpå den aromatiske ring dannes,
atom på atom. Bakterier er endvidere i stand til at
nedbryde purinstoffer og anvende disse som ni-
trogenkilde. Der anvendes et større antal eksperi-
mentelle organismer, eubakterierne Escherichia coli
og Bacillus subtilis, samt de to archaea Sulfolobus sol-
fataricus og Methanobacterium thermoautotrophicum.

Igangværende undersøgelser omfatter:
Karakterisering af S. solfataricus dihydroorotat

dehydrogenase (P.G. Sørensen, G. Dandanell).
Kloning af Sulfolobus purE og purK gener (I.

Sørensen, G. Dandanell).
Karakterisering af hpt genet fra M thermoauto-

trophicum (J. Sauer, P. Nygaard).
Nedbrydning af guanin i B. subtilis (P. Nygaard i

samarbejde med H.H. Saxild, Lyngby).
Nukleotidmetabolisme og makromolekylær syn-

tese (C. Petersen).

2. Carbonkatabolisme, Nucleosidnedbrydning
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 v.h.a. specifikke transportsystemer lokaliseret
i den indre membran. Der er hidtil identificeret
fem sådanne (deoxy)ribonukleosid transportsyste-
mer, der adskiller sig ved deres specificitet for de
forskellige nukleosider, samt på den måde deres
syntese reguleres.

Andre kulstofkilder er pentoser, der katabolise-
res via omdannelse til pentose-fosfater, f.eks. om-
dannes ribose til ribose 5-fosfat, og hexoser. Hexo-
ser omdannes ligeledes til fosforylerede derivater,
som evt. omdannes videre for at indgå i glykoly-
sen.

Igangværende undersøgelser omhandler:
Karakterisering af nukleosidtransportsystemer-

ne, der kodes for af generne nupI og nupC (M.
Lund, N. Jensen, B. Mygind).

Karakterisering af xanthosin fosforylase ope-
ron, xapABR (C. Jørgensen, G. Dandanell).

Regulering af udtryk af rpiB genet, der koder
for ribose fosfat isomerase B og karakterisering af
allose operonen i E. coli (T. Poulsen, B. Hove-
Jensen).

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 af 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 helt eller delvis mister
evnen til at syntetisere proteiner med fatale følger
for cellen. En gruppe af disse antibiotika, macro-
lid-lincosamid-streptogramin B (MLS) gruppen,
angriber selve det sted på ribosomet, peptidyl-
transferasecentret, hvor peptiddannelsen finder
sted. Bakterier udvikler imidlertid MLS-resistens,
som består i, at en specifik adeninrest i 23S RNA
methyleres, hvorved disse antibiotika 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
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bakterier og forårsage resistens over for disse anti-
biotika.

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 inak-
tivering. 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, v.h.a. specielle
mRNA varianter, at afkoble den funktionelle inak-
tivering fra den egentlige kemiske nedbrydning.

Ved disse struktur-funktionsstudier benyttes
bakterielle systemer og humane cellesystemer.

Igangværende undersøgelser omhandler:
Karakterisering af den RNA struktur, som ErmE

metyltransferase behøver for genkendelse og akti-
vitet (B. Vester i samarbejde med S. Douthwaite,
Odense).

Footprinting af MLS antibiotika på polysomer,
ribosomer og 50S subunits og ribosomer indehol-
dende muteret 23S RNA (S. Hansen, B. Vester).

mRNA nedbrydning i E. coli (C. Petersen).
Betydning af det regulatoriske nukleotid guano-

sin tetrafosfat (ppGpp) i kontrollen af global RNA
syntese i E. coli (K. Tedin, K.F. Jensen).

RNA bindende proteiner, der associerer med
en vækstfaktor mRNA i fostertilværelsen (J. Niel-
sen, J. Christiansen).

Struktur og funktion af H19 RNA (S. Runge, J.
Christiansen).

Metalioners betydning for den katalytiske aktivi-
tet af T7 RNA polymerase (J. Lykke-Andersen, J.
Christiansen).

Antibiotikahæmning af transfer RNA bevægelse
igennem ribosomet (S. Kirillov, B. Porse, H.P.T.
Ngoc, R. Garrett).

Archaeal RNA splejsningmekanisme (J. Lykke-
Andersen, M. Semionenkov, M. Chistensen, R.
Garrett).

4. Genomsekventering og -karakterisering
Genomsekventering, dvs. opklaring af en organis-
mes hele nukleotidsekvens er blevet stadig mere
betydningsfuld i den moderne molekylærbiologi,
idet meget præcise genkort kan etableres. Funk-
tionen af det store antal genprodukter kendes
ikke i alle tilfælde. 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. Disse
forskningsområder udføres på internationalt plan
i samarbejde med canadiske, japanske og andre
europæiske laboratorier.

Igangværende undersøgelser omhandler:
Opklaring af ukendte geners funktion i B. subti-

lis (L.C. Christensen, P. Nyggard i samarbejde
med H.H. Saxild, Lyngby).

Genomsekventering af den extremt thermofile
archaeon Sulfolobus solfataricus (Q. She, H. Phan,
R. Garrett).

Udvikling af vektor-, transformations- og conju-
gationssystemer, der kan anvendes til undersøgel-
ser af extremt thermofile archaea (R. Aravalli, Q.
She, R. Garrett).

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.
Oprindelsen af intentionale systemer og dermed
af liv er blevet beskrevet som en femtrins model,
hvor et afgørende element har været etableringen
af membranen som en ægte interfase, der facilite-
rer en selektiv semiotisk interaktion mellem mem-
branens to ydersider, den indre yderside (svaren-
de til cellen) og den ydre yderside (svarende til
miljøet) (J. Hoffmeyer). 

Afdeling for Generel Mikrobiologi

1. Ekstracellulære enzymer fra mikrosvampe
Den termofile skimmelsvamp, Thermomyces lanu-
ginosus, udskiller alpha-glucosidaseaktivitet til me-
diet. Udskillelsestidspunktet er bl.a. afhængigt af
det valgte dyrkningssystem; således sker udskillel-
sen i den eksponentielle fase i omrørte kulturer,
hvorimod den kun er fundet i den stationære fase
i stillekulturer. Fra begge systemer er aktiviteten
oprenset og resultaterne tyder på, at den er ens
med hensyn til størrelse og substratspecificitet (B.
Jensen, S.H. Eriksen, J. Olsen).

Det har været foreslået at udskillelse af alpha-
amylase fra Thermomyces lanuginosus skyldes autoly-
se og dermed en frigivelse af ophobet enzym. En
igangværende undersøgelse har vist, at der under
betingelser hvor myceliet ikke autolyserer ikke fo-
rekommer store mængder af enzymet i myceliet,
samt at der i perioden med udskillelse sker en
egentlig nysyntese af enzymet. Tilsammen viser
dette, at udskillelsen ikke kun skyldes autolyse (B.
Jensen, S.H. Eriksen, J. Olsen).

Udskillelse af alpha-amylase er undersøgt i tre
transformanter samt vildtypestammen af den me-
sofile svamp Aspergillus awamori. Transformatio-
nerne er sket med genet, der koder for alpha-amy-
lase i Thermomyces lanuginosus. Vækstforløbet i
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vildtype og transformanter er identiske stammer-
ne imellem, dog således at væksten hos transfor-
manterne er et døgn forsinket ved vækst som pel-
let i forhold til vækst som mycelium. Den maxima-
le ekstracellulære proteinopbygning i transform-
anterne er forhøjet i forhold til vildtypen og ens
transformanterne imellem. Sammenholdes denne
forøgede proteinmængde med den udskilte
mængde af rekombinant alpha-amylase synes amy-
laseaktiviteten at være meget lav (B. Jensen, S.H.
Eriksen, J. Olsen).

Projektet “Udskillelse og glycosylering af alpha-
amylase fra Aspergillus oryzae“ er en del af et samar-
bejdsprojekt med titlen “Protein production by
Aspergillus oryzae” finansieret af Center for Biotek-
nologisk Procesforskning (DTU). I projektet un-
dersøges den cellulære udskillelsesvej for ekstra-
cellulære enzymer fra den filamentøse svamp A.
oryzae, med alpha-amylase som modelenzym. Des-
uden arbejdes der nu også med den extracellu-
lære glucoamylase fra A. niger, samt med gluco-
amylase fra A. oryzae transformeret med A. nigers
glucoamylase. Undersøgelserne omfatter EM-stu-
dier af udskillelsesvejen for A. oryzaes alpha-amyla-
se, samt glycosyleringens betydning for udskillelse
og stabilitet af enzymet. Undersøgelserne har vist,
at glycosyleringen ingen betydning har for korrekt
udskillelse eller for den katalytiske aktivitet af al-
pha-amylase fra A. oryzae, og endvidere at alpha-
amylasen er uhyre stabil, og at glycosyleringen
ikke er nødvendig for enzymets stabilitet. A. nigers
glucoamylase er betydeligt mere glycosyleret end
det tilsvarende enzym hos A. oryzae, og under-
søgelser af regulering af glycosylering er påbe-
gyndt med dette enzym (S.H. Eriksen, J. Olsen, B.
Jensen).

2. Sekundære metabolitter
Som afslutning på et flerårigt samarbejdsprojekt
under Center for Bioteknologisk Procesforskning
med hovedtitel “Modelling of the Penicillin Fer-
mentation Process” er optagelse og indbygning af
phenyleddikesyre (FYL) i penicillin blevet under-
søgt hos flere stammer af svampen Penicillium chry-
sogenum. FYL optages hovedsageligt ved simpel dif-
fusion, men i en lavtydende stamme er et trans-
portsystem involveret i optagelsen. I samme stam-
me metaboliseres FYL fremfor at blive indbygget i
penicillin, og flere metabolitter detekteres intra-
cellulært. Sammenhængen imellem transport og
metabolisering af FYL undersøges (S.H. Eriksen, J.
Olsen, B. Jensen). 

3. Enzymaktivitet under nedbrydning i jord
EU projektet MICS om jordbehandlings indvirk-
ning på nedbrydningshastigheden af majsblade
og biodiversitetsændringer i forskellige land-

brugsjorde er blevet afsluttet i 1997 og en endelig
rapport udarbejdet. Projektets formål var, at un-
dersøge jordbehandlingens indvirkning på ned-
brydningshastigheden af majsblade og biodiversi-
tetsændringer i forskellige landbrugsjorde fra
Danmark, Tyskland og Italien. Resultaterne viste,
at der ikke var forskel i nedbrydningshastigheden
uanset om bladene var nedfældede eller ej, men
at der var signifikant forskel mellem jorderne fra
Tyskland og Danmark og den fra Italien. Der blev
opnået positiv signifikant korrelation mellem cel-
lulase- og chitinase-aktivitet og svampebiomasse
baseret på ergosterol eller PLFA (Phosphorlipid
Fatty acids) bestemmelser. Resultaterne viste også,
at jordbehandlingen havde effekt på nedbryder-
organismernes funktion (enzymproduktion). For-
skellige temporale mønstre af svampeaktivitet blev
vist i jord og på bladoverflader, hvilket indikerer at
svampekomponenten responderede forskelligt på
ensartede fysisk-kemiske forhold afhængigt af,
hvor den var placeret.

Et nyt EU projekt om kulstof- og kvælstofcyklus i
skovøkosystemer er påbegyndt. Formålet med af-
delingens delprojekt er at undersøge enzymaktivi-
tet og svampesuccession under nedbrydningen af
bladmateriale i bøgeskove og hvordan nedbryd-
ningshastigheden og den mikrobielle biodiversi-
tet ændres efter manipulationer med substrat og
miljøfaktorer (M. Miller, A. Kjøller).

4. Denitrifikation
I forskellige EU- og Danida-projekter er der blevet
arbejdet videre med felt- og laboratoriemålinger
af dannelsen af lattergas og kuldioxyd, som er vig-
tige drivhusgasser. Målingerne har været udført i
Danmark, i forskellige europæiske lande (Fran-
krig, Italien, Tjekkiet) og i Afrika (Senegal, Zam-
bia, Zimbabwe, Etiopien og Ghana). Kamre til op-
samling af gasser er sat op i felten og prøvetagning
har fundet sted med forskellige tidsintervaller.
Feltmålingerne er blevet fulgt op af målinger af
emissionspotentialer, målt i laboratoriet. Formålet
med at måle potentialer er at undersøge hvilke
ændringer i emissionen man ville kunne forvente
under ændrede ydre forhold. Derfor er forsøg
med variation af pH, temperatur, vandindhold,
næringsstoftilsætning (kulhydrat, nitrat), plante-
materiale, etc. blevet undersøgt. Desuden er en
række forsøg blevet afviklet for at belyse fumige-
ringseffekt (behandling med kloroform) på denit-
rifikationsraten i jord. Ved fumigeringen vil der
blive frigjort kvælstofforbindelser, der under anae-
robe forhold kan danne basis for vækst af den de-
nitrificerende population. Endelig estimeres den
relative andel af N2O fra nitrifikation og denitrifi-
kation ved inkubering med forskellige acetylen-
koncentrationer. Potentiel denitrifikation er også
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målt i de europæiske og afrikanske jordprøver,
hvor især vandindhold og temperatur har betyd-
ning. Jordprøverne stammer både fra skove, land-
brugsområder og savanner. De fleste steder i tro-
perne bliver vegetationen brændt af en gang om
året, og effekten af brande på gasemission bliver
fulgt (J. Møller, M. Andersson, S. Struwe, A. Kjøl-
ler).

5. Populationsundersøgelser af anaerobe bakterier
Formålet med dette projekt er at undersøge fore-
komsten og aktiviteten af bl.a. Archaea i danske
jorde af forskellig beskaffenhed ved hjælp af mo-
lekylære metoder; ekstration af jord-DNA, amplifi-
cering af 16S rDNA-generne med specifikke Ar-
chaea primere, identifikation af produkterne ved
hjælp af kloning/Denaturating Gradient Gel Elec-
trophoresis (DGGE) og sekventering, samt be-
stemmelse i jorden ved hjælp af oligonucleotid-
prober (P. Westermann).

Undersøgelser af fire aerobe jorde har vist be-
mærkelsesværdig forekomst af såvel Euryarchaeo-
ter (typisk methanogener og halophile) samt
Crenarchaeoter, som hidtil kun omfatter hy-
perthermophile og thermophile arter. På én jord
er der foretaget diversitetsundersøgelse af de to
Archaea-riger ved hjælp af Denaturating Gradient
Gel Electrophoresis (DGGE) (P. Westermann).

6. Molekylær mikrobiel økologi
Der arbejdes med forskellige problemstillinger i
forbindelse med bakteriers tilpasning til deres mil-
jø. Det overordnede formål er at undersøge betyd-
ningen af ydre stressfaktorer for strukturen og
funktionen af naturlige mikrobielle samfund i
jord. Studierne foregår på flere niveauer, fra un-
dersøgelser af de molekylære mekanismer bag
adaptationsprocessen til studier af ændringer i
den mikrobielle samfundsstruktur.

Et af de nye forskningsområder i 1997 har været
udvikling af biosensor-bakterier til kvantificering
af specifikke stoffers tilstedeværelse i naturlige
miljøer. Der er indtil videre udviklet biosensorbak-
terier, som kan detektere meget små mængder af
Hg2+ samt tetracyklin i naturlige prøver. Dette er
gjort ved operon fusioner mellem inducerbare
promotorer for de pågældende stoffer (henholds-
vis merR/merA og tetR/tetA operatorregionen) og
forskellige reportergener (lacZ, lux generne og
GFP genet). Fordelen ved at anvende biosensor-
bakterier til detektion er dels, at denne metode er
meget sensitiv og forholdsvis simpel, dels giver
den mulighed for at estimere den biotilgængelige
fraktion af de pågældende stoffer.

Et af hovedformålene med at udvikle metoder
til at kvantificere fremmedstoffer i miljøet er, at
studere effekten af disse stoffer på det mikrobielle

samfund. Dette studeres bl.a. ved at undersøge
ændringer i biodiversiteten af bakterier i jord med
og uden forurening af f.eks. kviksølv eller antibio-
tika. Effekten af antibiotika i terrestriske miljøer
studeres i et forskningsprojekt finansieret af “Det
Veterinære Miljøforskningsprogram”. Idet det
kun er muligt at dyrke en lille del af totalantallet
af bakterier i jord (ofte under 1%), er det nødven-
digt at udvikle metoder, der ikke beror på dyrk-
ning og isolering. Der er i denne forbindelse ar-
bejdet med at indkøre metoder til diversitetsanaly-
ser som baseres på analyser af total DNA oprenset
fra jord. Disse analyser omfatter bl.a. DNA-oprens-
ning fra jordprøver efterfulgt af DGGE (Denatu-
ring Gradient Gel Electrophoresis) af PCR-(Poly-
merase Chain Reaction) forstærkede 16S rDNA
fragmenter.

En vigtig faktor for den bakterielle adaptations-
respons til miljøfremmede stoffer er potentialet
for horisontal genoverførsel. Dette gælder både i
forbindelse med spredning af resistensgener mel-
lem forskellige bakteriepopulationer og udviklin-
gen af nye nedbrydningsveje for disse xenobioti-
ka. Forskergruppen arbejder med begge disse
aspekter. I et projekt finansieret af Miljøstyrelsen
arbejdes dels på at belyse hvor i miljøet horisontal
genoverførsel er hyppigst, dels undersøges de mo-
lekylære mekanismer (konjugation, transduktion
og transformation), der ligger bag denne genud-
veksling (S.J. Sørensen, L.D. Rasmussen, G. Senge-
løv, L.H. Hansen).

Afdeling for Molekylær Cellebiologi

1. Calcium signalering
Proteiner der binder Ca med høj affinitet spiller
en central rolle for intracellulær signalering og
homeostase. Mange vigtige spørgsmål vedrørende
disse proteiners struktur og funktion er ubesvare-
de. De følgende tre projekter vil give indsigt i dis-
se basale molekylære og cellulære mekanismer for
Ca signalering og vil have potentielle anvendelser
i behandlingen af f.eks. cancer og sygdomme i
muskel-og nervesystemet.

Metalselektivitet og strukturel dynamik af “EF-
hand” Ca bindende proteiner
Den strukturelle basis for forskelle i metalion spe-
cificitet analyseres dels ved site directed mutage-
nese af generne for parvalbumin og oncomodulin
og dels ved konstruktionen af chimere Ca binden-
de proteiner med domæner fra hvert af disse pro-
teiner. Forskergruppen har for nyligt vist at det
“ikke funktionelle” Ca site i parvalbumin er vigtig
for stabiliteten af proteinet (M. Berchtold i samar-
bejde med J. Cox, Geneve).
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Et genetisk system til at studere calmodulin
funktion
Det ene af de to ekspresserede gener for calmodu-
lin er blevet deleteret i en pre-B celle linie. Den
mest prominente phenotype af denne genetiske
ændring er en øget frekvens af apoptose. Forsker-
gruppen er i færd med at slå også den anden kopi
af genet ud for ved hjælp af ectropisk ekspression
af vildtype og mutant calmodulin at få ny viden
om forholdet mellem vertebrat calmodulins struk-
tur og funktion (R. Schmalzigaug, S. Tarabykina
og M. Berchtold).

Karakterisering af nye calmodulin bindende
proteiner
Bindingen af calmodulin til andre cellulære pro-
teiner, der er centrale for vækstregulationen både
i normale celler og tumor celler, er ikke velkarak-
teriseret. Forskergruppen ønsker at identificere
og karakterisere disse tumor og celle cyclus speci-
fikke proteiner, hvis aktivitet bliver modificeret af
Ca calmodulin eller andre Ca bindende proteiner
(R. Fisher, G. Rempulska og M. Berchtold).

2. Translationprocessen i levende celler
Bakterien E. coli anvendes som modelsystem for at
undersøge generelle aspekter af translationspro-
cessen. Affiniteten mellem en kodon og tRNAs an-
tikodon er tidligere vist at have stor betydning for
translationsprocessens hastighed. De fleste tRNA
har individuelle modifikationer i antikodon områ-
det, men der findes mutanter der er defekte i dis-
se modifikationer. Forskergruppen undersøger
modifikationernes effekt på translationshastighed
og tRNA syntetase ekspression (M. Krüger, M.
Sørensen og S. Pedersen). Sammenhængen mel-
lem tRNA modifikation og en observeret ændring
af syntesen af en række individuelle proteiner un-
dersøges også (B. Bramsted, M. Krüger, M. Søren-
sen og S. Pedersen).

Endvidere er det vist at ribosomalt protein S1 er
nødvendigt for translationen af alle mRNA og at
protein S1 er bundet til ribosomet under mRNA
translationen. Disse forsøg afkræfter en række hy-
poteser i litteraturen med hensyn til protein S1’s
rolle for translationen både i E. coli og i bakterien
B. subtilis (J. Fricke, B. Hansen, C.G. Jensen, M.
Sørensen og S. Pedersen).

Endeligt har gruppen undersøgt aspekter af
heat shock på translationen, herunder funktionen
af heat shock proteinet ClpB (C. Olsen, K. Arnvig,
M.Sørensen og S. Pedersen).

3. Et genetisk system til analyse af de mekanis-
mer, hvormed proteiner genkender overflader
Mange metaloverfalder 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.

I året er blandt andet guld-bindende proteiner
blevet isoleret. Bindingen mellem disse og meget
regelmæssige guldoverflader undersøges på det
atomare niveau (S. Brown).

4. Ras, det transformerede gen fra Harvey
Sarcom 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 pro-
tein kaldet p21 eller Ras. I normale celler optræ-
der Ras-proteinet enten i en aktiv form, der ud-
sender delingssignal til cellen, eller i en “slukket”
og inaktiv form, og dette styres af andre proteiner
i cellen. I visse kræftceller er proteinet ændret på
en sådan måde, at det ikke kan slukkes og bidra-
ger til at cellen fortsat deler sig. Ved en analyse af
de områder, der ikke har betydning for transfor-
mation, viser resultater fra projektet, at visse af dis-
se er nødvendige for den normale funktion af pro-
teinerne. Interaktionen mellem Ras og dets aktiva-
tor GRF (guanine nucleotide release factor) un-
dersøges ved proteinkemiske metoder for at be-
stemme hvilke dele af Ras der binder til GRF. I
projektet undersøges desuden en anden aktivator,
Sos proteinet, og dettes biologiske aktivitet ved
transfektion i muse-fibroblaster. Aktiviteten af for-
skellige ras homologer undersøges i biologiske as-
says. De proteiner, der aktiveres af aktiveret Ras, er
involveret i regulationen af cellecyclus. Sammen-
hængen mellem udtryk af aktiveret Ras og celle-
cyclusregulatorer analyseres. De fysiologiske æn-
dringer i den transformerede celle i et system
hvor syntesen af det onkogene Ras protein kan in-
duceres analyseres i projektet, og relateres til de
ændringer, der foregår efter vækstfaktorstimulati-
on eller transformation med andre onkogener
(B.M. Willumsen, O. Gjørup, K. Jacobsen, K.H.
Nielsen, K. Rønsboe, M. Hansen, L. Gredsted).

5. 4,5 S RNA’s rolle for proteinsyntese og
proteinsekretion i levende E.coli celler
Bindingen mellem 4.5S RNA og det protein det
binder til (Ffh) er blevet karakteriseret. Disse mo-
lekyler er strukturelle homologer af de eukaryote,
7S RNA og 54 KD SRP protein, som medvirker ved
sekretion. Ffh proteinet er fundet at være ustabilt i
fravær af 4.5S RNA.
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Gruppens resultater indikerer at 4.5S RNA udo-
ver at medvirke i sekretion også deltager i den al-
mindelige proteinsyntese og at denne funktion
ikke kræver tilstedeværelse af Ffh protein (C.G.
Jensen, S. Brown, S. Pedersen).

6. 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. Transkriptionen af uPA genet er interessant at
undersøge, fordi den er styret af mekanismer, der
kan skelne mellem normale og maligne cancercel-
ler.

Forskergruppen har tilendebragt analysen af de
sekvenser, der ligger tæt på transkriptionsstarten,
og har karakteriseret de to GC-boxe for interakti-
on med andre GC bindende proteiner end Sp1.

Arbejdet med at undersøge funktionen af COM
regionen i uPA enhanceren fortsætter. Forsker-
gruppen har karakteriseret og sekventeret kloner
der koder for peptiddomæner der bindes til UEF-
1 bindingssitet, der kan stimulere induceret tran-
skription gennem binding til uPA enhanceren,
men som må fungere på en anden måde end
egentlige transkriptionsaktivatorer.

Endelig er gruppen i gang med at isolere pep-
tidsekvenser, der kan interagere specifikt med en-
kelte transkriptionsaktivatorer af bZIP familien.
Med hertil hører også konstruktion af specifikke
ekspressionssystemer, der tillader udtryk og kvan-
tifisering af sådanne interaktioner (M. Johnsen, A.
Larsen, M. Schuster).

7. 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. Når
E2F proteinerne dannes i overskud i testikler har
undersøgelsen vist at cellerne går i apoptose, kon-
trolleret celledød. I modsætning til det hvad der
ofte ses, sker denne apoptose også i mus der
mangler p53. Gruppen undersøger nu effekten af
E2F faktorerne i andre væv (C. Holmberg, K. He-

lin, M. Sehestedt, O. Karlström). Aspekter af celle-
delingskontrol studeres også in vitro, i cellekultur.
Her undersøges effekten af en temperatursensitiv
mutation i transkriptionsfaktoren TAF(II)250 (C.
Holmberg, O. Karlström, K. Helin).

Afdeling for Proteinkemi
Afdelingens forskning omfatter struktur og funkti-
onsbestemmelse af udvalgte proteiner, pt især pe-
roxidaser og zink-finger proteiner. Modelprotei-
ner udvælges i stadig stigende grad ved hjælp af
bioinformatiske analyser af data produceret i in-
ternationale genom sekventeringsprogrammer.

1. Peroxidaser
Forekomst og egenskaber af peroxidaser er be-
skrevet i årbog 1996. I det forløbne år er der ar-
bejdet videre med klassiske planteperoxidaser, og
flere peroxidasegener især fra modelplanten Ara-
bidopsis (gåsemad) er blevet udtrykt som inaktive
enzymer i E. coli, hvorfra proteinet har kunnet op-
renses og foldes til aktive peroxidaser. En række
systematiske analyser af vektor-værts kombinatio-
ner med henblik på at få foldet peroxidaser i høje-
re udbytter, viser at thioredoxin reductase mu-
tantstammer kan danne disulfidbroer i cytoplas-
ma og give et udgangsmateriale, der giver betrag-
teligt højere udbytter af aktiv enzym, stadig efter
et særligt foldningstrin. 

De mere end 50 peroxidasegener fra Arabidopsis
som gruppen indtil nu har fundet ved bioinfor-
matisk analyse viser et meget bredt spektrum af
ekspression, strukturer og aktiviteter. I det igang-
værende arbejde studeres de mest forskelligarte-
de, herunder ATP 1a, der kun udviser 33% se-
kvensidentitet med den klassiske peberodsperoxi-
dase. Den er nu desuden udtrykt i transgene to-
baksplanter. 

Også studiet af en meget speciel peroxidase fra
byg er fortsat med udtrykkelse af både vildtype og
mutanter i E. coli. Mere anvendelsesorienterede
aspekter af peroxidase biokemien støttes af EU
AIR2 og BIOTECH4 programmer (K.G. Welinder,
Y.B. Larsen, H.M. Jespersen, I. Kjærsgård, L. Øster-
gaard, K. Teilum, A.K. Abelskov, P.D. Cerbo, C. Bri-
kos, C.B. Rasmussen; i samarbejde med M. Gajhe-
de, A. Henriksen, K. Meno på Kemisk Institut, med
S. Rasmussen på Risø, med S. Brunak, A.G. Peder-
sen på Danmarks Tekniske Universitet, med A.M.
O’Brian, C. Fagan, Dublin City University, med G.
Smulevich, Firenzes Universitet, med N. Veitch,
Kew Gardens, med A.T. Smith, University of Sus-
sex, og med H.B. Dunford, University of Alberta).

2. Zink-finger proteiner
Zink-finger proteindomæner, som opnår struktu-
rel stabilitet ved binding af Zn2+ ioner, indgår i for-
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skellige makromolekylære interaktioner. Informa-
tion fra sekventeringsprojekter for modelplanten
Arabidopsis er blevet benyttet til at definere nye
plante zink-finger genfamiler, hvis proteinproduk-
ter karakteriseres strukturelt og funktionelt.
AtZN3 genfamilien udtrykkes specifikt i blomster
og koder for multidomæne proteiner. Nogle af
disse indeholder phospholipid bindende C2 sig-
naleringsdomæner. AtZN3 proteinerne indehol-
der desuden domæner med et GATA-lignende
zink-finger motif og homologi til phosphatidylino-
sitol bindende proteindomæner. Ligandbindings-
egenskaberne af dette domæne undersøges med
henblik på at fastlægge en rolle i signalering.
AZN7 har strukturelle træk typisk for en transkrip-
tionel regulator og indeholder bl.a. to N-termina-
le C2H2 zink-finger motiver. En formodet rolle i
genregulering støttes af, at proteinet er lokaliseret
i kernen. Zink-finger regionen er atypisk med
hensyn til afstanden mellem de to finger motiver,
og bindingsegenskaberne og specificiteten under-
søges derfor (R.B. Jensen, K.L. Jensen, T. La Cour
Bravo, H.M. Jespersen og K. Skriver).  

Genetisk Afdeling
Genetisk Afdelings forskning drejer sig om den
genetiske regulering af stofskiftet af aminosyrer,
pyrimidiner og lipider, parringstypeskift, rekombi-
nation og genomstruktur samt signaltransduktion
og differentiering. Under meiosen udveksler ho-
mologe kromosomer genetisk materiale; hvilke
gener, der regulerer denne proces, studeres i ba-
gerigær. I spaltegær studeres den genetiske kon-
trol af de processer, der fører til fusion mellem to
haploide celler af forskellig parringstype. Den fysi-
ologiske kontrol af biokemiske synteseveje foregår
bl.a. ved regulering af generne for de enzymer,
der indgår i syntesevejen. Denne regulering stude-
res for pyrimidiner, aminosyrer og lipider i hhv.
bananfluer, bagerigær og byg. Endelig undersøges
embryonaludvikling og vævsspecifik ekspression i
bananfluer. I disse projekter arbejdes tæt sammen
med forskere i andre laboratorier både herhjem-
me og i udlandet.

1. Kønsdifferentiering og cellecyklus 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

den præzygotiske induktion medvirker komple-
mentære kønsferomoner og dertil passende re-
ceptorer, med efterfølgende signalprocessering.
Inden for denne problemkreds arbejdes med fe-
romonvirkning og genekspression ifm. den tidlige
induktionskaskade. Der arbejdes videre med en
række gener, som er klonet af gruppen (map1,
fus1, ste8, ste3 = ste1, mam1) eller andre (mat1-
Pc, mat1-Pm, mat1-Mc, mat1-Mm, pat1, mei2,
mei3, ras1, mfm1, mfm2, mfm3, abc1, sxa1, sxa2)
for at klarlægge deres funktioner og mangfoldige
vekselvirkninger. Især analyseres den ved fero-
monvirkning inducerede transskriptionskontrol
og en specifik mekanisme for arrest i G1 fasen af
cellecyklus (R. Egel, O. Nielsen, I. Lautrup-Lar-
sen, S. Kjærulff, J. Petersen). Tillige studeres ge-
nerne clr1-clr4, swi6 og rik1, der er involveret i
den positionsspecifikke repression af transskripti-
on i mat2-P/mat3-M området (G. Thon, P. Bjer-
ling). Endvidere undersøges et særligt kontrolsy-
stem, som overvåger DNA’et for skadepåvirkning
og sinker celledelingsprogrammet, indtil eventu-
elle skader er blevet udbedret (P.U. Christensen; i
samarbejde med A.M. Carr, Brighton, UK).

2. Gærgenetik
De molekylære mekanismer bag DNA rekombina-
tion og genekspression i almindelig gær (Saccharo-
myces).

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).

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, Carlsb.Lab., C. Gjermansen, L. Hoff-
mann, M.B. Pedersen og J. Hansen, Carlsb.For-
søgslab.).
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Signaltransduktion i transskriptionel aktivering
I projektet undersøges hvordan signaltransduktio-
nen styrer aktiviteten af transskriptionelle aktiva-
torer. De serin/threonin afhængige DNA respon-
se elementer (UASCHA) og det dertil bindende
transskriptionelle aktivator protein Cha4p er ble-
vet identificeret og karakteriseret. Målet er at ud-
rede dette signalsystem i detaljer for derigennem
at opnå en forståelse af de mekanismer, der styrer
genekspressionen. Da Cha4p både har en aktive-
rende og represserende effekt, giver dette en unik
mulighed for at studere samspillet mellem aktive-
ring og repressering. Arbejdet foregår i tæt samar-
bejde med Carlsberg Forskningscenter (T. Nils-
son-Tillgren, S. Holmberg, J. Moreira, P. Schjer-
ling, M. Arevalo).

3. Genregulering i Drosophila

Pyrimidin metabolisme i Drosophila
Thymidinkinasen, et enzym i salvage syntesevejen,
er oprenset fra Drosophila celler og karakteriseret
mht. substratspecificitet og har vist unikke egen-
skaber. Genet, der koder for enzymet, er karakte-
riseret, og den genomiske organisering bliver un-
dersøgt (E. Bahn, L. Søndergaard; i samarbejde
med B. Munch-Petersen, RUC, J. Piskur, DTU).

Regulering af æggeblommeproteingener
Æggeblommeproteingenerne reguleres bl.a. af
hunfluens fødeoptagelse. Vha. transgene fluer un-
dersøges, hvilke DNA segmenter der er ansvarlige
for den fødeafhængige transskription. Endvidere
søges klarlagt, hvilke neuropeptider og receptorer
der indgår i denne signaltransduktionsvej (L. Søn-
dergaard, P. Egetoft; i samarbejde med M.
Bownes, Univ. Edinburgh, A. Thorpe, Univ. Lon-
don).

Signaltransduktion
Funktionen af to FSH/TSH-lignende receptorer,
isoleret fra Drosophila, undersøges vha. transgene
fluer, hvori forskellige fragmenter af receptorge-
net udtrykkes under heat-shock kontrol. Ligele-
des bruges transgene fluer, som udtrykker et re-
portergen under kontrol af receptorens promo-
tor, til at undersøge hvilket væv receptorgenet
normalt udtrykkes i (L. Søndergaard, P. Egetoft; i
samarbejde med P. Grimmelikhuijzen, Zool.
Inst.).

Embryonaludvikling
Signaltransduktion under differentieringen af
Drosophila embryonet undersøges vha. en række
gener og deres funktioner i forbindelse med eta-
bleringen af cellernes forskellige identitet langs

den dorsoventrale akse. Heri deltager mindst tre
proteaser i en ensrettet kløvningskaskade, et hor-
monlignende peptid og en receptor for dette. De
pågældende gener er “Gastrulation-defective”,
“Snake” og “Easter” (proteaser) samt “Spaetzle”
(ligand) og “Toll” (receptor). Denne signaltrans-
duktionsvej har stor lighed med immunrespons
og cancerbiologiske processer i pattedyr (R. De-
Lotto, M. Dissing).

4. Planternes molekylære genetik
Den strukturelle diversitet af polyketider og fedt-
syrer, der dannes af homologe multienzym kom-
plekser, skyldes forskellige specificiteter af de iso-
enzymer, der kan indgå i komplekset. ß-ketoacyl
syntaser (KAS) er ansvarlige for selve kædeelonge-
ringen gennem dannelse af nye karbon-karbon
bindinger. For at kortlægge dette enzym med hen-
syn til funktion og specificitet af den katalytiske
lomme udføres som modelstudium in vitro muta-
genese, heterolog ekspression og produkt identifi-
kation på en KAS fra E. coli. Foreløbig er fem spe-
cifikke aminosyrer vist essentielle for den katalyti-
ske funktion. Et nyt komplementationsassay for
elongering af kæder fra 16 til 18 kulstofatomer er
udviklet ved brug af E. coli mutanten CY288 der
bl.a. bærer en læsion i fabF genet for KASII, der
normalt udfører denne reaktion. Klonede KAS
enzymer, der skal testes for elongerende aktivitet
med C16 substrater, introduceres i denne stamme,
hvorefter dannelsen af C18 fede syrer kvantifiseres
ved anvendelse af gas-kromatografi. Metodens
bæredygtighed er vist for en KAS fra Rhizobium,
der leder til en speciel umættet fedtsyre af vigtig-
hed for bakteriens værtsspecificitet og dannelsen
af nitrogen-fikserende rodknolde. Forskergrup-
pens arbejde stiler mod en detaljeret forståelse af
sammenhængen mellem den katalytiske lommes
struktur og de heri dannede produkter med mu-
lighed for senere at designe f.eks nye antibiotika
afledt af polyketider samt planteolier optimeret
for fødevarer eller som kemisk råstof (P.v. Wett-
stein-Knowles, M. Siggaard-Andersen, M.G. Ban-
gera; i samarbejde med J.G. Olsen, Kem.Inst.).

Plantefysiologisk Afdeling
Afdelingens forskning er centreret om plantemo-
lekylærbiologi, biokemi og -fysiologi på individ- og
celleniveau.

1. Plantehormoners virkemåder
En forskergruppe studerer hormoners reaktions-
veje og deres responsgener i modelplanten Arabi-
dopsis ved hjælp af molekylære og genetiske ind-
faldsvinkler. En del af dette arbejde involverer
frembringelsen, analysen af transposon-tagged ge-
ner og mutageniseringen af transgene planter, der
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udtrykker forskellige hormonregulerede repor-
tergener. Herudover arbejdes med karakterise-
ring af yderligere to forskellige, ikke tidligere
kendte, hormonresponsgener. Disse udgør et
DNA-bindende protein, der tilsyneladende er in-
volveret i planterespons på væksthormonet gibbe-
rellin, samt et Ca2+-bindende protein, som regule-
res af det væksthæmmende hormon abscisinsyre
(J. Mundy, O. Mattsson, A. Bøgh Jensen, D. Raven-
tos, K. Schnorr, T. Hoff, T. Bouquin, C. Meier, H.
Næsted, G. Frandsen, H. Nielsen, M. Thomsen, M.
Jensen, M. Storgaard, M. Pedersen, M. Andersen,
Hao Lin).

2. Ionpumper i planter
En forskergruppe studerer en stor familie af trans-
portproteiner (P-type ATPaser), der er involveret i
at pumpe kationer over biologiske membraner. P-
type ATPaser er kationpumper med mange for-
skellige specificiteter, men som alle danner et fos-
foryleret reaktionscyklus intermediat. Det anta-
ges, at der findes omkring 40 P-type ATPase-gener
i modelplanten Arabidopsis thaliana. Gruppen un-
dersøger om disse gener koder for pumper i for-
skellige membransystemer, og om de er involveret
i optagelse af essentielle makro- og mikronærings-
stoffer, eksport af tungmetaller og transport af for-
skellige klasser af lipider. For tiden er gruppens
arbejde koncentreret om studiet af struktur, funk-
tion og regulation af P-type H+ og Ca2+ transporte-
rende P-type ATPaser (M.G. Palmgren, K. Axel-
sen, L. Baunsgaard, G. Christensen, L.K. Nielsen,
K. Drumm, A. Fuglsang, M. Geisler, K. Venema, T.
Jahn, E. Gomés, B. Andersen).

3. Kvanteeffektiviteten hos vandplanter
Kvanteeffektiviteten bestemmes ved lave lysinten-
siteter, hvor lyset er den begrænsende faktor. Den
angiver, hvor stor en del af planternes absorbere-
de lysenergi, som omsættes til kemisk energi i fo-
tosyntesen, og den oplyser om reguleringsmeka-
nismerne ved de lave lysintensiteter. Under disse
betingelser er det påvist, at undervandsplanters
vækst også afhænger af CO2-koncentrationen.
Kvanteeffektiviteten hos Hygrophila og Sparganium
er derimod uforandret ved faldende, begrænsen-
de CO2 koncentrationer, undtagen de allerlaveste.
Dette er i overensstemmelse med den almindelige
antagelse, at kun én faktor ad gangen kan være be-
grænsende i stofskiftet (H. Frost-Christensen).

4. Osmoregulering og respiration i suspensions-
celler og protoplaster 
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).

Måling af vandpotentiale
Hidtidige målemetoder for vandpotentiale har be-
grænsninger 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. 

En beskrivelse af de individuelle projekter un-
der Center for Enzymforskning findes i årbogens
særlige afsnit om Grundforskningscentre.

Anden Akademisk virksomhed:
Bahn, E.: Koordinator f. Socrates/Erasmus ICP
Program. Egel, R. og Nielsen, O.: Arrangeret og
afholdt på Genetisk Afdeling et EMBO Practical
Course d. 8. – 20. juni. Egel, R.: Formand for
MBI’s sikkerhedsudvalg; ekstern fagekspert for
Norges Forskningsråd. Holmberg, S.: Kasserer i
Biokemisk Forening. Karlstrøm, O.: Studieleder
for Studienævnet for Biokemi. Kjøller, A.: Medlem
af styregruppen for Danidas projekt om Fires in
tropical ecosystem. Mattsson, O.: Fagredaktør ved
Nordic Journal of Botany. Mundy, J.: Medkoordi-
nator for Copenhagen Plant Biology Seminars.
Nielsen, O.: Arrangeret og afholdt på Genetisk Af-
deling et mini-gærsymposium med udenlandsk
deltagelse d. 10. nov. Nilsson-Tillgren, T.: For-
mand for MBI’s ph.d.-udvalg. Olsen, J.: Medlem af
koordineringsgruppen for Københavns Universi-
tets satsningsområde Bioteknologi; medlem af
Programmeringsudvalget for Bioteknologisk
Forskningscenter; medlem af bestyrelsen for Cen-
ter for Bioteknologisk Procesforskning, DTU.
Skriver, K.: Kasserer i Biologisk Selskab. Sønder-
gaard, L.: Formand f. Dansk Magisterforenings
Sektion 2; næstformand i Dansk Magisterfore-
nings Universitetslærerafdeling; fællestillidsmand
ved Naturvidenskab, Københavns Universitet.
Struwe, S.: Medlem af programkomiteen for EUs
miljøforskningsprogram Task-leader for GCTEs
task 3.3.3 om Soil biota; koordinator for EU’s Ter-
restrial Ecosystems Research Initiative. Welinder,
G.W.: Medlem af repræsentantskabet for Tekno-
logirådet, og medlem af redaktionskomitén for
Biokemisk Forenings Blad.

Et stort antal af instituttets medarbejdere har
været inviteret som foredragsholder ved nationale
og internationale møder og kongresser. 

Længerevarende studie- og forskningsophold:
Brown, S.: University of Washington, USA (3
mdr). Christensen, P.U.: England (11 mdr.). Pe-
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tersen, J.: England (2 mdr.). Samuelsen, C.: Eng-
land (1 mdr.). Struwe, S.: Gæsteprofessor ved Eco-
le Normale Superieure, Frankrig (2 mdr.).

Gæsteforskere (længere varighed): Brikos, Con-
stantinos, (6 mdr.). Caambi, A.: Italien, (3 mdr.).
Fernandes, C., Portugal, (7 mdr.). Harper, J.: USA,
(3 mdr.). Mayr, C., Østrig, (3 mdr.). Musa, L., Zim-
babwe, (2 mdr.). O’Brian, A.-M., Irland (2 mdr.).
Tabu, I., Kenya, (2 mdr.). Totevova, S., Tjekkiet, (2
mdr.).

Jørgen Olsen, Institutleder

Stab
VIP: 77,7 årsværk.
TAP: 61,4 årsværk.
Ph.d.-studerende: 59,1 årsværk.

MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUT

VIP:
Ødum, Niels; lektor.
Thomsen, Allan; lektor.

TAP:
Christensen, Lis Møller; kontorfuldmægtig.
Christoffersen, Henrik; elektriker.
Hansen, Lis B.H. Dalgaard; fuldmægtig.
Kjær, Berit; overassistent.
Krasilnikoff, Irmelin Fleur; bibliotekar.
Lefeldt, Lis Arenholdt; overassistent.
Mortensen, Lone Malte; hospitalslaborant.
Møller, Svend; betjent.
Nielsen, Lise Lotte; laborant.
Nielsen, Mogens E.; finmekaniker.
Olsen, Torben Flemming; ingeniørassistent.
Pedersen, Mette Nordahl; laboratorietekniker.
Rasmussen, Annett Skindbjerg; overassistent.
Seremet, Annette Helene; overassistent.
Tilsted, Helle; overassistent.

AFDELING FOR BIOLOGISK KEMI

VIP:
Aravalli, Rajagopal; forsker.
Bjørnberg, Olof; forskningsadj.
Christiansen, Jan; lektor.
Christiansen, Lynge Carslhollt; forskningsass.
Dandanell, Gert; lektor.
Garrett, Roger Antony; professor.
Harlow, Lene Schantz; forskningsadj.
Hoffmeyer, Jesper; lektor.
Hove-Jensen, Bjarne; lektor.
Jensen, Helle Kock; forskningsadj.
Jensen, Kaj Frank; lektor, centerleder.
Kirillov, Stanislav; gæsteprofessor.

Krath, Britta Naimi; undervisningsass.
Lundegaard, Claus; ph.d.-studerende.
Lykke-Andersen, Jens; forskningsass.
Mcguire, James Norton; forskningsadj.
Mygind, Bente Vibeke; lektor.
Neuhard, Jan Mikael; lektor.
Nielsen, Allan Kent; forskningsadj.
Nielsen, Finn Stausholm; forskningsass.
Nygaard, Per; lektor.
Petersen, Carsten; lektorvikar.
Semionenkov, Mikhail; lektor.
She, Qunxin; forskningsadj.
Sørensen, Palle Gravgaard; hjælpelærer.
Tedin, Karsten; forskningsadj.
Vester, Birte; lektorvikar.

TAP:
Andreasen, Jørgen; laborant.
Christensen, Jenny Steno; laboratorietekniker.
Hansen, Birgit Kirsten; rengøringsassistent.
Hansen, Tonny Dedenroth; laboratorietekniker.
Jensen, Ellen Agnete; rengøringsassistent.
Jensen, Lilly; rengøringsassistent.
Jensen, Nina; laborant.
Johansson, Lena Bjørn; laboratorietekniker.
Kahni, Mamoud N.; laborant.
Kewin, Bettina; overassistent.
Larsen, Nette M. Bak; laboratorietekniker.
Lundin, Jeanette De Sparra; laborant.
Møller, Anne; laborant.
Phan, Thi Ngoc Hoa; laborant.
Phan, Thi Ngoc Hien; laborant.
Schack, Lise Ellen; laborant.
Stauning, Elisabeth; hospitalslaborant.
Thielsen, Ulla; rengøringsassistent.
Wolff-Jensen, Elke; laboratorietekniker.

AFDELING FOR PROTEINKEMI

VIP:
Cerbo, Paola Di; forskningsass.
Jespersen, Hans; forskningsadj.
Justesen, Annemarie Fejer; forskningsadj.
Skriver, Karen; lektor.
Teilum, Kaare; hjælpelærer.
Welinder, Karen Gjesing; lektor.
Østergaard, Lars; forskningsass.

TAP:
Bach, Dorte; rengøringsassistent.
Berger, Yvonne; laborant.
Jensen, Arne Lindhardt; laboratorietekniker.
Madsen, Mette; praktikant.
Pedersen, Martin; praktikant.
Trajcevska, Silvija; praktikant.
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AFDELING FOR GENEREL MIKROBIOLOGI

VIP:
Arnesen, Steen; forskningsass.
Hansen, Lars H.; hjælpelærer.
Havn, Susanne Eriksen; forskningsadj.
Jensen, Bo; lektor.
Kjøller, Annelise Helene; lektor.
Martinsen, Hans Jakob Thorø; forskningsass.
Olsen, Jørgen; lektor.
Pedersen, Annette; forskningsass.
Reeslev, Morten; lektorvikar.
Struwe, Sten; lektor.
Sørensen, Søren Johannes; lektor.
Westermann, Carl Peter; lektor.

TAP:
Andersen, Brit; hospitalslaborant.
Hansen, Lis Agnes; rengøringsassistent.
Jelnes, Birgit Kirstine; hospitalslaborant.
Jensen, Kirsten; laborant.
Kjersgaard, Anders; laborant.
Kringelum, Pia Windel; laborant.
Ladefoged, Britt; laboratorietekniker.
Lansø, Ole Verner Bjørn; overassistent.
Larsen, Inge Elmelund; praktikant.
Skovhøj, Susanne; assistent.
Vestberg, Karin Pinholt; laboratorietekniker.
Østergaard, Laila Jeanette; overassistent.

AFDELING FOR MOLEKYLÆR 
CELLEBIOLOGI

VIP:
Berchtold, Martin; professor.
Brown, Stanley; lektor.
Fischer, Roland; lektor.
Gjørup, Ole V. Fønss; forskningsadj.
Johnsen, Morten; lektor.
Karlstrøm, Olle; lektor.
Lybæk, Helle; forskningsass.
Parker, Craig; forskningsadj.
Pedersen, Steen; lektor.
Sørensen, Michael Askvad; adjunkt.
Tarabykina, Svetlana; forskningsadj.
Willumsen, Berthe Marie; lektor.

TAP:
Andersen, Jane Susie; rengøringsassistent.
Andersen, Stina Visholm; laborant.
Daniel, Eva; medhjælper.
Ingvorsen, Rikke Margrete; laborant.
Jensen, Kirsten Norma; rengøringsassistent.
Julsgart, Juanitta Vibeke; laboratorietekniker.
Knudsen, Marianne; laboratorietekniker.
Mortensen, Ulla; assistent.

Muir, Lis Berner; overassistent.
Møller, Anne; laborant.
Nielsen, Lissie Dahlgren; laborant.
Stenzel, Rikke Frølund Bredvig; overassistent.
Warrer, Marit Tanja; laborant.

PLANTEFYSIOLOGISK AFDELING

VIP:
Andersen, Birgitte; forskningsadj.
Baunsgaard, Lone; forskningsass.
Bouquin, Thomas; forskningsadj.
Cirera,I Salicio Susanna; forskningsadj.
Floto, Franz; lektor.
Frost-Christensen, Henning; lektor.
Geisler, Markus; forskningsadj.
Gomes, Eric; forskningsadj.
Hao, Lin; udvekslingsstip.
Hoff, Tine; forskningsadj.
Jahn, Thomas; forskningsadj.
Jensen, Anders Bøgh; forskningsadj.
Mattsson, Jens Ole; lektor.
Mundy, John; professor.
Palmgren, Michael; lektor.
Petersen, Morten; forskningsass.
Rocher, Anne; forskningsadj.
Schnorr, Kirk Matthew; forskningsadj.
Segura, Dora Raventos; forskningsadj.
Venema, Cornelis Marinus; forskningsadj.
Østergaard, Lars; forskningsadj.

TAP:
Abril, Eulalia Puig; stud.medhjælp.
Andersen, Bodil; laborant.
Christensen, Berit; praktikant.
Christensen, Gertrud Ragnhild; laboratorietekni-

ker.
Kaaring, Ying; praktikant.
Larsen, Karin; laboratorietekniker.
Møller, Jeannette Dan; laborant.
Nielsen, Fritz Buster; laborant.
Nielsen, Linda Kirk; laboratorietekniker.
Nielsen, Michael; laborant.
Pedersen, Wibeke Kristina; laborant.
Thomsen, Hanne Møller; laboratorietekniker.

GENETISK AFDELING

VIP:
Andersen, Thomas Hvid; forskningsass.
Bahn, Erik; lektor.
Bangera, Mahalaxmi Grita; forskningsadj.
Delotto, Robert; lektor.
Egel, Richard; professor.
Egetoft, Petra, forskningsass.

Det naturvidenskabelige Fakultet798



Holmberg, Steen; lektor.
Kjærulff, Søren; forskningsass.
Nielsen, Henrik; forskningsass.
Nielsen, Olaf Henning; lektor.
Nilsson-Tillgren, Nils Torsten; lektor.
Petersen, Randi Føns; forskningsass.
Siggaard-Andersen, Mads; forskningsadj.
Søndergaard, Leif; lektor.
Thon, Genevieve; adjunkt.
Wettstein-Knowles, Penny Von; lektor.

TAP:
Bahn, Lis Lillian; overassistent.
Barr, Claus; teknikumingeniør.
Friis, Tove Jytte; laborant.
Hansen, Janne Verhein; laborant.
Khraybi, Khaled Badih; praktikant.
Kolding, Birgith; laborant.
Køppen, Alette Birk; laboratorietekniker.
Mortensen, Marianne; overassistent.
Seidenfaden, Heidi Linda; praktikant.
Werge, Lene; laborant.
Ørsøe, Vibeke Søe; rengøringsassistent.

MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUT

ph.d.-studerende:
Abelskov, Anne Katrine; ph.d.-studerende.
Amstrup, Jan; ph.d.-studernede.
Bartling, Stefan; ph.d.-studerende.
Bentsen, Ann-Kristin Kofod; ph.d.-studerende.
Bjerling, Pernille Kajsa; ph.d.-studerende.
Busch, Morten; ph.d.-studerende.
Christensen, Dorthe Lennert; ph.d.-studernede.
Christensen, Per Uhrskov; ph.d.-studerende.
Davy, Anne; ph.d.-studernede.
Dissing, Marianne Charlotte; ph.d.-studerende.
Einer-Jensen, Katja; ph.d.-studerende.
Engelholm, Lars Henning; ph.d.-studerende.
Foghsgaard, Lasse Jørgen; ph.d.-studernede.
Frandsen, Gitte Inselmann; ph.d.-studerende.
Galsgaard, Elisabeth Douglas; ph.d.-studerende.
Georg, Birgitte; ph.d.-studerende.
Geshi, Naomi; ph.d.-studerende.
Gojkovic, Zoran; ph.d.-studerende.
Grauslund, Morten; ph.d.-studerende.
Grell, Morten Borch; ph.d.-studerende.
Haldrup, Anna; ph.d.-studernede.
Hansen, Johnny Arnsdorf; ph.d.-studerende.
Hansen, Lone Hoedt; ph.d.-studerende.
Harlow, Lene Schantz; ph.d.-studerende.
Hartvig, Line; ph.d.-studerende.
Hazel, Henrik van den; ph.d.-studerende.
Hoffmann, Lise Camilla; ph.d.-studerende.
Holmberg, Christian Henrik; ph.d.-studerende.
Holst, Patricia Ann; ph.d.-studerende.

Jacobsen, Kivin Dahl; ph.d.-studerende.
Jensen, Charlotte Green; ph.d.-studerende.
Jensen, Gert Bolander; ph.d.-studerende.
Jensen, Jan; ph.d.-studerende.
Jensen, Lene Bindslev; ph.d.-studerende.
Jensen, Nina Mejlhede; ph.d.-studerende.
Jensen, Rikke Louise Bolding; ph.d.-studerende.
Johannesen, Helle; ph.d.-studerende.
Johannesen, Pia Francke; ph.d.-studerende.
Johansen, Teit Eliot; ph.d.-studerende.
Johnsen, Anders Risbjeg; ph.d.-studerende.
Jørgensen, Marianne Ulrich; ph.d.-studerende.
Kaltoft, Maj-Britt; ph.d.-studerende.
Kjærsgård, Inger; ph.d.-studerende.
Kjærulff, Søren; ph.d.-studerende.
Krath, Britta Naimi; ph.d.-studerende.
Krüger, Malene Kappen; ph.d.-studerende.
Larsen, Lise; ph.d.-studerende.
Lautrup-Larsen, Inger; ph.d.-studerende.
Lindberg, Karen; ph.d.-studerende.
Lundegaard, Claus; ph.d.-studerende.
Lykke-Andersen, Jens; ph.d.-studerende.
Miller, Morten; ph.d.-studerende.
Moreira, José Manuel Alfonso; ph.d.-studerende.
Møller, Jacob Lars Bøgsted; ph.d.-studerende.
Nielsen, Finn Stausholm; ph.d.-studerende.
Nielsen, Jacob; ph.d.-studerende.
Nielsen, Klaus Hvid; ph.d.-studerende.
Nielsen, Mette; ph.d.-studerende.
Nielsen, Tom Henri; ph.d.-studerende.
Nielsen, Ulrik Bjerl; ph.d.-studerende.
Nørgaard, Lars; ph.d.-studerende.
Olsen, Vicki; ph.d.-studerende.
Pedersen, Anette Amstrup; ph.d.-studerende.
Petersen, Elisabeth Douglas; ph.d.-studerende.
Petersen, Janni; ph.d.-studerende.
Petersen, Morten; ph.d.-studerende.
Petersen, Randi Føns; ph.d.-studerende.
Plesner, Annette; ph.d.-studerende.
Porse, Bo Torben; ph.d.-studerende.
Rasmussen, Lasse Dam; ph.d.-studerende.
Ravnskov, Sabine; ph.d.-studerende.
Scherling, Peter; ph.d.-studerende.
Schlein, Morten; ph.d.-studerende.
Sengeløv, Gitte; ph.d.-studerende.
Storgaard, Morten; ph.d.-studerende.
Sørensen, Palle Gravgaard; ph.d.-studerende.
Ursø, Birgitte; ph.d.-studerende.
Westphal, Vibeke; ph.d.-studerende.
Wolff, Anne Mette; ph.d.-studerende.
Østergaard, Lars; ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandlinger:
Bartling, Stefan: The Impact of Erwinia Pectic En-

zymes on Plant Cell Walls.
Galsgaard, Elisabeth Douglas: Growth hormone-re-

gulated gene expression in Pancreatic islet cells.
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Haldrup, Anna: Positive selection of genetically
transformed plant cells.

Horsted, Mette Wenzel: Purification and charac-
terization of an extracellular esterase from sac-
charomyces carlsbergensis.

Jensen, Gert Bolander: Model for spredning af
bakteriers arveanlæg, risiko ved arbejde med
gensplejsede mikroorganismer.

Kjærulff, Søren: HMG-box proteins involved in
sexual differentiation in Schizosaccharomyces
pombe.

Lykke-Andersen, Jens: Proteins Involved in Archa-
eal Intron Splicing and Mobility.

Møller, Jacob Lars Bøgsted: Nitrous oxide emis-
sion from soil.

Nielsen, Finn Stausholm: Characterization of two
different dihydroorote dehydrogenases found
in Lactococcus lactis.

Nielsen, Mette: Il-2 receptor signaling and regula-
tion of cellular responses in human T cells.

Scherling, Peter: DNA binding of Cha4p and
other C6 zinc cluster proteins.

Wagtmann, Nicolai Peter Andreas R.: Diversity
and specificity of killer cell inhibitory receptors.

Østergaard, Lars: cDNA Structure and Expression
Profile of Two Peroxidase Genes from Arabi-
dopsis thaliana – Peroxidase Expression in
Escherichia coli.

Specialer:
Aladdin, Hassan Ahmad: Hiv og cytotoxiskt-celle

activitet.
Almholt, Kasper: Novel aspects of intracellular

protein kinase A and protein kinase C transloca-
tion revealed by visualization of green floure-
scent protein hybrids.

Andersen, Karina Agergaard: Long distance mo-
vement of pea seed-borne mosaic virus in Chen-
opodium quinoa.

Andersen, Thomas Hvid: Kloning og karakterise-
ring af Saccharomyces carlsbergensis centromer
3.

Andreasen, Margit: Konjugation på agaroverflade.
Arnesen, Steen: Vækst og produktion af ekstracel-

lulær alfa-amylase fra den termofile skimmel-
svamp, thermomyces lanuginosus.

Arnvig, Kristine Bourke: The heat shock response
of Escherichia coli.

Barfod, Thomas: Hierarkisk tænkning – om artsse-
lektion i teori og praksis.

Bredmose, Lars: Regulated differential mrna sta-
bility contributes to meiotic control in schizos-
accharomyces pombe.

Bruun, Marianne Bachmann: Cloning and chara-
cterization of three genes involved in transcrip-
tional regulation of amino acid and peptide
transporters in Saccharomyces cerevisiae.

Christensen, Claus Rene Lykke: Søgen efter meta-
stase associerede gener ved hjælp af differential
display af dyrkede tumor cellelinier.

Christensen, Gitte Windekilde: Fænotypisk og
genotypisk karakterisering af vibrio alginolyti-
cus fra miljø, fisk og humane infektioner.

Clausen, Susanne Knoth: Mulig adjuvant effekt af
det anioniske detergent sodium-dodecyl-ben-
zen-sulfonat (sdbs).

Egholm, Jannie: Metan og lattergas produktion og
emission, samt metan oxidation i tre forskellige
vådområder.

Ejrnæs, Anne Mette: Studies of cytotoxic T lym-
phocytes in beta cell destruction and IDDM.

Falkenberg-Klok, Jens: Charaterization of the laco-
tococcal type II R/M system LlaBI.

Foghsgaard, Lasse Jørgen: Identifikation af
BHRF1 som en repressor af tumor nekrose fak-
tor-induceret apoptose ved brug af en funktio-
nel ekspressions-kloningsstrategi.

Frette, Lone: Kvælstofomsætning og N2O produk-
tion i aktiv-slam.

Gejlsbjerg, Bo Axel: Kvælstofomsætning og N2O
produktion i aktiv-slam.

Hansen, Berit Bundgaard: Analysis of function of
JofD of bacillus subtilis, a Homolog of riboso-
mal protein s1 of Escherichia coli.

Hansen, Christina Mette Veggerby: House dust
mite allergens. Enviromental and biochemical
studies.

Hansen, Rikke: Capitella sp. I og sediment-associe-
rede mikroorganismers bedtydning for ned-
brydningen af di(2-ethylhexyl)phthalat.

Hansen, Susan Medom: Interaktion af makrolid
antibiotika med ribosomale komplekser.

Hansen, Thomas van Overeem: Transkriptionel
regulation af de humane Chlecystokinin og
Gastrin gener.

Harlow, Lene Schantz: Purification and characte-
rization of Rnase PH; Studies of the enzymes
isolated from Bacillus subtilis and Escherichia
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Fysiologi

August Krogh Institutet

(Institut for Fysiologi, Biokemi og Idræt)

August Krogh Institutet har hidtil bestået af føl-
gende afdelinger: Laboratorium for Human Fysio-
logi (LHF), Zoofysiologisk Laboratorium (ZL),
Laboratorium for Cellulær og Molekylær Fysiologi
(LCMF) og Biokemisk afdeling (BKA). I forbin-
delse med oprettelsen af Institut for Idræt 1. sep-
tember 1997 blev LHF overført til det nye institut.
August Krogh Institutet består herefter af de øvri-
ge nævnte afdelinger. (LHF’s beretning for 1997
er dog medtaget her under AKI). Desuden findes
en administrationsafdeling fælles for hele institut-
tet. Også i AKI’s nye form rækker instituttets forsk-
ning og undervisning fra studier på biokemisk og
molekylært niveau til integration af processer i det
hele dyrs og menneskes fysiologi. AKI’s ph.d.-sko-
le udbyder kurser inden for de fleste af instituttets
forskningsområder. I 1997 var der tilknyttet et per-
sonale på 40,5 VIP årsværk, samt 9,07 fondslønne-
de VIP-årsværk. Desuden 5 eksterne lektorer og 11
undervisningsassistenter. Det tekniske personale
omfattede 38,4 årsværk og 3,53 fondslønnede TAP
årsværk. Til instituttet var knyttet 26 ph.d.-stude-
rende.

Instituttet ledes af en bestyrelse bestående af 4
VIP’er og 2 TAP’er repræsenterende alle afdelin-
ger. Fra 1/9 1997, VIP: Institutleder Per Rosenkil-
de (ZL), Poul Kristensen (BKA), Ivana Novak
(ZL), Lars Ole Simonsen (LCMF). TAP: Peter Kor-
sgaard (BKA), Anne-Marie Lauridsen (LCMF).

Afdelingsbestyrere er: P. Budtz (ZL) G. Christof-
fersen (LCMF) U. Rasmussen (BKA) (E. Richter
er afdelingsbestyrer for LHF) .

Administrationen
Lise Riis (administrator) er sekretær for ledelsen
og varetager den praktiske administration af insti-
tuttet.

Pia Bilton (receptionist) administrerer undervis-
ningslokaler og eksamenstilmeldinger, salg af un-
dervisningsmateriale samt telefon- og postservice.

Helle Kovaltsenko (bogholder) er regnskabs-
fører for de 4 laboratorier.

Lis H. Christensen (bibliotekar) varetager bibli-
oteket og skrivestue (PUF, årbog og vejviser) samt
afløser i Informationen.

Th. Bernth (netværksmedarbejder) tager sig af
EDB-netværket, dets installation og udvikling,
hjulpet af Kirsten Abel (EDB assistent).

Instituttets virksomhed i øvrigt er beskrevet i de
respektive afdelinger/laboratoriers forskningsbe-
retninger.

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
muskel-skelet systemet. En del af laboratoriets an-
satte indgår i Center for Muskelforskning, støttet
af Danmarks Grundforskningsfond.

Muskelstofskifte og ernæring
(Bente Kiens, Erik A. Richter, Sven Asp, Søren Kri-
stiansen, Jørn Wulff Helge, Jørgen Wojtazewski,
Jens R. Daugaard).

Den isolerede perfunderede rottebagkropsmo-
del er blevet grundigt evalueret med henblik på at
undersøge, hvorvidt den kan bruges til en nøjag-
tig kvantitering af glukosetransport i skeletmusku-
latur. Ved anvendelse af den radioaktivt mærkede
glukoseanalog 2-deoxy-D-glukose og extracellu-
lær-rums markøren mannitol er det muligt med
en tidsopløsning ned til 1 min nøjagtigt at kvanti-
tere glukosetransporthastighed i de forskellige
muskelfibertyper under maximalt såvel som su-
bmaximalt effektive stimuleringer med muskel-
kontraktioner og insulin.

I vores fortsatte bestræbelser på at afdække sig-
naltransduktionsmekanismen bag muskelkontrak-
tioners stimulering af skeletmuskulaturs glukose-
transport har vi undersøgt den mulige rolle af
MAP-kinase, som vides at blive aktiveret under
muskelkontraktioner. I perfunderet rotteskeltmu-
skulatur kan den kontraktionsinducerede aktive-
ring af MAP-kinase hæmmes fuldstændigt med
stoffet PD98059. Denne hæmning viste sig dog
ikke at have nogen indflydelse på kontraktionsin-
duceret glukose- eller aminosyretransport i musk-
lerne. Vi har derimod vist, at en hæmmer af prote-
in kinase C (calphostin) er i stand til delvist at
hæmme den kontraktionsinducerede stigning i
skeletmusklernes glukosetransport, tydende på at
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protein kinase C spiller en vigtig rolle i kontraktio-
ners signaltransduktionsmekanisme. En anden ki-
nase-hæmmer wortmannin kan ligeledes hæmme
kontraktionsinduceret gluosetransport i muskler.
Derimod er begge kinasehæmmere fuldstændigt
uden effekt på den stigning i skeletmusklernes
glukosetransport, som hypoxi fremkalder. Dette
viser, at kontraktioner og hypoxi, i modsætning til
den gængse opfattelse, ikke kan have samme sig-
naltransduktionsmekanisme i forbindelse med sti-
mulering af glukosetransport. Stimulering af gluo-
setransport vides at medføre en translokation fra
intracellulære membranbundne depoter til celler-
nes overflade af transportøren GLUT4. I denne
forbindelse er det derfor vigtigt at vide, hvilke an-
dre proteiner end GLUT4, som findes i de intra-
cellulære GLUT4 depoter. Det har været foreslået,
at enzymet phosphatidyl-inositol-3-kinase (PI3K)
skulle findes i GLUT4 depotet og at aktivering af
enzymet skulle være en forudsætning for f.eks. in-
sulins stimulerende virkning på GLUT4 transloka-
tionen. Ved at oprense intracellulært beliggende
GLUT4-vesikler (depoter) fra skeletmuskulatur
har det imidlertid vist sig at PI3K ikke er en be-
standdel af de intracellulært beliggende GLUT4
depotvesikler (samarbejde med Amira Klip, Cana-
da).

Den intramuskulære koncentration af fedtsyrer
er undersøgt i hvile og under arbejde af forskellig
intensitet. Det blev fundet, at der i hvile er en ken-
delig koncentration af fedtsyrer i cytoplasma, hvil-
ket tyder på at det er transporten af fedtsyrer ind i
mitokondrierne snarere end gennem cellernes
overflademembran, der er limiterende for fedtsy-
reforbrændingen. Ved moderat arbejde, hvor der
er en høj fedtforbrænding, falder den intracellu-
lære fedtsyrekoncentration for igen at stige under
intenst arbejde, hvor fedtforbrændingen er lille.
Dette tyder på, at faldet i fedtforbrænding under
intenst arbejde ikke skyldes mangel af fedt i celler-
ne, men snarer at det ikke kan forbrændes, dvs.
ikke kan transporteres ind i mitokondrierne (sam-
arbejde med G van der Vusse, Maastricht Universi-
ty, Holland).

Vi har fortsat arbejdet med de fedtsyre-binden-
de proteiner, lokaliseret til plasmamembranen og
cytosolen. Bl.a. har vi ved brug af immunhistoke-
miske metoder på human muskel fundet, at de
fedtsyre-bindende proteiner (FABPpm) findes
dels i plasmamembranen men også synes at eksi-
stere i kontakt med mitochondriemembranen.
Endvidere ses en langt større antal af FABPpm i
type I fibre end i type II fibre. 

Vi har påbegyndt en større forsøgsserie, der til-
sigter at belyse stofskiftet under arbejde hos kvin-
der med forskellig fysisk arbejdskapacitet (træ-
ningsbaggrund) og sammenligne det med stof-

skiftet hos tilsvarende trænede mænd. Stofskiftet
kvantiteres ved kombination af invasive metoder
og infusion af stabile isotoper.

Energiomsætning, purinemetabolisme og ion-
transport under metabolsk stress
(Ylva Hellsten, Jens Bangsbo).

I fortsættelse af tidligere forsøg, er samspillet
mellem og regulationen af muskulaturens forskel-
lige energisystemer under og efter intenst arbejde
blevet belyst. 

I flere forsøg er der fokuseret på musklernes
energiomsætning under intenst arbejde med sær-
ligt fokus på den initielle fase. Det er fundet, at år-
sagen til musklernes begrænsede iltoptagelse i
starten af arbejde hovedsagelig skyldes en lokal
begræsning. Det er vist, at det kan skyldes en util-
strækkelig aktivering af enzymet pyruvat dehydro-
genase. I samarbejde med Ulla og Hans Rasmus-
sen er der endvidere fundet en tæt sammenhæng
mellem mitochondriel respiratorisk kapacitet be-
stemt in vitro og in vivo. Ved anvendelse af thermi-
storer i muskel og blod har det også været muligt,
at bestemme musklers totale energiforbrug og
mekanisk effektivitet under intenst arbejde.

I en række forsøg med intens træning er mæl-
kesyre-transportørernes og Na+K+ pumpernes
funktionelle betydning blevet belyst i samarbejde
med Carsten Juel og Henriette Pilegaard. 

I humane forsøg er purinmetabolismen under-
søgt med særligt henblik på urats rolle som anti-
oxidant i muskler under fysisk arbejde. Det er vist
at urat oxideres, sandsynligvis via iltradikaler, i
hårdt arbejdende muskler. Endvidere at muskler-
nes uratdepoter efter arbejde genopbygges ved
optagelse af urat fra blodbanen.

Med en mikrodialysemetode har det været mu-
ligt at bestemme koncentrationer af metabolitter,
så som glukose, mælkesyre og adenosin, og ioner,
i væsken omkring muskelfibre under arbejde,
samt ændre på lokalmiljøet, ved eksempelvis infu-
sion af subtrater for muskelenzymer igennem mi-
krodialyseproberne. Metoden anvendes bl.a. til at
forsøge at afklare årsagen til træthed ved intenst
arbejde og vurdere hvilke substanser, som forårsa-
ger stigningen af musklers blodgennemstrømning
under kontraktion (se nedenfor).

Regulation af musklernes blodgennemstrømning 
(Ylva Hellsten og Bengt Saltin).

Nye metoder og teknikker er blevet udviklet for
at studere, hvilken rolle adenosin og nitrogenoxid
spiller i regulation af musklernes blodgennems-
trømning; og for at opnå en forståelse for samspil-
let mellem muskel- og blodkarceller. Muskelcelle-
kulturer og endothelcellekulturer er udviklet bå-
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de fra rotte og fra mennesker. Endvidere kan ner-
ver fra rotter implementeres i muskelcellekultu-
rerne. Modellerne anvendes til bl.a. at undersøge,
hvordan aktiviteten af nitrogenoxid synthase og
AMP 5’nukleotidase reguleres i muskler med og
uden muskelkontraktion. Sideløbende belyses dis-
se spørgsmål i studier på mennesker under bl.a.
anvendelse af mikrodialyseteknikken. Vi har end-
videre undersøgt, om blodets ilttension og iltind-
hold har ensartede effekter på reguleringen af
lungeventilation og kredsløb i hvile og under ar-
bejde. Interventionen har været blodtapning for
at sænke hæmoglobinkoncentrationen ([Hb]) og
indånding af gasser med normalt og sænket iltind-
hold. Dermed opnåedes to forsøgssituationer
med samme lave iltindhold i blodet, men i det ene
tilfældet på grund af lav [Hb] og det andet på
grund af lav ilttension og iltsaturation. Resultater-
ne er entydige. Ilttension påvirker primært lunge-
ventilationen, mens iltindholdet har størst effekt
på kredsløbet og specielt blodgennemstrømnin-
gen til skeletmuskulaturen. Arbejdet fortsætter nu
med forsøg på at finde mekanismerne for, hvor-
dan iltindholdet i blodet kan “styre” størrelsen af
musklens perfusion, således at ilttransporten så
præcist tilpasses behovet.

Temperaturregulering og væskebalance 
(Bodil Nielsen Johannsen, José Gonzáles-Alonso).

Hvorledes påvirker dehydrering kredsløb og
metabolisme under arbejde i varme? Prioriteres
de arbejdende musklers kredsløb over tempera-
tur-reguleringens? Ja, vi finder at først ved et sved-
tab på over 1,5% af legemsvægten falder blodgen-
nemstrømningen i de arbejdende muskler, samti-
digt med et begyndende fald i blodtryk og i hjer-
tets mindutvolumen. Forsøgene blev afsluttet i for-
året (samarb. med José Gonzales-Alonso, José An-
tonio Lopex Calbet, Bengt Saltin).

Hvorfor bliver man træt i varme? Det er stude-
ret ved at lade personer arbejde i 40° tør varme til
de ikke kan mere, med normal udgangstempera-
tur, efter at de har været kølet ned eller varmet op
før varmestresstesten. I alle betingelser stopper
personerne, når de når ca. 40° i legemstempera-
tur, men efter kortere eller længere tid, kortere jo
varmere de er ved starten. Dvs. høj legemstempe-
ratur fører til træthed. Er denne træthed lokalise-
ret i hjernen? Det søges belyst ved at måle den
elektriske aktivitet i frontallappen (ved elektron-
cephalografi), hvor en forskydning i forholdet
mellem � og � powerspektrene (søvnindex) er
udtryk for træthed. Ved stigende legemstempera-
tur under arbejde i varme stiger søvnindex, men
der sker ikke en pludselig ændring i tilknytning til
den træthed der gør, at personerne stopper (sam-
arbejde med Gert Christoffersen, LCMF).

Holdningsmusklernes fysiologi og arbejds-
fysiologisk ergonomi 
(Kurt Jørgensen, Pernille Kofoed).

Undersøgelser af den paraspinale muskulaturs
intramuskulære tryk, blodgennemstrømning, ilt-
tension og EMG under isometriske muskelkon-
traktioner på forskellige belastningsniveauer og
forskellig varighed pågår i samarbejde med NASA
Ames Research Center og Arbejdsmiljøinstituttet.
Endvidere studeres fortsat aktiveringsstrategier og
træthedsudvikling i rygmuskelsynenergier ved su-
bmaximale kontraktioner. En række studier på
dette område blev fremlagt i disputatsen: Kurt Jør-
gensen, Human trunk extensor muscles – Physio-
logy and Ergonomics, der blev forsvaret i juni
måned. 

Vi har tillige undersøgt fysiologiske effekter af
træning i rygmusklerne på plejepersonale i Roskil-
de Amt.

Endelig er der gennemført interventionsstudier
vedr. skulder og rygbelastning under champig-
nonplukning i samarbejde med post.doc. Junay
Ohashi, Kyushu Institute of Design, Japan. Elek-
tromyografiske studier af rygbelastning er gen-
nemført ved forskellige typer af underlag.

Elitetræning af børn 
(Klaus Klausen, Kurt Jørgensen, Jens Bangsbo,
Lone Hansen, Jesper Bencke). Studierne er en del
af et interdisciplinært forskningsprogram initieret
af Center for Idrætsforskning ved KU (se dette).
Programmet har til formål at belyse børns reaktio-
ner på at være udtaget til tidlig specialisering i
idræt. LHF’s bidrag er at foretage prospektive un-
dersøgelser vedrørende udviklingen af den fysiske
præstationsevne hos 10-15 årige børn, der dyrker
idræt på elite – såvel som på motionsniveau inden-
for fem forskellige idrætsgrene. Undersøgelsen
omfatter antropometriske målinger, pubertetsud-
viling, vækstfaktorer i blodet, dynamometri, må-
ling af energistofskifte og forskellige respirations-
og kredsløbsparametre under løb, samt målinger
af koordination og balanceevne. Undersøgelsen
omfatter ca. 1.500 børn, og skal fortsætte over en
årrække, for at klargøre indflydelsen af trænings-
mængde og specialisering på børns vækst, puber-
tetsudviling og fysiologiske ydeevne. Resultater fra
en spørgeskemaundersøgelse rettet imod samtlige
børn og deres forældre er bearbejdet. Den første
af i alt 4 undersøgelser af forskellige elementer,
der beskriver den fysisk præstationsevne er gen-
nemført på en undergruppe af ca. 200 børn. Vide-
re er resultaterne fra en longitudinel undersøgel-
se af ca. 100 elitefodbolddrenge under bearbejd-
ning. 

Biomekanik: Undersøgelse af lænderygbelast-
ningen under træk- og skubarbejde fortsætter.
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Den er baseret på EMG, dynamometri, kraftplat-
form samt bevægelsesanalyser (samarbejde med
B. Schibye, Arbejdsmiljøinstituttet). Undersøgel-
sen af årsager til den store forskel i løbeøkonomi
hos eliteløbere fortsætter (samarbejde med M.
Voigt, Aalborg Universitet).

Specielle hverv:
BS er leder af Center for Muskelforskning under
Danmarks Grundforskningsfond. BNJ er Institut-
leder for Institut for Idræt, medlem af Statens na-
turvidenskabelige Forskningsråd, medlem af
Forskningsforum, medlem af International Union
of Physiological Sciences (IUPS)’s Thermal Com-
mission, medlem af det eksterne forskningsudvalg
for Arbejdsmiljøinstituttet, samt KU’s repræsen-
tant i Team Danmark. EAR er medlem af Team
Danmarks forskningsudvalg, i bestyrelsen for
Dansk Endokrinologisk Selskab og er laboratorie-
bestyrer for Laboratorium for Human Fysiologi
samt formand for Forskningsudvalget ved Institut
for Idræt. KJ var formand for det nu nedlagte Fæl-
lesrådet for Idrætsuddannelserne (FRI) og for-
mand for det landsdækkende censorkorps i idræt.
BK er studieleder og formand for Studienævnet
for Idrætsuddannelserne, medlem af Det naturvi-
denskabelige Fakultets udvalg for kvindeforsker-
rekrutering, mentor for faget Idræt og medlem af
Idrættens Forskningsråd. JB er medlem af styrings-
gruppen “Science and Football” inden for “World
Commission of Sports Biomechanics”.

Kongresarrangører:
EAR, BK og BS var arrangører af Second Copen-
hagen Muscle Research Centre Conference on
Skeletal Muscle Metabolism in exercise and Dia-
betes i København. BNJ var arrangør af Thermal
Physiology Symposium 1997 i København. JB og
BS var arrangører af 2nd Annual Congress of
European College of Sport Science i København.

Redaktionelle hverv m.v.:
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 tidsskrifter.

Rejser og inviterede foredrag:
BK har været inviteret foredragsholder i Melbour-
ne og Sydney, Australien, i Dublin, Irland samt i Kø-
benhavn. EAR har været inviteret foredragsholder i

Sydney, Australien, i Lillehammer, Norge samt i Kø-
benhavn. BNJ har været inviteret foredragsholder i
København. BS har i årets løb været forelæser ved
universiteterne i Quebec, Thessaloniki, og Barcelo-
na samt deltaget i symposier ved NIH, Washington,
USA; Wien, Østrig; Grenada og Gran Canaria, Spa-
nien; Lillehammer, Norge; Visby og Gøteborg, Sve-
rige; og St. Petersburg (IUPS), Rusland. JB har
været inviteret foredragsholder i Tokyo, Japan;
Nashville, USA; Paris, Frankrig; Oulo, Finland;
Cambridge, England; Barcelona, Spanien; Opdal,
Norge, Cran Canaria, Spanien.

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.

Regulering af iontransport i pankreas
Vores forskningsmæssige hovedindsats i dette år
har drejet sig om regulation af bikarbonattrans-
port i pankreasgange via forskellige purinerge re-
ceptorer. Vi har vist, at stimulation med nukleoti-
der som ATP og UTP forhøjer celle Ca2+, som vi
måler ved hjælp af fluorescens-optisk metode.
Ca2+-signalerings- vejene hæmmer eller åbner for-
skellige ionkanaler, som vi undersøger med patch-
clamp teknikker. Purinerge receptorer kan derfor
betragtes som modulatorer af sekretion. Fluore-
scensmålinger af cellulært pH viser, at pankreas-
gange har en høj koordineret H+ og HCO3

- trans-
port over den basolaterale og luminale membran.
Et nyt perspektiv ved vores projekter om sekretori-
ske væv er at opklare iontransport og signalering
på cellulært og subcellulært niveau ved hjælp af
vores nyanskaffede confocal laser scanning mikro-
skop (CLSM). Det første projekt med CLSM un-
dersøger betydning af cytoskelet i sekretionen i
samarbejde med J. W. Mills, Clarkson University,
USA (Ivana Novak, Bettina C. Christoffersen, S.
Hede, C. Neumann).

Mekanismer for iontransport i paddenyre 
og hud
Samlerør har betydelig funktion i dannelse af for-
tyndet urin hos skrubtudser. Mikroperfusion og
elektrofysiologiske teknikker etableres til studier
af iontranport i dette heterocellulære nyreafsnit
(Nadja Møbjerg, Ivana Novak, Erik Hviid Larsen),
og projektet udvides med ultrastrukturelle studier
i samarbejde med Åse Jespersen (Zool. Centra-
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linst.). Med confocal laser mikroskopi har vi stu-
deret cytoskelettet i paddehudens epidermis- og
kirtelceller, hvis transportfunktioner vi karakteri-
serer i andre projekter (Niels J. Willumsen, J.W.
Mills, Henning K. Andersen).

Isoton transport i vandtransporterende epiteler
I frøhudens eksokrine kirtler har vi med patch-
clamp teknik identificeret Cl-, Na+ og K+ kanaler i
den apikale membran. Det er sandsynliggjort, at
Cl- kanalerne med hensyn til konduktans, farma-
kologi og reguleringsmekanisme udgør en padde-
homolog til den humane Cl- kanal, CFTR (“Cystic
Fibrosis Transmembrane Conductance Regula-
tor”)(Jakob B. Sørensen, Erik Hviid Larsen). 

Analyser af CFTR-ekspressionen i epidermis hos
udvalgte paddearter er indledt ved hjælp af immu-
nhistokemi, in situ hybridisering og PCR (Solvejg
Reeh, Povl Budtz). 

De proximale luftvejsepiteler hos pattedyr er
udstyret med transport-mekanismer, som tillader
absorption af en isoton NaCl-opløsning. I samar-
bejde med Peter Steen Pedersen (Rigshospitalet)
studerer vi med elektrofysiologiske teknikker ion-
og vandtransport i kulturer af human næseslim-
hinde (Niels J. Willumsen).

Ekspression og genetisk karakterisering af
membranproteiner
Ekspression med baculovirus af CFTR i Sf9-insekt-
cellelinien er karakteriseret med immunologiske
metoder og funktionelt ved patch-clamp under-
søgelse af kloridkanaler i cellens plasma-mem-
bran. Begge metoder har sandsynliggjort, at CFTR
ikke er modificeret ved ekspression i Sf9 celler.
Tilsvarende undersøgelser med Drosophila celleli-
nien S2 er indledt. Med dette system opnås ikke-vi-
rus båret ekspression. I modsætning til Sf9-cellen
bliver rekombinante proteiner glykosyleret, hvil-
ket muliggør undersøgelser af denne modifikati-
ons indflydelse på funktionen (Erik Hviid Larsen,
Solvejg Reeh, Niels J. Willumsen). 

Til karakterisering af proteinbindende do-
mæner i membranproteiner er opsat et genetisk
system i Escherichia coli med det N-terminale DNA-
bindende domæne af bakteriofag-lambda-repres-
sor som reporter for proteinbinding (J.C. Hu et
al., Science 250, 1400, 1989). Her udnyttes, at
lambda repressorens DNA-bindende domæne
kræver et proteinbindende domæne for at repres-
sere dannelse af lambda. Fire E. coli stammer er
isoleret med plasmidkonstruktioner, der koder for
varierende dele af lambda-repressorens DNA-bin-
dende domæne. Vi har vist, at ingen af disse kan
repressere lambda-udvikling, og at to fungerer
som reporter for lacI repressorens dimerisations-
domæne. Dette assay er effektivt til selektion af

mutanter i proteinbindende domæner af mem-
branproteiner, der er nødvendige for funktionen
af disse (Solvejg Reeh).

Regulering af vækst og differentiering af
epitelceller
Paddehuden: Vi har tidligere på strukturelt og cel-
lekinetisk grundlag sandsynliggjort, at apoptose-
raten i epidermis er reduceret efter fjernelse af hy-
pofyseforlappen og stærkt øget efter indlægning
af en subkutan hydrocortisonpille. Disse observa-
tioner er i år fulgt op af en immunhistokemisk un-
dersøgelse (in situ end labelling) af apoptose un-
der samme betingelser. Undersøgelserne af epi-
dermis’ differentiering ved hjælp af lektiner fort-
sætter (Povl Budtz).

Den immunhistokemiske undersøgelse af kera-
tinepitoper i skrubtudseepidermis er afsluttet (In-
grid Spies).

Brystkræftceller: Den relative betydning af pro-
liferation og apoptose for nettotilvækst af den hu-
mane brystkræftcellelinie MCF-7 under indvirk-
ning af østradiol og/eller tamoxifen undersøges
(Povl Budtz, Anne Lykkesfeldt, Kræftens Bekæm-
pelse). Tidligere undersøgelser har vist, at MCF-7
under indvirkning af østradiol bl.a. secernerer
procathepsin-D til det omgivende medium. For-
søg er indledt til belysning af dette proteins muli-
ge betydning som parakrin/autokrin vækstregule-
rende faktor (Povl Budtz).

Epitel-stroma interaktion: Et nyt forskningsom-
råde omfatter den molekylære baggrund for vækst
og differentiering i det dynamiske samspil mellem
epitel og bindevæv. Med brystkirtlen som model
fokuseres der på I) genregulation i bindevævscel-
ler som følge af epitelcellers respons på systemiske
hormoner, II) bindevævscellers molekylære diffe-
rentieringsmønster f.eks. ved sårheling, kroniske
bindevævsforandringer, cancer, og III) receptor-
medieret interaktion mellem epitel og bindevæv
og intracellular signaltransduktion ved hjælp af
bl.a. RT-PCR, “differential display”, cDNA sekven-
tering, PCR-kloning og regulerbar ekspression i
eukaryote celler (Lone Rønnow-Jessen i samarbej-
de med Ole W. Petersen, Panum Instituttet).

Udvikling, vækst og trivsel og fedme

Regulering af udvikling og metamorfose
Neotæni: Den mexikanske 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 hos
metamorfoserende arter samtidig med det enzym,
der skal aktivere thyreoideas hormon. Hos axolot-
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len kommer enzymet senere, måske initieret i for-
bindelse med binyrebarkens udvikling (Per Ro-
senkilde).

Ålelarvers udvikling: Måling af thyreoideahormo-
ner viser et forløb, der stemmer overens med, at
overgangen fra glasål til de pigmenterede udvik-
lingsstadier reguleres efter samme mønster som
metamorfosen hos padder. Undersøgelse af udvik-
lingen af indre struktur og funktion viser, at i den-
ne periode sker tillige den væsentlige differentie-
ring af fordøjelseskanalen og forberedelsen af or-
ganismen til fødeoptagelse og vækst (Inger Marie
Jegstrup, Per Rosenkilde).

Trivsel hos fisk i Østersøen: Torsk, indsamlet i
Østersøen, viser et indhold af degenererede (atre-
tiske) oocyter, tydeligt højest i områderne øst for
Bornholm. I de samme områder er indholdet af
miljøfremmede lipidopløselige stoffer i fiskene
forøget (Jens Gerup Nielsen, Gitte I. Petersen).

Eksperimentelt induceret autoimmunitet
Der arbejdes med voksne, ikke-bestrålede mus af
begge køn, som efter semiallogen miltcelletrans-
plantation udvikler en exokrinopati, der kan sam-
menlignes med primært Sjögren’s syndrom: En
autoimmun kirtel- og bindevævssygdom, som ho-
vedsagelig rammer kvinder. Der er påvist kønsfor-
skelle i den kompetitive rekolonisering af hæmat-
opoietisk væv (Anne Ussing i samarbejde med Per
Rosenkilde, Inger Sørensen; Knud Josefsen, Bar-
tolin Institituttet; Peter Naeser, Uppsala Univ.; Se-
verin Olesen Larsen, Statens Serum Institut; Jan
Prause, Øjenpatologisk Institut, KU).

Udvikling af fedme
Lis Olesen Larsen har i samarbejde med Panum
Institutet og Institut for Idræt, Odense Universitet
fuldført et studium af fedtdeponering hos unge
mandlige studerende med overindtag af kulhy-
drat- eller fedtdomineret mad, drikke og slik. Det
ser ud til, at både raffineret sukker, stivelse og an-
dre kulhydrater bidrager næsten lige så godt som
fedt til fedtdeponering. Fedtsyntesen på basis af
stivelse og sukker foregår især udenfor leveren.

Ekstraordinært organisatorisk arbejde og forsk-
ningsbaserede aktiviteter:
Povl Budtz formand for to disputatsbedømmelses-
udvalg.

Jørgen Gomme ansvarlig for EDB-netværket ved
August Krogh Institutet, Zoologisk Institut og
Museum. I studienævn for humanbiologi. I besty-
relsen for isotopkurser for læger. Medlem af besty-
relsen, Dansk Naturhistorisk Forening.

Lone Rønnow-Jessen referee for FEBS-Lett.,
Cancer Res., Brit. J. Cancer, Breast J.

Erik Hviid Larsen i bestyrelsen for Europ. Soc.

Comp. Physiol. Biochem., af International Com-
mittee for Comparative Physiology, formand for
Nationalkomitéen for Fysiologi, i redaktionskomi-
téen for Exp. Physiol. og J. Gen. Physiol. Referee
for J. of Comp. Physiol., J. Gen. Physiol. J. Physiol.,
J. Membr. Physiol. Formand for et professorbe-
dømmelsesudvalg.

Lis Olesen Larsen er i redaktionskomité for J.
Herpetol.

Ivana Novak referee for Pflügers Archiv, Arch.
Oral Biol., J. Physiol.

Per Rosenkilde er i redaktionskomité ved Gen.
Comp. Endocrinol. og referee for J. Fish Biol., En-
vironm. Toxicol. Chem., Amer. Zool., Acta Zool.; i
International Committee for Amphibian Endocri-
nol.; i styringsgruppen for et projekt under Mil-
jøstyrelsen: Pesticiders effekt på vandhuller; i Un-
dervisningsministeriets tværgående fagkonsulent-
gruppe for biologi; Censorformand, DLH og In-
stitutleder for AKI.

Niels J. Willumsen er i Biologisk Studienævn (vi-
cestudieleder) og dets internat. udv. Referee for J.
Gen. Physiol.

Ph.d.-kurser: “Ion Channel Patch Clamp Electrop-
hysiology”.

Gæsteforelæsninger og forskningsophold:
Erik Hviid Larsen: “In Search of a New Membrane
Model”, København.

Ivana Novak: Nagoya, Japan; St. Petersborg,
Rusland; Hamburg, Tyskland; KAS Glostrup; Wo-
ods Hole, USA.

Deltagelse i kongres etc.:
Lis Olesen Larsen: 3. World Congress of Herpeto-
logy, Prag (poster).

Erik Hviid Larsen: 33. IUPS Congress, St. Pe-
tersborg (Symposium organizer, chairman).

I. Novak: FASEB meeting, New Orleans, Purine
Symposium.

N.J. Willumsen: Joint Meet. Amer. Spanish Phy-
siol. Soc., Malaga (foredrag); In Search of a New
Membrane Model, København (poster).

Abstracts:
Budtz, P.: Epidermal homeostasis as seen by a
‘“toad skin biologist”. Exp. Dermatol. 6: 330-331.

Frederiksen, O., Mollerup, S., Willumsen, N.J.:
Plasma aldosterone does not affect airway epithel-
ial Na+ absorption. Proc. IUPS XXXIII: P033.04.

Grunnet, N., Lammert, O., Dich, J., Faber, P.,
Hellerstein, M.K., Bjørnsbo, K.S., Larsen, L.O.,
Quistorff, B.: Isocaloric overfeeding with carbohy-
drate or fat in male volunteers. Effect on weight,
fat mass, resting energy expenditure and hepatic
de novo lipogenesis. Scand. Physiol. Soc., Oslo.
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Jensen, D.B., Larsen, L.O.: The effect of tempe-
rature on water content of toads. 3. World Congr.
Herpetol., Prag.

Jensen, L.J., Willumsen, N.J.: Proton secretion
by an electrogenic H+ ATPase in toad skin: Depen-
dence of proton flux and short-circuit current on
CO2. Acta Physiol. Scand. 159: 16A.

Lammert, O., Grunnet, N., Dich, J., Faber, P.,
Hellerstein, M.K., Bjørnsbo, K.K., Larsen, L.O.,
Quistorff, B.: Isocaloric overfeeding with carbohy-
drate or fat in male volunteers. Effect on weight,
fat mass, resting energy expenditure and hepatic
de novo lipogenesis. 8. Europ. Congr. Obesity, Du-
blin.

Larsen, E.H.: Are some chloride channel for-
ming proteins “unpatchable”? In: In Search of a
New Biomembrane Model. C28: 1-5, Copenhagen.

Naeser, P., Ussing, A.P., Prause, J.U.P.: Gender
difference in haematopoietic repopulation of chi-
meric Sjögren’s-mice. Scand. J. Immunol. 45: 441.

Sørensen, J.B., Larsen, E.H.: Whole-cell patch-
clamp studies of exocrine glands from frog skin
(Rana esculenta) FASEB J 11: A306, 1778.

Sørensen, I., Ussing, A.P., Klinken, L., Prause,
J.U.P.: Cerebral involvement in autoimmune
mice: a comparison of two SS-models. Scand. J.
Immunol. 45: 442.

Ussing, A.P., Rosenkilde, P: Thyroid hormone
treatment enhances the immune response of the
Mexican axolotl, Ambystoma mexicanum. Scand.
J. Immunol., 45: 432.

Willumsen, N.J., Jensen, L.J., Larsen, E.H.: Acti-
ve chloride absorption through mitochondria-rich
cells of toad epidermis. J. Physiol. Biochem. 53: 82,
O32.

Laboratoriet for Cellulær og Molekylær Fysiologi
(LCMF)
Laboratoriets forskningsaktiviteter ligger inden
for områderne almen, cellulær og molekylær fysio-
logi. De fleste projekter omhandler processer, der
er knyttet til cellemembranen: Na+/K+-pumpens
molekylære struktur og funktionsmekanisme, stu-
dier af konduktive iontransporter i humane eryt-
hrocyter og patch-clamp studier af receptor-styre-
de kationkanaler fra erythrocyter, studier af lak-
tat/proton-transport i muskler og af iontransport
og volumenregulering i Ehrlich celler. Endvidere
undersøges ilttransport og Na+/H+-udveksling i
kerneholdige erythrocytter, calciumbindende pro-
teiner (annexiner) fra eukaryote celler, den intra-
cellulære omsætning af pattedyrcellens proteiner
og proteasomets struktur og funktion. Inden for
neurobiologien arbejdes med hukommelses-frem-
mende stoffer og med hukommelses-relaterede
synaptiske processer samt med EEG-analyser.

Calcium-aktiveret chlorid-konduktans i
Xenopus laevis oocytter 
Tidligere arbejde med annexiners blokering af na-
tive Ca2+-aktiveret Cl-transport i Xenopus oocytter
har vist, at en hurtig transient og en langsom stati-
onær komponent i Cl-strømmen blokeres i for-
skellig grad. For at karakterisere annexin-mekanis-
men søges etableret en farmakologisk profil blo-
kering. Foreløbige resultater viser, at de to kompo-
nenter i chlorid-strømmen kan separeres, tydende
på enten to separate mekanismer eller to funktio-
nelt forskellige bindings-sites for inhibitorer (Poul
Bennekou, Anders J. Jørgensen, Berit I. Kristen-
sen og Søren Johansen).

Konduktive iontransporter over humane nor-
male og seglcelle erythrocyt-membraner
Analyse af ionfluxe viser, at koblingen mellem an-
og kationer under netto-salttab afhænger af de ak-
tuelle transportmekanismer. Transportbegræns-
ning som funktion af ionernes konduktans kan
ikke vurderes ud fra tilsyneladende middelkon-
duktanser. Det er vist, at blokeringen af volumen-
tab af anion konduktans/exchange inhibitoren
DIDS for deoxygenerede seglceller, der er baseret
på en åbning af de Ca2+-aktiverede K+-kanaler, skyl-
des en blokering af anion-konduktansen. Dette
forudsætter en høj grad af aktivering af kation-
transportvejen (Poul Bennekou., Søren Johansen
og Palle Christophersen, Neurosearch).

Calcium-afhængige cytoplasmatiske proteiner
I forbindelse med at vi har påvist, at kun annexi-
ner isoleret fra murint væv er potente inhibitorer
af den calcium-sensitive kloridkonduktans, er ar-
bejdet fortsat for at belyse strukturelle forskellig-
heder mellem murine og andre annexiner. Der er
påbegyndt undersøgelser af proteinet calpromo-
tin. Proteinet findes i det humane røde blodlege-
me i en opløselig og i en membranbunden form.
Det menes, at proteinet associerer med erythro-
cyttens plasmamembran i nærvær af calcium un-
der aktivering af den calcium-afhængige kalium
transport. Vi har oprenset proteinet og fremstillet
polyklonalt antistof mod det. Det ønskes på læn-
gere sigt belyst, hvilken sammenhæng der er mel-
lem struktur og funktion af proteinet ved anven-
delse af proteinkemiske såvel som elektrofysiologi-
ske metoder. (Berit I. Kristensen, Poul Bennekou,
Anders J. Jørgensen, Daniel E. Rasmussen og Gur-
li Bengtson).

Hukommelses-påvirkende stoffer
Det er tidligere eftervist, at piracetam virker frem-
mende på både “working memory” og “reference
memory” i en rumlig indlæringstest for rotter (“3-
valgs test”). Desuden er det blevet konstateret, at
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denne fremning i sig selv indebærer bivirkninger i
form af hæmmet “reversal-learning” (“om-ind-
læring”). Baggrunden for den hæmmede evne til
om-indlæring er yderligere undersøgt, og det er
konstateret, at den skyldes en inhiberet Pavlov’sk
“extinction” (“aflæring”) (Gert Christoffersen).

EEG-analyse af perceptionskontrol
En forsøgsprocedure er udviklet til identifikation
af “event related potentials,” som opstår i forbin-
delse med bevidst forberedelse til perception af
en lydstimulus. Resultaterne peger på at to præ-
frontale områder er involveret i perceptions-for-
beredelsen (Lis Engdahl Nielsen, Gert R.J. Chri-
stoffersen).

Intracellulær protein-nedbrydning: Proteasomet
Proteiner i eukaryote celler syntetiseres på riboso-
mer og nedbrydes af partikler, 26S proteasomer,
der således udgør ribosomernes funktionelle
modparter. Protein-nedbrydningen er bl.a. vigtig
for regulering af stofskifte og celledelinger, og for
immunologiske reaktioner.

Vi forsøger at bestemme struktur og funktion af
26S proteinasen, som består af mindst 30 forskelli-
ge peptid-kæder. Vi har fremstillet en serie mo-
noklonale antistoffer mod enkelte dele af protea-
somerne, bl.a. mod enkelte ATPaser (adenosin tri-
fosfat spaltende enzymer) og har vist, at samtlige 6
ATPaser findes i samme partikel, og at i hvert fald
en af dem (Sug1, Trip1) ikke findes i andre celle-
komponenter, på trods af rapporter om det mod-
satte. Vi har også vist, at celler indeholder kom-
plekser af proteasomer med både et ATPase kom-
pleks og en proteasom-aktivator, PA28, som stimu-
lerer cellulær immunitet. Opdagelsen gør det let-
tere at forstå, hvorledes fremmede proteiner pres-
enteres for immun-systemet (Klavs B. Hendil i
samarbejde med Keiji Tanaka, Tokyo).

Antistofferne bruges også til bestemmelse af
26S proteasomets struktur ved elektron mikrosko-
pi (Klavs B. Hendil i samarbejde med Burkhardt
Dahlmann og Friedrich Kopp, Düsseldorf).

To af protein-kæderne i proteasomer, iota og
zeta, har ribonuclease aktivitet (samarbejde med
H.-P. Schmid, Clermont-Ferrand, Frankrig). Zeta
findes også i fri tilstand i celler. Mængden af zeta
under forskellige forhold og dens egen omsæt-
nings-hastighed er blevet bestemt. Funktionen er
dog ikke klarlagt (Klavs B. Hendil og specialestu-
derende Line Jørgensen).

Nogle subunits i 19S-delen af proteasomet har
isoelektriske punkter langt fra, hvad man forven-
ter på baggrund af aminosyre sammensætningen.
Det er forsøgt at identificere de sekundære modi-
fikationer, som er årsag hertil, bl.a. ved hjælp af
massespektrometri, men brugbare resultater er

udeblevet. Det væsentligste problem har været at
få isoleret de modificerede subunits i tilstrækkelig
mængde. Nøjere lokalisering af subunit C5 ved
hjælp af polyklonale antistoffer affinitetsoprenset
fra kaninserum er endnu ikke afsluttet (Poul Kri-
stensen).

Til den videre undersøgelse af 26S proteaso-
mets struktur og funktion forsøges isoleret til-
strækkelige mængder af et af proteasomets regula-
toriske protein komplekser, PA700, og evt. andre
regulatoriske komplekser. Dette forsøges gjort ved
at immobilisere 19S proteasomet (26S proteaso-
mets proteolytiske del) enten ved direkte kobling
til Sepharose eller ved binding til monoklonalt an-
tistof, koblet til Sepharose. Der er hidtil ikke op-
nået publicerbare resultater (Wolfgang Uerkvitz).

pH regulering i muskler
Der arbejdes med to transportsystemer af stor be-
tydning for pH reguleringen i skelet-muskler: Lak-
tat/proton cotransportsystemet og natrium/pro-
ton exchange systemet (Henriette Pilegaard, An-
nelise Honig, Carsten Juel).

Na+/H+- udveksling i humane røde blodlegemer
og respiratorisk ilttransport
Na+/H+-udveksling over cellemembranen er påvist
i humane røde blodlegemer, men antages at være
uden fysiologisk betydning i denne celletype. Ud-
veksling af H+ mellem hæmoglobin og det cellu-
lære medium er en nødvendig forudsætning for
den reversible iltbinding. Det eksperimentelle ar-
bejde i -97 begrunder den antagelse, at Na+/H+-
udveksling over cellemembranen i humane røde
blodlegemer understøtter den respiratoriske ilt-
transport ved lavt men fysiologisk CO2/HCO3

- -
indhold i blodet ved at fjerne cellulære H+ under
oxygenering og tilføre cellerne H+ under deoxy-
genering (Niels-Chr. Jørgensen).

Na,K-pumpens struktur og funktion
Na,K-pumpen genererer 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 i et afstemt sam-
spil med kanaler for Na+ og K+ og cotransport-sy-
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
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
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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. De preliminære resultater ty-
der i stedet på, at nogle af de residues, der tidlige-
re 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) og andre si-
dekæder med oxygengrupper (N776, S775, T774)
til binding af K+- og Na+ joner. Vi har identificeret
aminosyre sidekæder, der alternativet binder Na+

eller K+, og andre sidekæder der enten binder Na+

eller K+, således at vi kan bidrage til forståelse af
det molekylære grundlag for pumpens Na/K spe-
cificitet (Peter Leth Jørgensen, Per Amstrup Pe-
tersen, David Sørensen, Lilian Beenfeldt Holger-
sen, Dorthe Meinertz, Jesper Morten Nielsen, Ja-
kob Helding Rasmussen, Karl Lücking, Jesper R.
Jørgensen, Bo Kristensen).

Agonist- og cellevolumen-induceret aktivering af
iontransport systemer i Ehrlich celler
Efter stimulering af Ehrlich celler med Ca2+-mobi-
liserende agonister (f.eks. thrombin) ses et hurtigt
indsættende, forbigående tab af KCl og cellevand.
Over de følgende min vender KCl indhold og cel-
levolumen imidlertid tilbage til udgangsværdien,
idet Na+,K+,2Cl-cotransporteren aktiveres; denne
aktivering synes ikke at være en direkte følge af re-
ceptor-stimuleringen, men en følge af det recep-
tor-medierede KCl tab og celleskrumpning. 

I anisotone medier regulerer cellerne deres vo-
lumen, men cellevolumen vender ikke helt tilbage
til udgangsværdien, idet cellernes “set point” for
volumenregulering synes ændret i de anisotone
medier. Vi kan yderligere påvise en markant æn-
dring i cellernes indhold af PtdInsP2, som nøje
korrelerer med cellevolumen, måske p.g.a. en
sammenhæng med den volumen-inducerede re-

organisering af actin-cytoskelettet (Doris K. Niel-
sen, Henrik Harbak, Søren Christensen, Inga So-
mer og Lars Ole Simonsen).

Den aberrante 3H mærkning af ATP og GTP ef-
ter in vivo mærkning med [2-3H]myo-inositol er ka-
rakteriseret nærmere (Søren Christensen i samar-
bejde med Hans Klenow og Kay Overgaard-Han-
sen, Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik,
Panum Instituttet). 

Organisatorisk arbejde og forskningsbaserede
aktiviteter:
Gert Christofferesen: Leder af Neurovidensk. Ctr.
for Kognition & Hukommelse. Laboratoriebesty-
rer, LCMF. Formand for biblioteksudvalget. Sam-
arbejder med Rigshospitalet og med University of
Edinburgh. Referent-arbejde for Journ. Consc.
Studies.

Klavs B. Hendil: Referent for tidsskrifter og for
Norges Forskningsråd og Det tyske Forskningsråd.

Co-chairman, FEBS meeting Copenhagen 1998.
Er ansvarlig for stalden på AKI.

L.O. Simonsen er medarrangør af Fællesmøder
om Membrantransport, Sandbjerg Gods ved Søn-
derborg (i samarbejde med Steen Dissing, Medi-
cinsk Fysiologisk Institut, Panum Instituttet, og
Torben Clausen, Fysiologisk Institut, Aarhus Uni-
versitet). L.O. Simonsen er medlem af Physiologi-
cal Society, U.K.

Peter Leth Jørgensen samarbejder med Dr. P.
Falson, CEA Gif-sur-Yvette, Frankrig og Dr. Jeppe
Tams, Bispebjerg Hospital omkring ekspression af
membranproteiner i gær og i katjon projektet
med Dr. S. Karlish, Weizman Institutet, Israel,
Medlem af udvalg til besættelse af professorat i fy-
siologi ved medicinsk fysiologisk institut, Panum
Institutet. 

Peter Leth Jørgensen: Det Kongelige Danske Vi-
denskabernes Selskab. Danmarks naturvidenska-
belige Akademi. Medlem af bestyrelsen for Biolo-
gisk Selskab. American Society of Biochemistry
and Molecular Biology Editorial Board for Journal
of Membrane Biology. Member of the Internatio-
nal Committee for the First International Confe-
rence on Control and Diseases of Sodium Depen-
dent Transport Proteins and Channels. Member
of the International Committee for the Ninth In-
ternational Conference of the Na Pump. For-
mand for ph.d.-udvalget for AKI.

Ph.d.-kurser: Heterologous Protein Expression, Au-
gust.

Deltagelse i kongres etc.:
Gert Christoffersen: Deltagelse i Soc. for Neuro-
science Ann. Meeting, New Orleans. 

Carsten Juel: Acta physiol Scand Symposium,
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Galå, Norge, Bioochemistry of Exercise, Sidney,
Australien.

L.O. Simonsen har deltaget i 30. Fællesmøde
om Membrantransport, Sandbjerg Gods ved Søn-
derborg (maj).

Peter Leth Jørgensen: Symposium on Ion Moti-
ve ATPases, Gothenburg, August 11. – 13. 1997.

Symposium on Transport ATPases, Biophysical
Society, New Orleans, March 1997.

Klavs B. Hendil: Clermont-Ferrand, Frankrig,
Marts 1997 og ved ph.d.-kursus, Århus Universitet.

Niels-Chr. Jørgensen: 76. Jahreskongress der
Deutschen Physiologischen Gesellschaft 11. – 15.
marts 1997.

Abstracts:
Dahlmann, B., Kopp, B.,Sobek, A.,Uerkvitz, W.,
Kristensen, P., Hendil, K.B: Topography of subu-
nits in the human 20S Proteasome. 2nd Workshop
on Proteasomes and Related Complexes. Cler-
mont-Ferrand, France. 1997.

Hendil, K.B, Kan, S., & Tanaka, S.: Protein
Complexes with Subunits of the 26S Proteinase.
Ibid.

Conconi, M., Djavadi-Ohaniance, L., Uerkvitz,
W., Hendil, K.B., & Friguet, B.: Macromolecular
Ligand Binding to the 20S Proteasome and Con-
formational Changes Analyzed with Monoclonal
Antibodies Against the Native Proteasome. ibid.

Griffin, T.A., Nandi, D., Hendil, K.B., Monaco,
J.J. & Colbert, R.A.: LMP2 Requires LMP7 for Effi-
cient Processing and Incorporation Into 20S Pro-
teasomes. Ibid.

Dutaud, D., Aubry, L., Hendil, K.B., & Ouali, A.:
Development of an ELISA Test for Proteasome
Quantification in Whole Muscle Homogenates.
Ibid.

Christoffersen, G.R.J., Kemp, A. & Örlygsdottir,
G. 1997. Piracetam inhibits Pavlovian extinction
and reversal learning in a spatial task for rats. Soc.
Neurosci. Abstr. 23, 1841.

Niels-Chr. Jørgensen: Influence of Na+/H+-ex-
change in red blood cells on respiratory O2-trans-
port in the frog.

Biokemisk afdeling (BKA)

Forskningsvirksomhed:
Forskningen grupperer sig inden for emnerne:
Proteinkemi og termodynamik, membrantrans-
port systemers 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 1997 har været sammenlig-
ning af aminosyresekvenserne for en række pro-
teiner isoleret fra kutikulatyper med forskellige
mekaniske egenskaber og repræsenterende ud-
valgte leddyrgrupper (insekter, edderkopper,
krebsdyr, dolkhaler).

Samarbejde med P. Roepstorffs forskningsgruppe
ved OU (Svend O. Andersen).

Intracellulær proteinnedbrydning: Proteasomet
Poul Kristensen og Wolfgang Uerkvitz udfører
projektet i samarbejde med K. Hendil, LCMF,
AKI, og der henvises til den der givne beskrivelse.

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 binden-
de protein fra gær og folat bindende protein fra
komælk.

Metodikker: Differentiel scanning kalorimetri,
isotermisk titreringskalorimetri og standard prote-
inkemiske metoder.

Samarbejde med B. Svensson, Carlsberg Labora-
torium, U. Christensen, KU, P. Roepstorff, OU, H.
Dalbøge, Novo Nordisk, J. Knudsen, OU, S. Inge-
mann Hansen, Hillerød Sygehus og J. Holm, Hor-
sens Sygehus (Bent Sigurskjold og Trine Christen-
sen ).

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. 

(1) Volumenaktiverede ionkanalers elektrofysiologiske
og biokemiske egenskaber samt karakterisering af de in-
volverede aktiveringsmekanismer: Vi har ved patch
clamp teknik karakteriseret de Ca2+-aktiverede og
de svulmnings aktiverede K og Cl kanaler i Ehrlich
celler. Vi har ved fluxmålinger vist at leukotrien D4

(LTD4) aktiverer begge K kanaltyper dog med for-
skellig affinitet. LTD4 kan i lave koncentrationer
(<5nM) aktivere K kanaler uden at give stigning i
frit cellulært Ca2+. Den LTD4 aktiverede K efflux er
charybdotoxin ufølsom. Det volumenregulatori-
ske respons kan ligeledes udløses uden målelig
stigning i cellulært Ca2+. Det er vist, at der i Ehrli-
ch cellen findes et højaffint og et lavaffint bin-
dingssite for LTD4 og at det er det højaffine site,
der er involveret i Ca2+ mobilisering og frigørelse
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af den organiske osmolyt (Else K. Hoffmann, Ian
H. Lambert, Stine F. Pedersen, Susanne Pedersen,
Grith Wybrandt i samarbejde med Lars O. Simon-
sen, LCMF, B. Nileus, Belgien, FV Sepulveda, Chi-
le, F. Jørgensen, OU).

(2) Studier af cytoskelettet ved confocal laser scan-
nings mikroskopi: F-aktins struktur og cellemorfolo-
gi undersøges i fikserede rhodamin-phalloidin
mærkede celler med confocal laser scanning mi-
kroskopi og aktin kvantificeres med et bindings as-
say. Vi har påvist et kvantitativt fald i F-actin efter
cellesvulmning og en stigning efter celleskrump-
ning (Else K. Hoffmann, Stine F. Pedersen i sam-
arbejde med gæsteprof. J. Mills, NY, USA). 

(3) Fosfolipase A2 stimulering ved cellesvulmning: Vi
har vist at stimulering af den 85kDa cytosoliske
fosfolipase A2 er det initielle trin i volumen regu-
leringen i Ehrlich celler såvel som i humane neur-
oblastoma celler og at G-proteiner er involveret i
aktiveringsprocessen (Else K. Hoffmann, Ian H.
Lambert, Stine F. Pedersen i samarbejde med S.M.
Thorød, Norge, L. Lauritzen og H.S. Hansen, Far-
maceutisk Højskole, S. Basavappa, Oxford, Eng-
land). 

(4) Struktur, funktion og regulering af Na,K,2Cl co-
transportsystemet: Vi har vist, at celleskrumpning og
tilsætning af vækstfaktorer inducerer en hurtig ak-
tivering af cotransport proteinet. Dette involverer
“Myosin Light Chain kinase” og proteinkinase C,
medens længere tids inkubation i hypertone me-
dier fører til en øget ekspression af Na,K,2Cl co-
transportproteiner (Else K. Hoffmann, Thomas
Krarup i samarbejde med B.S. Jensen, Neuro
Search).

(5) Regulering af cellulært pH i corticale neuroner og
i Ehrlich celler: Til dette studium har vi udviklet en
teknik til samtidig måling af cellulært Ca2+ og pH
(Stine F. Pedersen, Else K. Hoffmann i samarbej-
de med Nanna K. Jørgensen, Ca, USA, A. Schous-
boe, Farmaceutisk Højskole).

(6) Kinasers og fosfatasers rolle ved regulation af
2Na,Cl,taurin cotransportsystemet og den svulmningsak-
tiverede taurinkanal: Det er vist, at hæmning af en ca-
lyculin A følsom fosfatase reducerer taurin cotrans-
portsystemets affinitet for både taurin og Na uden
effekt på den volumenfølsomme taurinkanal. Po-
lyklonale antistoffer mod transportsystemerne er
fremstillet (Ian H. Lambert, Jens Mollerup).

(7) Karakterisering af taurintransport i Tetrahymena
pyriformis: Den Na-afhængige taurintransport er
vist at være pH følsom og reguleret af cAMP
følsomme kinaser og calyculin A sentisive fosfata-
ser (Ian H. Lambert i samarbejde med B. Kram-
høft, Carlsberg Laboratoriet).

(8) Karakterisering af den svulmningsaktiverede tau-
rinkanal i HeLa celler: Aktivering af den volu-
mensensitive taurin kanal er vist at involvere fos-

folipase A2 og 5-lipoxygenase aktivitet. Transport-
vejens aktivitet moduleres af extracellulært ATP
(Ian H. Lambert i samarbejde med J. Hall,
Oxford, England).

(9) Iscaemi i hjerneceller: Vi har afrundet et pro-
jekt, der beskriver sammenhængen mellem pH-
ændringer og Ca2+ ændringer i corticale neuroner
udsat for milde iscaemiske tilstande (Stine F. Pe-
dersen, Else K. Hoffmann i samarbejde med Nan-
na K. Jørgensen, Ca, USA, A. Schousboe, Farma-
ceutisk Højskole).

(10) Karakterisering af ATP receptorer i Ehrlich cel-
ler: ATP virker ekstracellulært i mange celletyper.
Vi identificerer dels ATP receptorerne i Ehrlich
cellen og dels den intracellulære signaleringspro-
ces, der aktiveres af ATP. Der måles dels cellulært
Ca2+ og pH og dels ionkanal aktivitet ved patch
clamp teknik efter stimulering med ATP (Susanne
Pedersen, Else K. Hoffmann, Stine F. Pedersen,
Ian H. Lambert).

(11) Korttids og langtids adaptation af Fundulus
Heteroclitus til salt- og ferskvand: Projektet er udført
under et gæsteophold på Mount Desert Island
(Else K. Hoffmann i samarbejde med J.A. Zaduna-
isky, Miami, F. Lang, Tübingen og E. Hoffmann,
Danmarks Fiskeriundersøgelser).

Metodikker: Analytisk kromatografi (HPLC) og
radioimmunoassay til kvantitativ bestemmelse af
signalstoffer. Affinitetskromatografi til oprens-
ning af transportproteiner. Fluorescens mikrosko-
pi med digital billedbehandling til samtidig be-
stemmelse af cellulært Ca2+ og pH. Confocal laser
scanning mikroskopi er under indkøring. Ekspres-
sion af G-protein koblede receptorer og transport-
proteiner. Patch-clamp teknik til undersøgelse af
ionkanaler i plasma- og kerne membraner. Affini-
tetsoprensning af RNA og mikroinjektion i Xeno-
pus oocyter. Der arbejdes med Ehrlich ascites tu-
morceller, HeLa celler, humane neuroblastoma
celler, neuroner fra Hippocampus og fra cortex,
protozoen Tetrahymena samt oocyter fra Xenopus
laevis.

Transport af vand og ioner gennem epiteler
(1) Undersøgelse af mekanismen for isotonisk vand-
transport: Forsøgene udføres på tudsetarm, så vidt
muligt uden at ændre det biologiske system. Må-
ling af vandtransport igennem det isolerede epitel
med identisk Ringer opløsning på de to sider er
hidtil udført ved at måle fluxen af 134Cs, først i den
ene retning og efter udvaskning i den modsatte
retning. Cs kan kun passere et epitel via den para-
cellulære vej. For at udelukke den mulighed, at
fluxene ændres med tiden, forsøger vi nu at måle
fluxene i begge retninger samtidigt. I samarbejde
med Risø, som har apparatur dertil, måles med to
Cs isotoper. Metoden vil også blive anvendt til un-
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dersøgelser af forholdene ved vandforskydninger
på epitel fra frøskind (Signe Nedergaard og Hans
H. Ussing).

(2) Undersøgelse af mekanismen for natrium optagel-
se gennem tarmepitel fra larven af Hyalophora cecro-
pia og Manduca sexta, som optager natrium fra
lave koncentrationer i føden (Signe Nedergaard).

Samarbejde med E. Hviid Larsen, ZL, AKI, H.
Hansen, Risø, F. Sacchi og B. Giordana, Milano.

Transport af salte og vand gennem epitelvæv
I gruppen undersøger vi såvel basal som hormonsti-
muleret transport af salte og vand gennem epiteler. 

(1) Regulering af salt-absorption i tætte epiteler. Pro-
jektets formål er at karakterisere calcium og pH’s
rolle i regulering af tætte epitelers ionpermeabili-
teter. Vi har udviklet en metode til måling af æn-
dringer i intracellulær Ca2+ og pH samtidig med,
at den transepiteliale Na+-transport måles. Dette
gør det muligt at analysere den tidsmæssige sam-
menhæng mellem disse parametre. For tiden un-
dersøges effekten af extracellulært ATP. Vi arbej-
der endvidere med at opsætte et laser confocal mi-
kroskop. Ved hjælp af dette vil det være muligt at
undersøge hvor i cellen samt i hvilke celler æn-
dringerne i Ca2+ og pH foregår (Birger Brodin &
Robert Nielsen).

(2) Interaktioner mellem prostaglandin E2 (PGE2) og
antidiuretisk hormon (ADH) i reguleringen af transepi-
telial Na+ transport. PGE2 hæmmer ADH induceret
Na+-transport i frøskindsepitelet, mens PGE2 i sig
selv stimulerer den basale Na+-transport. Ved at
anvende en række agonister der er selektive for de
fire forskellige PGE2 receptorsubtyper (EP1 til
EP4) har vi vist, at PGE2 hæmmer ADH induceret
Na+-transport ved at aktivere en EP3 receptor, hvil-
ket medfører et fald i cellulær cAMP. PGE2’s akti-
vering af den basale Na+-transport skyldes interak-
tion med en EP2 receptor, hvilket stimulerer dan-
nelsen af cAMP. (Klaus Rytved & Robert Nielsen).

(3) Stimulus-sekretionskobling i frøskindskirtler: Ago-
nister som (prostaglandin E2, carbachol og adre-
nalin) kan aktivere sekretionen fra kirtlerne. Den-
ne sekretion udgøres af en aktiv transport af både
K+ og Cl-, hvilket vi tidligere har vist. Ved hjælp af
elektrofysiologiske-, radioimmun- og epifluore-
scens-teknikker undersøges, hvorledes de forskelli-
ge agonister aktiverer denne sekretion. Vi arbejder
desuden på at opklare, hvorledes de involverede
signaltransduktionsveje interagerer. (Morten S.
Nielsen (ph.d.-stud.) & Robert Nielsen).

(4) Koblingen mellem ion- og vandtransport. I
dette projekt er det blevet undersøgt om forhol-
det mellem den elektriske ledningsevne for ioner
i kirtlers udførselsgange samt ledningsevnen af ju-
nctions mellem kirtelcellerne har en betydning

for sammensætningen af det færdige sekret. De
fundne data indikerer at dette er tilfældet (Robert
Nielsen).

Metodikker: Udover konventionelle voltage-
clamp og mikroelektrodeopstillinger råder labo-
ratoriet over en patch-clamp opstilling til bestem-
melse af enkeltkanalaktivitet, epifluorescensmi-
kroskop samt laser-confocal-mikroskop til bestem-
melse af [Ca2+]i og [pH]i, samt specialbygget appa-
ratur til bestemmelse af vandtransport.

Mitochondriestofskifte og stofskifteregulation
De udviklede mikrometoder til isolering og un-
dersøgelse af muskelmitochondrier er blevet an-
vendt til studier af bl.a. det humane energistofskif-
te. Projekt (1) og (2) drejer sig begge om sam-
menligning mellem målinger på musklen i for-
søgspersonen og målinger på de isolerede mito-
chondrier. Denne type undersøgelser har ikke tid-
ligere været mulige.

(1) NMR-målinger af hastigheden af dannelse
af creatinphosphat fra ATP i den store lægmuskel
(B. Quistorff, Panum Inst.) er blevet sammenlig-
net med hastigheden af ATP syntesen i mitochon-
drier, isoleret fra samme muskel.

(2) Målinger af det maximale iltforbrug og ar-
bejdsydelse af den store lårmuskel (B. Saltin, J.
Bangsbo, m.fl., LHF, AKI) er blevet sammenlignet
med de tilsvarende parametre for mitochondrier
fra samme muskel. Der opnås overbevisende kor-
relation.

(3) Teknikken til lavtemperaturs spektroskopi
af cytochromer er blevet udviklet til også at kunne
anvendes på små muskelprøver (1-10 mg). I sam-
arbejde med FN Gellerich og S. Zierz, Halle, Tysk-
land, arbejdes der med forbedring af en teknik til
undersøgelse af permeabiliserede muskelfibre,
undersøgelse af genetisk ændrede musestammer
og undersøgelse af muskelprøver fra patienter
med formodede myopatier.

(4) Stofskiftemålingerne på muskelmitochon-
drier fra forskellige dyr og muskeltyper er blevet
sammenlignet. Materialet viser, at skeletmuskula-
turens energistofskifte er reguleret gennem
mængden af mitochondrier, og at ATP syntese ha-
stigheden er det overordnede begrænsende trin i
mitochondriestofskiftet.

(5) Der er arbejdet med flere metodeudviklin-
ger, bl.a. en speciel Q-10 analyse.

Metodikker: Præparativ metodik for mitochon-
drier fra 25-100 mg væv. Iltelectrodeteknik. HPLC-
kromatografi. Elektrokemisk membranpotentiale-
måling. Fluorimetri, luminometri og avanceret
spektrofotometri. Diverse mikroanalyser. Elektro-
nisk og edb-baseret måleteknik.

(Ulla F. Rasmussen og Hans Rasmussen, flere af
projekterne i samarbejde med AJ Andersen).
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Gæster:
H.H Ussing (prof.emer.). J. Mills, Clarkson, NY,
USA (gæsteprof., 6 mdr.). A. Juel Andersen (forsk-
ningsassistent, 8 mdr.).

Arbejde i kollegiale organer, formidlende
virksomhed m.v.:
H.H Ussing (HHU) er udenlandsk medlem af the
Nat. Acad. of Sci., USA, samt af Royal Soc., UK.
HHU er medredaktør af J. of Membrane Biol.

S.O Andersen (SOA) er medlem af redaktions-
komitéen for Insect Biochem. & Mol. Biol.

P. Kristensen (PK) er fakultetsrådsmedlem og
medlem af AKI’s bestyrelse.

SOA og PK har afholdt ph.d.-kursus i proteiners
denaturering og foldning.

E.K Hoffmann er i redaktionskomitéen for Cell
Physiol. & Biochem. og har været medarrangør af
ph.d.-kurset “Cytoskeleton and Membrane Trans-
port” med gæsteprof. J. Mills, USA.

R. Nielsen er medlem af fakultetets ph.d.-studie-
nævn.

B. Sigurskjold er medlem af Biokemisk studie-
nævn.

U. Rasmussen er bestyrer for Biokemisk afde-
ling.

Studieophold, kongresser m.v.:
EK Hoffmann (EKH) har været på studieophold
(6 uger) på Univ. of Santiago, Chile, og har her
holdt 2 gæsteforelæsninger, samt (6 uger) på Mo-
unt Desert Island Biol. Lab. og har her holdt “The
3rd Boylan Lecture”. EKH har holdt foredrag ved
XXXIII IUPS-kongres i St. Petersborg.

IH Lambert (IHL) er gæsteforsker ved Univ.
Lab. of Oxford og har deltaget i Int. Taurine
Symp. 97, Tucson, Arizona.

EKH, IHL og SF Petersen har holdt foredrag
ved symposiet: “The primary role of cell volume
changes in controlling cell function”, Smolenice,
Slovakiet.

R. Nielsen (RN), S. Nedergaard og S.F. Petersen
har deltaget i XXXIII IUPS-kongres i St. Peters-
borg. RN deltog i “Pflügers Archiv Mol. & Cell
Physiol. Conf. on Ion Transport & Regulation of
Cellular Function” i Liverpool.

RN, K. Rytved, M.S. Nielsen og S.F. Petersen del-
tog i “Fællesmøde om Membrantransport” på
Sandbjerg Gods, Sønderborg.

H. Rasmussen (HR) og U. Rasmussen (UR)
holdt foredrag ved symposiet “Oxygenation of the
Muscle Cell & Mitochondrial Respiration During
Exercise” i forbindelse med “2nd Eur. Sport Sci.
Congr”. HR og UR har deltaget i workshoppen
“New Perspectives in Mitochondrial Research” i
Padova, Italien.

G. Wybrandt har deltaget i “17th Int. Congr. of
Biochem. & Mol. Biol.” i San Francisco, Ca.

T. Christensen har deltaget i “2nd Carbohydrate
Bioengineering meeting” i La Rochelle, Frankrig.

S.F. Petersen har være på studieophold (3 mdr.)
ved Katholieke Univ., Leuven, Belgien.

S. Pedersen har været på studieophold (6 mdr.)
ved Univ. of Penn, USA, og har deltaget i kurset
“Optical Microscopy and Imaging in the Biomedi-
cal Sciences” in Woods Hole, MA, samt i Nordisk
Fysiologisk Forenings møde i Oslo.

Abstracts:
Christensen, T., Svensson, B., Payre, N., Cottaz, S.,
Driguez, H. & Sigurskjold, B.W: “Thermodyna-
mics of binding of heterobidentate ligands of va-
rying lengths to the catalytic and starch binding
domains of glucoamylase from Aspergillus niger stu-
died by isothermal titration calorimetry. The cata-
lytic and starch binding sites are in close proximi-
ty in space”. Proc. 2nd Carbohydrate Bioenginee-
ring Meeting, La Rochelle, Frankrig.

Hoffmann, E.K: “Volume sensing and cellular
signal transduction mechanisms in a mammalian
cell”. Proc. XXXIII IUPS Congress: L025.01.

Hoffmann, E.K: “LTD4 activates charybdotoxin-
sensitive and -insensitive K channels in Ehrlich
cells”. Symposiet “The primary role of cell volume
changes in controlling cell function”, Smolenice,
Slovakiet. Proc. side 30.

Lambert, I.H: “Eicosanoids in cell volume regu-
lation”. I Proc. for symposiet “The primary role of
cell volume changes in controlling cell function”,
Smolenice, Slovakiet.

Lambert, I.H: “Regulation of the taurine con-
tent in Ehrlch ascites tumour cells”. Int. Taurine
Symp. 97, Tucson, Arizona (in press).

Nedergaard, S. & Ussing, H.H: “Isotonic water
transport”. Proc. XXXIII IUPS-congress.

Nielsen, Chr. & Lambert, I.H: “Characterization
of the leukotriene D4 receptor in the Ehrlich asci-
tes tumour cells”. Nordisk Forening for Fysiol.
Oslo (in press).

Nielsen, R.: “Correlation between transepithel-
ial sodium transport and transepithelial water mo-
vement across isolated frog skin”. Proc. XXXIII
IUPS-congress, P026.10.

Pedersen, S., Riquelme, G., Sepulveda, F.V, Jør-
gensen, F. & Hoffmann, E.K: “Temperature sensi-
tivity of the regulatory volume decrease (RVD) re-
sponse and of the volume-sensitive K current in
Ehrlich ascites tumour cells”. Nordisk Forening
for Fysiol. (in press).

Petersen, S.F, Jørgensen, N.K, Hoffmann, E.K:
“Interactions of Ca and pH in Ehrlich ascites tu-
mour cells”. Proc. XXXIII IUPS- Congress.,
P014.24.
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Petersen, S.F, Pedersen, S., Lambert, I.H, Hof-
fmann, E.K: “Activation of a Na/H exchanger by
extracellular ATP in Ehrlich ascites tumour cells is
secondary to ATP-induced cell shrinkage”. Proc.
Int. Symp. on “The primary role of cell volume
changes in controlling cell function”, Smolenice,
Slovakiet.

Rasmussen, U.F, Mortensen, S.E, Andersen, A.J,
Quistorff, B. & Rasmussen, HN: “Metabolic capa-
bilities of skeletal muscle mitochondria: compari-
son of different tissues”. Proc. p. H7 “New Perspe-
ctives in Mitochondrial Research”, Padova.

Sigurskjold, B.W, Christensen, T., Hansen, S.I &
Holm, J.: “Thermal stability of folate binding pro-
tein from cow’s milk with and without complexati-
on with ligands”. Pteridines 8, 161-162.

Varming, C., Petersen, S.F, Hoffmann, E.K:
“Protein kinases, phosphatases, and the regulati-
on of the Na/H exchanger in Ehrlich ascites tu-
mour cells”. Nordisk Forening for Fysiol., Oslo.
(in press).

Warth, R., Nielsen, M.S, Bleich, M., Weyand, B.
& Greger, R.: “K+ channel regulation in the basola-
teral membrane of rat colonic crypt base cells”.
Proc. XXXIII IUPS-congress, P002.29.

Wybrandt, G.B, Hougaard, C.: “Separation of
tritium labeled inositol trisphosphates and adeno-
sine triphosphate extracted from Ehrlich ascites
tumour cells”. FASEB J., 11, A1345.

Stab
VIP: 47,4 årsværk.
TAP: 44,6 årsværk.

AUGUST KROGH INSTITUTET

TAP:
Abel, Kirsten; edb-medarbejder.
Bachmann, Lene; assistent.
Bendsen, Rasmus Andreas Weidik; praktikant.
Bernth, Thomas; A-TAP
Bie, Anne; praktikant.
Bilton, Pia Elizabeth; assistent.
Christensen, Lis H.; overassistent.
Dorte, Trans; praktikant.
Frederiksen, Kit; assistent.
Hynne, Dorte Haugaard; assistent.
Jørgensen, Ellen Margrete; praktikant.
Karberg, Helle; assistent.
Kovaltsenko, Helle Susanne; assistent.
Myhlendorff, Rikke; praktikant.
Riis-Jacobsen, Lise Cecilie; ekspeditionssekretær,

ikke ac.
Scheuer, Alice; dyrepasser.
Skræm, Henrik; betjent.
Valeria, Julio Alberto Belmar; betjent.

LABORATORIET FOR HUMAN FYSIOLOGI

VIP:
Andersen, Jens Bangsbo; lektor.
Andersen, Jesper Løvind; forskningsass.
Asp, Sven; forskningsadj.
Daugaard, Jens Rosengren; ph.d.-studerende.
Gonzalez-Alonso; forskningsstip.
Helge, Jørn Wulff; forskningsadj.
Hellsten, Ylva; lektorvikar.
Jensen, Nis Hjortskov; videnskabelig medarb.
Johannsen, Bodil; professor.
Jørgensen, Kurt; lektor.
Kiens, Bente; lektor.
Klausen, Klaus Jørgen; lektor.
Nielsen, Pernille Kofoed; Forskningsassistent.
Pilegaard, Henriette; forskningsadj.
Rasmussen, Birger; lektor.
Richter, Erik; professor.
Saltin, Bengt; professor.
Scherling, Peter; forskningsadj.
Wojtaszewski, Jørgen; forskningsass.
Zacho, Morten; ph.d.-studerende.

TAP:
Bolmgreen, Betina; hospitalslaborant.
Haarbye, Preben Munk; ingeniørassistent.
Hemmingsen, Marianne; laborant.
Hynne, Dorte Haugaard; assistent.
Karberg, Helle; assistent.
Kring, Ingelise; laborant.
Mulder, J.T.M.; assistent.
Nielsen, Benta; rengøringsassistent.
Nielsen, Irene Bech; hospitalslaborant.
Pluszek, Nina; hospitalslaborant.
Taagerup, Winnie Elisabeth; laboratorietekniker.
Vannby, Merete; histolaborant.

ZOOFYSIOLOGISK LABORATORIUM

VIP:
Budtz, Poul Egede; lektor.
Christoffersen, Bettina C.; forskningsstip.
Gomme, Jørgen; lektor.
Jegstrup, Inger Marie; ph.d.-studerende.
Jørgensen, Nadja Møbjerg; ph.d.
Larsen, Erik Hviid; professor.
Larsen, Lis Olesen; lektor.
Novak, Ivana; lektor.
Reeh, Solveig Vibeke; forskningslektor.
Rosenkilde, Per; lektor.
Rytved, Klaus Asger; forskningsadj.
Rønnow-Jessen, Lone; forskningslektor.
Spies, Ingrid B M; lektor.
Sørensen, Inger; forskningsass.
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Sørensen, Jacob Balslev; ph.d.
Vistisen, Kirsten Kjeldgaard; forskningsstip.
Willumsen, Niels; lektor.

TAP:
Ademovska, Zubus; rengøringsassistent.
Berthelsen, Annette; assistent.
Binzer, Susanne; laboratorietekniker.
Brønager, Bjarne; assistent.
Frogne, Heidi; hospitalslaborant.
Holm, Susan; rengøringsassistent.
Malm, Carina; laborant.
Mortensen, Grethe; rengøringsassistent.
Nielsen, Arne Emil; ingeniørassistent.
Olsen, Anni Vennick; laborant.
Petersen, Birthe; laborant.
Romme, Tina; miljøtekniker.
Sørensen, Thomas; laborant.

LABORATORIET FOR CELLULÆR OG
MOLEKYLÆR FYSIOLOGI

VIP:
Bennekou, Poul; lektor.
Christoffersen, Gert Rene Juul; lektor.
Harbak, Henrik; ph.d.-studerende
Juel, Carsten; lektor.
Jørgensen, Jesper Roland; ph.d.-studerende.
Jørgensen, Niels-Chr; lektor.
Kristensen, Berit Inge; lektor.
Kristensen, Bo; forskningsass.
Leth-Jørgensen, Peter; professor.
Lycking, Karl; ph.d.-studerende.
Mogensen, Jesper; forskningslektor.
Moustgaard, Anette Caroline; forskningsass.
Nielsen, Jesper Morten; forskningsadj.
Nielsen, Lis Engdahl; lektor.
Pedersen, Per Amstrup; lektor.
Rasmussen, Jakob Helding; amanuensis.
Simonsen, Lars Ole; lektor.

TAP:
Beenfeldt, Lilian; laboratorietekniker.
Bengtson, Gurli Margrethe; overassistent.
Christensen, Jette Lyby; laborant.
Honig, Annelise Seiling; laboratorietekniker.
Jensen, Bettina; laborant.
Jensen, Karen Marie; rengøringsassistent.
Jepsen, Peter; ingeniørassistent.
Johansen, Søren; laboratorietekniker.
Meinertz, Dorthe; laboratorietekniker.
Menne, Kirsten Bente; assistent.
Schultz, Pia; laboratorietekniker.
Somer, Inga; laboratorietekniker.
Sørensen, David; laboratorietekniker.

BIOKEMISK AFDELING

VIP:
Andersen, Svend Olav; professor.
Christensen, Trine; ph.d.-studerende.
Hendil, Klaus Aksel Bjørner; lektor.
Hoffmann, Else Kay; lektor.
Krarup, Thomas; forskningsadj.
Kristensen, Poul; lektor.
Lambert, Ian Henry; lektor.
Larsen, Birger Brodin; forskningsadj.
Mills, John W.; gæsteprofessor.
Mollerup, Jens; ph.d.-studerende.
Nedergaard, Signe Nielsen; lektor.
Nielsen, Morten Schak; ph.d..studerende.
Nielsen, Robert; lektor.
Pedersen, Signe Falsig; ph.d.-studerende.
Pedersen, Susanne; ph.d.-studerende.
Rasmussen, Hans; lektor.
Rasmussen, Ulla Fugmann; lektor.
Rytved, Klaus Asger; ph.d..studerende.
Sigurskjold, Bent Walther; lektor.
Uerkvitz, Wolfgang; lektor.
Wybrandt, Grith Bacher; lektor.

TAP:
Dissing, Karen; laboratorietekniker.
Føhns, Inge-Lise; laborant.
Grønlund, Marianne; korrespondent.
Hansen, Birthe Juul; laborant.
Hansen, Ellen Margrethe T S; laboratorietekniker.
Hasman, Birgit; afdelingslaborant.
Jørgensen, Birgit R Blytmann; laborant.
Korsgaard, Peter; laboratoriemester.
Lauridsen, Anne-Marie Bonde; laborant.
Lauritzen, Hanne Elise; laboratorietekniker.
Lind, Fritze; laborant.
Løwe, Anni; rengøringsassistent.
Nielsen, Dorthe; laborant.  

Ph.d.-afhandlinger:
Andersen, Jesper Løvind: Plasticity of myosin hea-

vy chain isoforms in human skeletal muscle, ef-
fects of training and detraining.

Grosell, Martin: Acclimation to Cu in freshwater
teleost fish; Cu uptake metabolism and elimina-
tion during exposure to elevated ambient Cu
concentrations.

Helge, Jørn Wulff: Interaction of diet and training
on enducance performance and substrate utili-
zation.

Krarup, Thomas: Na,K,2C1-contransport and Cl-
cotransport.

Nielsen, Jesper Morten: Cation occlusion in re-
combinant 1 1 Na, K-ATPase: consequences of
mutations to intramembrane carboxyls. Role of
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Glu327, Glu779, Asp804 and Asp808 in the 1-su-
bunit.

Petersen, Gitte Ingelise: Comparative studies of
toxic effects and bioaccumulation of lipophilic
organic substances in fish early life stages.

Rytved, Klaus Asger: Regulering af frøskindets
Na+transport med fokus på calcium, prostaglan-
diner og antidiuretisk hormon.

Wojtaszewski, Jørgen: Signal trandsuction in exer-
cise- and insulinstimulated glucose transport in
skeletal muscle.

Specialer:
Andersen, Signe Loof: Betydning af kernetempe-

raturens udgangsniveau for træthedsudvikling
under dynamisk arbejde i varme.

Andersen, Thomas Bull: En analyse af de biome-
kaniske forskelle ved fodboldspark med hen-
holdsvis højre og venstre ben.

Assaad, Fahed: Accidental cell death in tetrahyme-
na – role of the amino acids.

Bentzen, Joan: Genetiske faktorers indvirkning på
udvalgte risikomarkører for hjertekarsygdom.

Bjuring, Merete: Undersøgelse af effekten af vita-
min d receptor genotype i relation til knogle
mineral densitet og knogleomsætning.

Christiansen, Debes H: Sscp teknikken – nuværen-
de status og fremtidig potentiale.

Domino, Kristian: Effekt af højintensiv træning på
laktat/H+- og Na+/K+-transport i humanmusku-
latur.

Dørge, Henrik Carlheim: En analyse af de biome-
kaniske forskelle ved fodboldspark med hen-
holdsvis højre og venstre ben.

Hansen, Ernst Albin: Arbejdskrav i cykeldiscipli-
nerne: Landevej, mountainbike og cykelcross.

Hansen, Jon Bøgvald: Kloning og karakterisering
af nyt abc protein fra mcf7 brystkræftcellekul-
tur.

Hansen, Martin Nerup: Reaktivering af beta-celler
efter kronisk hypoglykæmi in vivo og in vitro.

Hansen, Thomas Nolan: Ekkekt af højintensiv
træning på laktat/H+- og Na+/K+-transport i hu-
manmuskulatur.

Hansen, Tina Meyer: Ændringer i expressionen af
transferrin, transferrin receptor og ferritin i
hjernen sammenlignet med leveren under jern-
mangel i rotter.

Hjortø, Gertrud Malene: Identification of and
functional studies on alpha and beta cells in cul-
tured pancreatic islets using a fluorescent mem-
brane potential sensitive probe.

Hougaard, Charlotte; Leucotrien D4 induceret lns
(1,4,5) P3 frigivelse og accelerering af K+ efflux
fra Ehrlich ascites tumor celler.

Hougaard, Karin Sørig: Medfødte nerveskader og
toluen. En dyreeksperimentel undersøgelse af

adfærdsændringer hos rotter efter prænatal eks-
ponering for toluen, samt vurdering af resulta-
ternes betydning og evaluering af den anvendte
metode.

Jakobsen, Troels: Akklimatisering til varme ved
træning i vandtætte dragter

Jensen, Henrik Sander: Gentaget højintensitivt ar-
bejde

Jensen, Thomas Hartig: Identifikation af nye
promotorer i human papillomavirus type 16.

Jørgensen, Jesper Roland: Ekspression i saccharo-
myces cerevisiae af mutationer i det mulige atp
site i na, k-atpase fra svinenyre.

Khan, Selina: Investigations of pa700, an activator
of the 2os proteasome.

Klinge, Klaus Peter: Styrke- og stræktræning.
Larsen, Anders Rhod: Kliniske og virologikale be-

stemmelser af hiv-1 rna og dna sekretion i det
kvindelige genitale område.

Larsen, Jesper Nylandsted: A knock-out strategi
for murint p16 ink4a ved hjælp af et hammer-
head ribozyme.

Laustsen, Jan Lynge: Effekt af væksthormon på in-
sulings virkning i skeletmuskulatur.

Lerke, Jane Susanne: En feltundersøgelse af kal-
kens absorptionsevne under dykning med luk-
ket kredsløb (lar v) herunder undersøgelse af
de danske frømænds fysiologiske belastning
samt måling af deres co2 følsomhed under hy-
peroxi.

Lindberg, Karen: Regeneration of the endocrine
pancreas after partial panc reatectomy in nor-
mal and pre-diabetic rats.

Looms, Dagnia Karen: Cellulær signalisering i sti-
mulus sekretionskoblingen i eksokrine acinus
celler.

Ludvigsen, Thomas Specht: Regionale effekter af
antipsykotiske stoffer vurderet ved fos-protein
immunohistokemi i rottens forhjerne.

Madsen, Katja Haugsted: Evidens for en na/ca-ex-
changemekanisme i frøskindsepitel.

Melander, Carina: Et litteraturstudie af belast-
ningsforhold ved skub og træk.

Mortensen, Annette Næstholdt: Heterocycliske
muscarine lieander af thpo-typen – mulige tera-
peutika for alzheimers syge?

Mortensen, Signe Eva: Enzym aktiviteter af mito-
chondrier isoleret fra rottens skeletmuskler so-
leus og biceps brachii.

Møller, Tina Jeanne: Adfærdsbaseret temperatur-
regulering hos tudser. En evaluering af fire ori-
ginalartikler.

Nielsen, Christian Kamp: Karakterisering af leukot-
rien d4 receptoren i ehrlich ascites tumor celler.

Nielsen, Doris Kirstine: Volumen-inducerede æn-
dringer i inositolfosfolipid indhold i ehrlich
ascites tumor celler.

Det naturvidenskabelige Fakultet822



Nielsen, Henriette Skovgaard: Prenatal expression
of pituitary adenylate cyclase activating poly-
peptide (pacap) in sensory and autonomic
ganglia and spinal cord of rat embryos.

Nielsen, Jens Gerup: Undersøgelse af reprodukti-
onsforstyrrelser hos østersøtorsk (Gadus mor-
hua l.).

Nielsen, Karin: Interleukin-1 beta and streptozoto-
cin sensitivity of endocrine cell-systems at diffe-
rent maturation stages.

Nielsen, Lene Feldskov: Karakterisering af kulhy-
draterne på den normale type 1 collagen ved
hjælp af lectiner, med henblik på identifikation
i sene, dentin og knogle.

Nielsen, Rikke Louise Vinther: Kloning og karak-
terisering af to lavmolekylære antigener fra
Mycobacterium tuberculosis.

Nisbeth, Ole: One year of effectiveness of counsel-
ling on lifestyle changes for male office workers
in a private company and the effect on coronary
heart disease risk factors.

Ottesen, Anne Marie: Detetion of chromosomal
aberrations in seminomatous germ cell tu-
mours using comparative genomic hybridizati-
on.

Petersen, Camilla Hudtloff: Antipsykotikas effekt
på densiteten af glutamat receptorer i hjernen.

Piaster, Thomas Gabriel: Akklimatisering til varme
ved træning i vandtætte dragter.

Rasmussen, Jakob Helding: High yield fermentati-
on of pig alfa 1 beta 1 nak-atpase and inactive
mutations in yeast.

Reich, Inge: Glut4 proteins betydning for glyko-
genresyntesen.

Rostbøll, Solveig Fogh: Børn og ballettræning.
Schneider, Kenn: Betydning af saltholdighed og

calciumkoncentration for optagelse, fordeling i
væv samt udskillelse af 115mcd i europæisk ål
(Anguilla anguilla).

Skjernov, Kamilla Louise de M: Skæbne og effek-
ter af pyrethroider i mindre vandhuller og akut-
te og sublethale effekter samt akkumulering af
esfenvalerat i larver af Chironomus riparius.

Strømstad, Morten: Kreatinfosfat-nedbrydning og
resynthese under gentagne isometriske kon-
traktioner med konstant høj belastning; Effekt
af kreatin-kosttilskud.

Teller, Christina: Betydning af kernetemperatu-
rens udgangsniveau for træthedsudvikling un-
der dynamisk arbejde i varme.

Terkelsen, Betina: Pge2 receptorer i skindet fra
Rana esculenta.

Ørlygsdottir, Gudbjørg Thuridur: The effects of
the nootropic drug piracetam on acquisition of
reference memory, reversal learning and pavlo-
vian extinction in a spatial task for rats.

Fondsstøtte:

August Krogh Institutet
Bioteknologisk Forskning:
– Ph.D stip til Trine Christensen (Bent W. Sigur-

skjold).

Laboratoriet for Human Fysiologi
Alfred Benzon’s Fond:
– Cellulære signaliserings…… (Jørgen Wojtaszew-

ski)   kr. 331.000.

Idrættens Forskningråd:
– Kostens betydning for adaption til træning

(Jørn Wulff Helge)   kr. 12.000.
– Kostens indflydelse på træning og regulering af

fedtforbrænding (Jørn Wulff Helge)  kr. 56.000.
– Regulering af energistofskifte under arbejde

(Jens Bangsbo)   kr. 211.000.
– Regulering af muskelstofskifte hos mænd og

kvinder (Bente Kiens)   kr. 300.000.
– (Bodil Johannsen)   kr. 47.088.

Novo Nordisk Fonden:
– Karakterisering af fructosetransportkapacitet...

(Erik A. Richter)   kr. 42.271.

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd:
– Symposium: Thermal Physiology…(Bodil Jo-

hansen)   kr. 60.000.

Sundhedsstyrelsen:
– Bevar din sundhed – kend dig selv. Interaktiv

pro. (Birger Rasmussen)   kr. 214.000.

Team Danmark:
– Elitetrænings indflydelse på børn.. (Lone Han-

sen)   kr. 15.000.
– Regulering af muskelstofskifte (Jens Bangsbo)

kr. 100.000.

Zoofysiologisk Laboratorium
Carlsbergfondet:
– (Erik Hviid Larsen)   kr. 285.567.

Elisabeth og Knud Petersens Fond:
– ph.d.-studerende Inge Marie Jegstup (Per Ro-

senkilde).

Kræftens Bekæmpelse:
– Differential-udtrykte gener... (Lone Rønnow-

Jessen)  kr. 324.000.

Novo Nordisk Fonden:
– Eksokrin pankreas- Integration af funktion fra

celle... (Ivana Novak)   kr. 40.000.
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Rhone Poulenc Agro Norden A/S:
– Repellent effekt overfor agerhøns... (Inger

Sørensen)   kr. 458.198.

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd:
– Molecular and cellular physiology of ion and

water homostasis (Erik Hviid Larsen)  
kr. 1.920.000.

– Ph.D stip til Lars J. Jensen (Erik Hviid Larsen)
kr. 0.

– Regulering af cellevolumen i et NaC1 transpor-
terende.... (Bettina Clement Christoffersen)  
kr. 165.354.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– Basic molecular mechanisms for development

of breast cancer (Lone Rønnow-Jessen)  
kr. 208.333..

Laboratoriet for Cellulær og Molekylær Fysiologi
Carlsbergfondet:
– Anskaffelse af ultracentrifuge... (Per Amstrup

Pedersen)   kr. 653.400.

Forskningsrådene:
– Basisbevilling – Bioteknologisk forskning (Peter

Leth Jørgensen)   kr. 520.771.
– Præfrontale neurobiologiske hukommelsespro-

cesser (Gert R. J. Christoffersen)   kr. 600.000.

Novo Nordisk Fonden:
– Purification of the Large Central... (Peter Leth

Jørgensen)   kr. 50.000.
– Rejsepenge (Jesper Jørgensen)   kr. 5.000.

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd:
– Molekylær mekanisme for Na,K-pumpen ved

heterolog ekspression, site-directed mutagense
og analyse a (Peter Leth Jørgensen) kr. 717.000.

– Proteasomet og Sproteinasen: struktur og funk-
tion (Klavs B. Hendil)   kr. 312.000.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd:
– (Peter Leth Jørgensen)   kr. 360.000.

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd/
Viss:

– Na,K-transport i nyren (Peter Leth Jørgensen)
kr. 520.771.

Biokemisk Afdeling
Alfred Benzon’s Fond:
– Isotonisk vandtransport (Hans H.Ussing)  

kr. 335.000.

Carlsbergfondet:
– Kalciums rolle som second messenger i tætte ..

(Birger Brodin Larsen)   kr. 337.553.

– Regulering af Na+,K+,2Cl- cotransportsystemet
(Else K. Hoffmann)   kr. 75.000.

– beskrive de ion- og bumetanidbindende sites ...
(Thomas Krarup)   kr. 329.789.

Forskerakademiet:
– (Else K. Hoffmann)  kr. 204.000.

Novo Nordisk Fonden:
– Karakterisering af proteiner fra kutikulaen hos

insekter... (Svend Olav Andersen)   kr. 50.000.
– Molekylær karakterisering af Na/K/2Cl... (Else

K. Hoffmann)   kr. 50.000.
– Taurin Transport (Ian Lambert)   kr. 35.000.
– Teori angående isotonisk vandtrasport gn. epi-

teler (Hans H. Ussing)   kr. 94.000.

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd:
– Cellular and molecular physiology of cell volu-

me regulation with special emphasis on the in-
tracellu (Else K. Hoffmann)   kr. 720.000.

– Indkøb af confocalt laser scanning microscopy
(Else K. Hoffmann)   kr. 2.648.822.

– Proteiners primærstruktur (Svend Olav Ander-
sen)   kr. 540.000.

Publikationer:
Andersen S.O., Rafn K., Roepstorff P.: Sequence

studies of proteins from larval and pupal cuticle
of the yellow meal worm, Tenebrio molitor. In-
sect Biochem. Molec. Biol. 27, nr. 2, s. 121-131,
Pergamon Press 1997. 

Bangsbo J.: Physiology of muscle fatigue during in-
tense exercise. i: The Clinical Pharmacology of
sport and exercise, Thomas Reilly and Michael
Orma, s. 123-130, Excerpt Medica 1997. 

Bangsbo J., Madsen K., Kiens B., Richter E.A.:
Muscle glycogen synthesis in recovery from in-
tense exercise in humans. American Journal of
Physiology 273, s. E416-E424, USA 1997. 

Bangsbo J., Juel C., Hellsten Y., Saltin B.: Dissocia-
tion between lactate and proton exchange in
muscle during intense exercise in man. Journal
of Physiology Vol. 504, nr. 2, s. 489-499, London,
UK 1997. 

Budtz P.E.: Epidermal Homeostasis as seen by a
“Toad Skin Biologist”. Exp. Dermatol. 6, s. 330-
331, 1997. 

Busk M., Larsen E.H., Jensen F.B.: Acid-base regu-
lation in tadpoles of Rana catesbeiana exposed to
environmental hypercapnia. The Journal of Ex-
perimental Biology Vol. 200, s. 2507-2512, Eng-
land 1997. 

Christoffersen B.C., Novak I.: Characterization of
two P2-receptors in rat pancreatic ducts. Acta
Physiologica Scandinavica Vol. 159, nr. 3, s. 24A
(P3), 1997. 
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Christoffersen B.C., Hede S., Novak I.: Purinergic
receptors and calcium signalling in pancreatic
ducts. Purines and their receptors. Purines and
their Receptors, the 5th Annual Neuropharma-
cology Conference Abstract Book 1997. Fr P.25,
New Orleans, USA 1997. 

Christoffersen B.C., Hede S., Novak I.: Effect of
purines on pancreatic ducts. 30. Meeting on
Membrane Transport Physiology, Sandbjerg,
Danmark 1997. 

Christoffersen G.R.J.: Habituation: Events in the
history of its characterization and linkage to
synaptic depression. A new proposed kinetic cri-
terion for its identification. Progress in Neuro-
biology Vol. 53, s. 45-66, UK 1997. 

Dyck D., Peters S., Glatz J., Gorski J., Keizer H., Ki-
ens B., Liu S., Richter E.A., Spriet L., Vusse
G.J.v.d., Bonen A.: Functional differences in li-
pid metabolism in resting skeletal muscle in va-
rious fiber types. American Journal of Physiolo-
gy Vol 272 (Endocrinol. Metab. 35), s. E340-
E351, American Physiological Society, USA
1997. 

Eldrup E., Richter E.A., Hetland M.L., Andreasen
J., Hilsted J., Møller S.E., Christensen N.J.: Ori-
gin and significance of plasma dihydroxypheny-
lalanine. i: Advance in Pharmacology, s. 851-
854, USA 1997. 

Essendrop M., Hansen L., Klausen K.J.: Balance
and co-ordination abilities related to training in
youth athletes. i: Children and Exercise XIX, s.
161-166, UK 1997. 

Fossat B., Porthé-Nibelle J., Pedersen S.: Na+/H+

exchange and osmotic shrinkage in isolated
trout hepatocytes. The Journal of Experimental
Biology Vol. 200, s. 2369-2376, England 1997. 

Gomme J.: Isotopteknik 1, Radioaktive isotoper og
ioniserede stråling i biologi og medicin. Køben-
havn 1997, 1-507 s. 

Hansen L., Müller J., Klausen K.J.: Assessment of
maturity status and its relation to strength mea-
surements. i: Children and Exercise XIX, s. 325-
330, UK 1997. 

Harbak H., Nielsen D.K., Christensen S., Simon-
sen L.O.: Cell volume-induced changes in phos-
phatidylinositol(4,5)bisphosphate in Ehrlich
mouse ascites tumour cells. Journal of Physiolo-
gy 489P, s. 114, London 1995. 

Hede S., Christoffersen B.C., Novak I.: Effect of
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Idræt

Institut for Idræt

Institut for Idræt blev oprettet 1.september 1997
ved sammenlægning af Laboratoriet for Human
Fysiologi, August Krogh Institutet (se årbog 1997),
Center for Idrætsforskning (se årbog 1997) og
Danmarks Højskole for Legemsøvelser, tidligere
en selvstændig højere læreanstalt.

Institut for Idræt er nu opdelt i følgende afde-
linger: Afdeling for Human Fysiologi (AHF), Af-
deling for Historie og Samfundsvidenskab (AHS)
og Afdeling for Praktik, Pædagogik og Psykologi
(APPP).

Målet med sammenlægningen var at samle
idrætsuddannelsen under et institut i universitets-
regi for at kunne formidle forskningsbaseret un-
dervisning på alle fag. Instituttets forskning og un-
dervisning er flerfaglig, dækkende fra menneskets
biologi og tilpasning til omgivelser og træning, or-
gansystemers og cellers funktioner, epidemiologi-
ske, historiske og sociologiske synsvinkler på moti-
on og idræt, pædagogik og psykologi i relation til
alle former for fysisk aktivitet og til praktisk ind-
læring af idrætslige færdigheder.

Der var i 1997 tilknyttet 9 1/2 VIP med forsk-
ningsret og -pligt, 24,5 A/L uden forskningsret og
-pligt med udviklingsarbejde, 3,75 A-TAP og 24,7
TAP. Desuden 54 externe undervisere (lektorer,
undervisningsassistenter og timelærere) + fonds-
lønnede forskere.

Instituttet ledes af en bestyrelse bestående af in-
stitutleder Bodil Johannsen, 4 VIP: Kurt Jør-
gensen (AHF), Jens Bangsbo (AHF), Else Trang-
bæk (AHS), Per Jørgensen (AHS), 2 TAP: Preben
Jørgensen (bademester) og Marianne Hemming-
sen (tegner).

De 3 afdelingers bestyrere er Erik A. Richter
(AHF), Bjarne Ibsen (AHS) og Maj-Britt Nør-
gaard (APPP).

Fællesadministrationen er under reorganisati-
on. Der var i 1997 et sekretariat med 3 medarbejde-
re, et bogholderi på 4, reception, en værkstedsafde-
ling med 4 personer “Blå mænd”, svømmehalsper-
sonale med 3 personer “Hvide mænd”, bibliotek
med 2 bibliotekarer samt trykkeri med 1 person.

(Bodil Johannsen)

Stab:

VIP:
Bencke, Jesper; ph.d.-studerende.
Christensen, Mette Krogh; ph.d.-studerende.
Damkjær, Søren; lektor.
Houmark, Andersen Pia Orloff; ph.d.-studerende.
Mortensen, Morten; forskningsassistent.
Ottesen, Laila; forskningsadj.
Skjerk, Ole; forskningsass.
Svensson, Jan Grothe; ph.d.-studerende.
Trangbæk, Else; lektor.

TAP:
Christensen, Christina; overassistent.
Koberg, Vibeke Birthe; overassistent.

Specialer:
Bischoff, Annette: Friluftsliv – Ungdom og person-

lig udvikling.
Brekke, Louise Breum: Sportsrejser eller bevægel-

seskulturel turisme.
Jørgensen, Henrik Taarsted: Spring og musik.
Martos, Margrete Consuelo: Kroppens ekstreme

brug – en analyse af triatlon, bjergbestigning,
aerobic, boksning og sportsudøvere med spise-
forstyrrelser.

Oulitsina, Oksana Viktorovna: Træningsprincip-
per og idrætskulturer.

Poulsen, Anne Lykke: “Hvad vil damerne egent-
lig?” kvindeidrætsdiskussionen i dif 1932-1934.

Skjerk, Ole: “Hvad vil damerne egentlig?” kvinde-
idrætsdiskussionen i dof 1932-1943.
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Geologi

Geologisk Institut

Forskningsvirksomhed:

1. Palæobiologi: Palæontologi og bio-events

Palæontologi
Palæontologien omfatter taxonomi af fossile dyr
og planter samt de spor, de efterlader. Palæontolo-
gien er baggrunden for studier af evolution, pa-
læoøkologi, biostratigrafi m.m.

Forskningsprojekter:
1. Arbejdet på forskellige projekter på Rhodos
fortsætter. Bl.a. blev der i år indsamlet et større
materiale af borede blokke transporteret fra lav-
vandsområder ud i dybt vand så pludseligt, at de
mest overfladiske boringer ikke blev eroderet
bort. Studiet af bioerosion af marmorblokke ud-
lagt på havbunden fortsætter, nogle blokke, der
har været ude i 14 år, blev hentet op (U. Asgaard
og R. Bromley). Arbejdet på gravende krebsdyr i
fossilt sediment er afsluttet og publiceret (U. As-
gaard og R. Bromley samt N.-M. Hanken, Norge).
En beskrivelse af det meget karakteristiske og al-
mindelige sporfossil Zoophycos fra skrivekridt er af-
sluttet med en ny tolkning af spordannerens bio-
logi (chemosymbiose) (U. Asgaard og R.G. Brom-
ley samt A.A. Ekdale, USA). Beskrivelsen af en
usædvanlig dybhavsbrachiopod fra Rhodos’ Plio-
cæn er under færdiggørelse (U. Asgaard samt L.
Siewertsen og N.-M. Hanken).

2. En undersøgelse af eksperimentelle grave-
gange og epoxy-afstøbning af sådanne sediment-
strukturer er afsluttet (R. Bromley). Arbejde på
sporfossiler i Book Cliffs (Kridt) i Utah er fortsat
og en beskrivelse af Ophiomorpha irregulaire er af-
sluttet. Endvidere er et studium af muslingespor-
fossiler startet (R. Bromley og A.A. Ekdale, USA.).

3. Arbejdet med de fritlevende bryozoers phylo-
geni og biogeografi er fortsat med etableringen af
en ny, overordnet model for gruppens phylo-
geni/biogeografi. Præparation og sortering af det
tidligere indsamlede materiale fra de klassiske frit-
levende bryozofaunaer pågår stadig, ligesom nye
relevante bryozofaunaer til stadighed dukker op
(E. Håkansson i samarbejde med udenlandske
kolleger). Der er påbegyndt en nøjere beskrivelse
af hele den cheilostome bryozofauna hen over
Kridt-Tertiærgrænsen i Danmark (E. Håkansson
og E. Thomsen, Aarhus). Arbejdet i forbindelse

med revision af “Treatise on Invertebrate Paleon-
tology, Part G Bryozoa, Cheilostomata” har fortsat
været koncentreret om den detaljerede klar-
læggelse af situationen for typeeksemplarerne for
slægter fra især Øvre Kridt, hvis typer antages for-
svundet i forbindelse med 2. Verdenskrig (E.
Håkansson).

4. Studiet af fisk fra de danske moler fortsætter.
Bl.a. er en stor osteoglossid (knogletunge) identi-
ficeret, og fra de underliggende “skifre”, især te-
traodontiformer (slægtninge til pindsvinefisk) (N.
Bonde og J. Tyler, USA.).

Præparation, beskrivelse og bestemmelse af
slægtskabsforholdet for en stor israelsk mosasaur
er i sin afsluttende fase, medens arbejdet med teo-
retisk klassifikation af fossile “stamformer” eksem-
plificeret ved tidlige mennesker, fugle og tetrapo-
der fortsætter (N. Bonde).

5. I projektet vedrørende rovdinosaurers funkti-
onelle anatomi har arbejdet været koncentreret
om matematiske, statistiske og zoologiske under-
søgelser af lemmeskelettets morfologi og funktion
hos moderne pattedyr og theropode dinosaurer.
Den meget store database af osteologiske mål for
pattedyr, fugle og dinosaurer er bygget op siden
1995 og ligger til grund for disse aktiviteter. Analy-
ser af kraniets funktion og morfologi hos store
sauropoder er afsluttet. Arbejdet belyste vigtige og
hidtil oversete aspekter af den funktionelle anato-
mi (P. Christiansen).

6. Undersøgelser af de tidligt kretassiske Ikorfat
og Ravn Kløft floraer fra Vestgrønland er fortsat.
Endvidere gennemføres der studier af blad tapho-
nomi og taxonomi i plio-pleistocæne floraer i
lavtvands-sedimenter på Rhodos (A. Boyd).

Bio-events

Forskningsprojekter:
Aktiviteten inden for rammmeprojektet “Masse-
uddøen og de bagvedliggende fysiske og kemiske
faktorer” er fortsat. Da indsatsen omkring Kridt-
Tertiærgrænsen er nær afslutning er Perm-Trias
grænsen nu hovedmålet. Et væsentligt fremskridt
er opnået indenfor C-isotoper, idet der omkring
Kridt-Tertiærgrænsen nu er fundet syv negative
anomalier, der kan korreleres globalt. Foreløbige
resultater viser tilstedeværelsen af mindst seks ne-
gative anomalier i Nedre Trias i Kina (H.J. Hansen
i samarbejde med udenlandske kolleger).

Kvartærgeologi: Klimaudvikling og miljø-
historie
Kvartærgeologien tolker aflejringer dannet gen-
nem den sidste million år i relation til miljøhisto-
rie og klimaudvikling.
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Forskningsprojekter:
1. CATLINA. Senkvartær miljø- og klimahistorie i
det nordatlantiske område. Projektet omfatter stu-
dier af lagfølger med spor af klimatiske overgange
(glacial-interstadial-interglacial) inden for de sid-
ste 130.000 år i Danmark, Færøerne, Grønland og
Rusland. På basis af en multi-stratigrafisk og mo-
derne metodik går dette langsigtede projekt ud på
kvalitativt og kvantitativt at bestemme klimavariati-
onerne, og specielt korte perioder med distinkte
klimaskift, under den seneste istidscyklus. Der fo-
kuseres på de kraftige og ofte hurtige klimaæn-
dringer som synes at kendetegne denne periode.
Ved hjælp af et antal stratigrafiske variable i terre-
striske, lakustrine og marine aflejringer og en me-
get detaljeret kronologi bliver det muligt i detaljer
at rekonstruere disse klimaændringer i tid og
rum. Det bliver endvidere muligt at fastlægge de-
res indflydelse på forskellige dele af klimasystemet
(atmosfæren, biosfæren, hydrosfæren og cryo-
sfæren) samt deres “feedback” relaterede proces-
ser. Foruden mange nye lokaliteter analyseres
også flere ældre lokaliteter med ny metodik. Dette
betyder også at metodeudvikling, f. eks. U/Th da-
teringer og porevandsanalyser af søsedimenter, og
detaljeret analyse af atmosfæriske 14C variationer,
indgår som en vigtig del i dette brede forsknings-
arbejde (S. Björck, M. Houmark-Nielsen og N.
Noe-Nygaard samt S. Funder, GM og K.L. Knud-
sen, Aarhus).

2. Der er udført feltarbejde langs Dvina floden
syd for Arkhangelsk for at undersøge lagfølger fra
perioderne Eem og Weichsel med henblik på ud-
redning af glaciations-forløbet og palæomiljøæn-
dringer gennem de sidste 120.000 år. Undersøgel-
serne har til formål at afsløre eventuel samtidig-
hed mellem den østlige og vestlige del af det skan-
dinaviske isskjolds vækst og afsmeltning (M. Hou-
mark-Nielsen).

3. Der er udført feltarbejde i Nordjylland, hvor
studier af sedimenter fra Midt Weichsel giver op-
lysninger om klimatiske og palæoøkologiske for-
andringer ved overgangen til hovednedisningen i
Sen Weichsel (M. Houmark-Nielsen).

4. Undersøgelserne i Øresundsregionen er fort-
sat med studier af deglaciationslagfølger i Grib-
skov. Studier af sækularvariationer i senglaciale is-
søaflejringer er fortsat og en samlet udredning af
glaciationsforløbet og afsmeltningen under Sen
Weichsel i Øresundsregionen er under udarbej-
delse (M. Houmark-Nielsen i samarbejde med
danske og svenske kolleger).

5. Pleistocæn stratigrafi i Kongsfjorden, Sval-
bard. I 1997 udførtes supplerende opmålinger og
indsamling af prøvemateriale med henblik på da-
tering af sidste istids gletscherfremstød og afsmelt-
ningsdynamik (M. Houmark-Nielsen).

6. Sammenhængen mellem ændringer i vand-
spejl i et åbent lakustrint system og eustatiske hav-
niveauændringer gennem sen- og postglacialtid er
fortsat med feltarbejdet udført i Tissø, Thorssø,
Bliden, Aunsø, Store og Lille Gribsø. Det geoke-
miske laboratoriearbejde er afsluttet (N. Noe-Ny-
gaard).

7. Søniveauændringer i den senglaciale Tøvelde
sø – en ny Allerød typelokalitet. Det studeres om
niveauændringerne er klimatisk betingede eller
styret af vandstandsændringer i Østersøbassinet
(N. Noe-Nygaard).

8. Hollerup. Globale palæomiljø- og klimaarki-
ver findes bl.a. i lakustrine systemer. Der har nu i
to år været arbejdet på den klassiske Eem intergla-
ciale sø ved Hollerup, hvor der bl.a. er gjort fund
af juvenile dådyr (N. Noe-Nygaard og S. Björck).

9. Åmosen. U/Th dateringer af laminerede
præboreale søsedimenter, der giver mulighed for
tidsopløselighed på under 20 år, er suppleret med
dateringer på kronhjortetænder fra samme aflej-
ringer. De første U/Th dateringer er udført på
tænder. Den tilhørende kæbe er 14C dateret. Der
er et perfekt match mellem de to metoder (C. Is-
raelson, N. Noe-Nygaard og C. Harkworth, UK).

10. Undersøgelser af tidspunktet for introdukti-
on af det første kvæg til Danmark, Skåne og Nord-
tyskland er fortsat. Det samme gælder studierne af
aflejringer i Saltbæk Vig (N. Noe-Nygaard i samar-
bejde med universiteterne i Kiel, Lund samt Madi-
son Wisconsin).

11. Sammenstilling af data fra området omkring
Østersøen fortsætter. Projektet har bidraget til en
revision af opfattelsen af Østersøbassinets meget
dynamiske udvikling efter deglaciationen (S.
Björck).

12. Kongemosen. Stratigrafiske og palæoklima-
tiske undersøgelser af lakustrine aflejringer. Arbej-
det har været koncentreret om præparations- og
analysearbejde af materiale fra den senglaciale la-
kustrine sekvens fra lokaliteten Kongemosen,
Åmosen. 120 niveauer er blevet absolut pollenana-
lyseret og analyseret for CaCO3 samt indhold af or-
ganisk- og minerogent materiale. Resultaterne fra
pollenanalysen er sammen med de geokemiske
data blevet statistisk behandlet ved brug af nume-
riske analysemetoder. Der er endvidere undersøgt
en prøveserie fra Hollerup (U.W. Christensen). 

13. Diamikte aflejringers dannelse undersøges
ved sammenlignende procesorienterede studier
af recente og pleistocæne aflejringer gennem en
multimetodisk indgangsvinkel. Arbejdet har været
koncentreret om undersøgelsen af glacial trans-
port og aflejring af sediment i forbindelse med et
mobilt, subglacialt deformerende lag. I forlængel-
se af undersøgelse af sedimentdispersion kompile-
res fingrustællingsdata fra den centrale del af
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Danmark for at undersøge udbredelsen af forskel-
lige bjergartslitologier indenfor enkelte gletscher-
fremstød (K.H. Kjær).

14. Den sedimentologiske og stratigrafiske un-
dersøgelse af sammenhænge mellem havniveau-
udvikling, isafsmeltning og sedimentære miljøer
er fortsat (N. Richardt).

15. Der arbejdes med et nyt projekt, som omfat-
ter korrelation af dybhavskerner fra det sydøstlige
Norskehav, over det østlige Atlanterhav til Labra-
dorhavet. Det er formålet at sammenkæde dyb-
havscirkulation og klimaændringer i hele den
nordlige Atlanterhavsregion ved hjælp af fordelin-
gen af benthiske og planktiske foraminiferer, ilt-
og kulstofisotoper, magnetisk susceptibilitet, AMS-
14C-dateringer og askelag (T.L. Rasmussen i samar-
bejde med udenlandske kolleger).

16. I projekt vedr. naturlige ændringer og an-
tropogen indflydelse på det naturlige miljø i sen
postglacial tid i lakustrine aflejringer fra Østdan-
mark, har indsatsen været koncentreret om
præparations- og analysearbejde af materiale fra
Birkerød Sø. Der er foretaget pollenanalyser samt
undersøgt geokemiske parametre. De foreløbige
data antyder en overordentlig høj tidsmæssig op-
løsning med 6-7 m sediment aflejret indenfor de
sidste 3.000 år (T. Løvberg).

17. Der er gennemført en sekvensstratigrafisk,
sedimentologisk, palæoøkologisk og geokemisk
undersøgelse af klimainducerede vandstandsæn-
dringer i Sen Weichsel og Holocæn i udvalgte
danske søbassiner (C. Abildtrup).

3. Hydrogeologi og miljøgeologi

Forskningsprojekter:
For at kunne vurdere morænelers potentiale for
transport af bl.a. pesticider til grundvandet, un-
dersøges morænelers strukturelle, hydrauliske og
geokemiske egenskaber ved anvendelse af feltun-
dersøgelser og laboratorieeksperimenter. Neden-
nævnte projekter 1, 2 og 3 er en del af det Strate-
giske Miljøforskningsprogram og gennemføres i
samarbejde med flere danske sektorforskningsin-
stitutioner og udenlandske universiteter.

1. Ved Flakkebjerg er der påbegyndt forsøg med
infiltration af saltvand. Nedtrængningen måles
ved hjælp af multielektrodeprofilering, som er en
ret ny teknik til måling af ledningsevne i jordpro-
filet (O. Larsen). Inden infiltrationsforsøget er
der foretaget azimuthale resitivitetsmålinger (L.
Skjernaa og N.O. Jørgensen) med henblik på en
sammenligning med det aktuelle sprække-
mønster. Området er efterfølgende udgravet og
sprækkerne blev opmålt (K.E. Klint). Der er udta-
get intakte søjler af moræneleret for ved laborato-

rieforsøg at bestemme bl.a. den hydrauliske led-
ningsevne, sprækkeaperturer, sprækkemorfologi
og sprækkernes stabilitet (P.R. Jørgensen). Der er
endelig udtaget intakte små søjler omkring spræk-
ker i moræneleret til undersøgelse af mineralover-
flader ved hjælp af “high resolution techniques”
(S. Stipp).

2. Ved Havdrup gennemføres der felteksperi-
menter suppleret med hydrauliske laboratoriefor-
søg for at undersøge transporten af opløste og kol-
loidale tracere samt pesticider i grundvandet. For-
søget gennemføres for at I) undersøge dyberelig-
gende sprækkers betydning for transporten af pes-
ticider, II) fastlægge evt. effekter ved opskalering
fra laboratorieundersøgelser til feltforhold samt
III) teste numeriske grundvandsmodeller, der er
baseret på observerede geologiske strukturer
(P.R. Jørgensen og N.O. Jørgensen).

3. Nitratreduktion i moræneler i relation til are-
alanvendelse. Feltundersøgelser kombineret med
laboratorieforsøg med store intakte sedimentsøj-
ler har påvist væsentligt større nitratreduktion i
ler under landbrugsjord end i skov. Forskellen er
primært betinget af nedsivende organisk stof fra
landbrugsjorden. Stoftransporten har kunnet mo-
delleres (P.R. Jørgensen).

4. DANIDA-projektet “Enhancement of Re-
search and Teaching Capacity in Hydrogeology,
Ghana” er startet i 1997. Inden for et af delprojek-
terne er der udført feltarbejde i det nordlige Gha-
na, hvor mulige sprækkezoner, som er registreret
på satellitbilleder, er blevet kortlagt (L. Skjernaa
og B. Banoeng-Yakubo, University of Ghana). Del-
projektet vedrørende karakterisering af klorid-be-
lastede grundvandstyper i Keta Bassinet, sydøst
Ghana er fortsat (N.O. Jørgensen og B. Banoeng-
Yakubo, University of Ghana).

5. I Polonnaruwa området, Sri Lanka, hvor
unormalt høje koncentrationer af fluorid i grund-
vandet er årsag til synlige skader på tænder, stude-
res de hydrogeologiske og grundvandskemiske
forhold for at klarlægge årsagerne til vandets høje
fluorindhold (H.A. Dharmagunawardhane).

6. Der er blevet udført hydrogeokemiske og iso-
topgeokemiske undersøgelser til belysning af
grundvandsforholdene omkring Lakolk Sø på
Rømø samt saltvandsindtrængning i grundvands-
reservoiret ved Skive Vandværks kildeplads (N.O.
Jørgensen).

7. Kortlægning af Maastrichtien-Danien grænse-
fladen i Køge Bugt området ved gamma- og resisti-
vitetslogging er afsluttet. Undersøgelserne viser, at
Maastrichtien-Danien grænsefladen kan erkendes
på resistivitetslogs, men normalt ikke på gamma-
logs. Et mergellag 6-10 m under grænsefladen gi-
ver en meget karakteristisk gamma-anomali. Et
konturkort over Maastrichtien-Danien fladen vi-
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ser, at kalken er svagt foldet med øst- vestgående
akser. Der er ingen indikation på, at kalkbjergar-
terne er gennemsat af større forkastninger, som
det tidligere er foreslået (O. Larsen).

4. Bassinsyntese: Tolkning af sedimentære
aflejringsbassiner
Forskningsfeltet fokuserer på den geologiske ud-
vikling af sedimentære aflejringsbassiner og om-
fatter såvel syntetiserende bassinstudier som de
detaljerede undersøgelser, der indgår i synteser-
ne. I tolkningen af sedimentære aflejringsbassiner
indgår sedimentologiske og stratigrafiske under-
søgelser fra km-skala ned til m-skala, sammenlig-
ninger med nutidige aflejringsmiljøer samt tekto-
niske modeller for bassindannelse. Bassinsyntese
omfatter såvel tolkning af aflejringsbassiner base-
ret på sedimentologisk-, stratigrafisk- eller geofy-
sisk feltarbejde, som teoretiske modelleringer af
bassinparametre. Forskningsfeltet bassinsyntese er
ved Geologisk Institut i væsentlig grad funderet på
feltarbejde og centreret om bassiner indenfor det
danske rige (Østgrønland, Nordsøen, Danmark,
Den fennoskandiske Randzone, Færøerne og Vest-
grønland), suppleret med forskningsprojekter i
mediterrane bassiner (Rhodos og Mallorca).

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-
tet beskriver den tredimensionale opbygning af
fossile æoliske aflejringer og tolker bundformer-
nes morfodynamik. I 1997 er arbejdet med plei-
stocæne klintkontrollerede æoliske aflejringer på
Mallorca fortsat (L. Clemmensen og spanske kol-
leger).

2. Biogene strukturer i æoliske aflejringer. Pro-
jektets formål er at beskrive biogene strukturer og
især pattedyrfodspor i pleistocæne og holocæne
æoliske aflejringer (L. Clemmensen, R. Bromley
og spanske kolleger).

3. Projekt Vestkyst: Holocæne kystaflejringer i
Jylland – stratigrafi og aflejringsforhold. Udvalgte
holocæne æoliske aflejringer langs Jyllands vest-
kyst beskrives og de æoliske aflejringers dannelse i
relation til havniveau, klimaforhold og kultur-
påvirkninger søges forklaret (L. Clemmensen og
K. Pye, UK).

4. En sedimentologisk undersøgelse af kretassi-
ske deltaaflejringer i Nuussuaq Bassinet, Vestgrøn-
land. Projektet er fortsat med det mål at beskrive

faciesarkitekturen, dokumentere aflejringssekven-
serne, samt tolke deltaets udvikling. Med de sene-
ste års fund af olie i vulkanske reservoirbjergarter
er interessen for de kretassiske sedimenters orga-
niske geokemi øget markant. En detaljeret under-
søgelse af kullag er indledt (G.K. Pedersen i sam-
arbejde med forskere ved GEUS).

5. Tertiære søsedimenter i Nuussuaq Bassinet,
Vestgrønland. Syn- og postvulkanske søaflejringer
undersøges, og i 1997 er de geokemiske og lermi-
neralogiske undersøgelser fortsat, ligesom der ar-
bejdes på en palynologisk datering af sedimenter
fra Hareøen (G.K. Pedersen, B.F. Hjortkjær samt
kolleger ved Geologisk Museum og GEUS).

Bassinanalyse, dynamisk stratigrafi og
oliegeologi
Der har i en årrække været gennemført en koordi-
neret forskningsindsats med vægten lagt på inte-
grerede studier af seismisk stratigrafi, sekvensstra-
tigrafi, termal bassinmodellering, pladetektonik,
storskala sedimentologi og råstofefterforskning.

Forskningsprojekter:
1. De palæozoisk-mesozoiske riftbassiner i Øst-
grønland. Forskning og feltarbejde foregår inden-
for rammerne af store samarbejdsprojekter mel-
lem Geologisk Institut, GEUS og eksterne partne-
re. Arbejdet med fuldstændige analyser af udvalg-
te grønlandske bassiners “petroleum systems” er
videreført. Formålet er at undersøge alle oliegeo-
logiske aspekter af et bassin, specielt de forskellige
faktorers tidsmæssige rækkefølge. Undersøgelser
af “petroleum systems” er ikke tidligere foretaget
på grønlandske bassiner. Der opnås et stort øget
kendskab til de udvalgte bassiners kulbrintepoten-
tialer, samt basis for modellering af dybtliggende
bassiner, især på grønlandsk og norsk sokkel (F.
Surlyk og danske kolleger). Studier af præ-, syn-
og postrift sedimentation i Wollaston Forland om-
rådet (Projekt Wollgan) blev afsluttet (F. Surlyk og
udenlandske olieselskaber). Et projekt vedrøren-
de sekvensstratigrafi af kilde- og reservoirbjergar-
ter i Østgrønland blev afsluttet (F. Surlyk og kolle-
ger ved GEUS). En detaljeret sedimentologisk og
sekvensstratigrafisk undersøgelse af Wordie Creek
Formationen i det centrale Østgrønland er fort-
sat. De sedimentære facies beskrives, aflejringsmil-
jøer tolkes og aflejringssekvenser forsøges korrele-
ret fra kontinentale til kystnære og dybere marine
aflejringsmiljøer. Spektralanalyse kan medvirke til
en objektiv identifikation af sedimentære cykler
og støtte en overordnet kronostratigrafisk korrela-
tion. Genesen af aflejringssekvenser sættes i relati-
on til klima, tektonik og eustasi (L. Seidler). Sen-
triassiske søaflejringer i Østgrønland. De integre-
rede sedimentologiske, geomagnetiske og verte-
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bratpalæontologiske undersøgelser af en 300 m
tyk lakustrin lagserie er fortsat. Beskrivelsen af et
af verdens ældste pattedyr, Harimiyaria clemmense-
ni, er afsluttet (L. Clemmensen og amerikanske
kolleger). Et omfattende sekvensstratigrafisk stu-
dium af den mellem jurassiske Pelion Formation i
Jameson Land er afsluttet (F. Surlyk og M. Engkil-
de). Diagenetiske studier af jurassiske sandsten,
der er analoger til Nordsøens og Vestnorges olie-
reservoirer foretages (J. Therkelsen). Sekvens-
stratigrafiske tolkninger af den mellem-øvre juras-
siske Charcot Bugt Formation på Milne Land og
den øvre jurassiske Olympen Formation er gen-
nemført (F. Surlyk og M. Larsen, GEUS). Et studi-
um af hele den jurassiske lagserie på Kuhn Ø er
gennemført under Wollgan projektet (F. Surlyk
sammen med H. Vosgerau, GEUS samt AMOCO).
Den mellem jurassiske Sortehat Formation er en
usædvanlig skiferenhed, aflejret på relativt dybt
vand under en stratifieret vandsøjle med brakt til
næsten fersk overfladevand. Undersøgelsen er
fortsat (C.F. Hansen). Aspekter af den rytmiske,
lavt marine til lagunale Jakobsstigen Formation er
undersøgt. Formationen viser tegn på våd\tørre
klimasvingninger inden for Milankovitch fre-
kvensbåndet ledsaget af periodevise udstrakte
skovbrande og tørvemosebrande (F. Surlyk i sam-
arbejde med forskere ved GEUS). Et omfattende
tolkningsarbejde af Hareelv og Raukelv Formatio-
nerne fra Øvre Jura i Jameson Land er videreført
(F. Surlyk og N. Noe-Nygaard). Sedimentologisk-
stratigrafiske studier af Kridt lagserien på Traill Ø
og Øvre Jura i det sydlige Jameson Land er fortsat.
Kridtlagserien består af skifre med lag af breccier,
konglomerater og turbiditer resedimenteret fra
synsedimentært aktiverede forkastningsskrånin-
ger (F. Surlyk og N. Noe-Nygaard). Der er påbe-
gyndt en sedimentologisk og stratigrafisk analyse
af den senproterozoiske Andrèe Land Gruppe,
Østgrønland (K.S. Frederiksen).

2. Jura i det danske bassin. En omfattende syn-
tese af de jurassiske bassiner indenfor det danske
rige er under udarbejdelse og skal udkomme i en
bog “The Jurassic of Denmark and Greenland”.
De afsluttende synteseafhandlinger er under ud-
arbejdelse (F. Surlyk i samarbejde med kolleger
fra Geologisk Institut og GEUS).

3. Numerisk modelleringsstudie af oceanografi-
en især for de tidlig jurassiske stræder i det nord-
atlantiske område. Modelberegninger, foretaget
med “Prinston Ocean Model”, viser, at palæocea-
nografien i den europæisk-nordatlantiske region
højst sandsynligt var styret af sterisk inducerede
havniveau forskelle i tilgrænsende oceaner. Stabi-
liteten af den globale termohaline cirkulation i
Jura tiden er derfor ved at blive undersøgt ved
boxmodel studier (C.J. Bjerrum).

4. Øvre Kridt og Danien koldtvandskarbonater.
Studier af disse bjergarter med speciel vægt på
bryozobankerne i øverste Maastrichtien og Nedre
Danien er videreført (F. Surlyk).

5. Maastrichtien-Danien cyklostratigrafi og kor-
relation er et nyt projekt (T. Damholt i samarbej-
de med Mærsk Olie og Gas AS).

6. Københavns kalk, koralkalk og bryozokalk i
Øresund. Prøver er indsamlet af dykkere og Dani-
en bryozobanker er studeret i seismiske profiler
(F. Surlyk i samarbejde med kolleger fra Aarhus
Universitet og GEUS).

7. En storskala tektonisk analyse af den struktu-
relle opbygning af den Fennoskandiske Randzo-
ne. Analysen er påbegyndt og har ført til en ny
inddeling i to adskilte segmenter, der er domine-
ret af henholdsvis indsynkning mod NV i det Dan-
ske Bassin og hævning mod SØ i Skåne-Bornholm
området. Inddragelse af tidligere publicerede
geofysiske data har ført til en ny fortolkning af
den dybe skorpestruktur. Den nye model konklu-
derer, at der forekommer en kappediapir (mantle
dome) ved basis af skorpen under den SØlige del
af den Fennoskandiske Randzone (O. Graversen).

8. En seismisk sekvensstratigrafisk analyse af in-
tervallet Øvre Trias-Nedre Kridt syd for Bornholm
er udbygget og afsluttet (O. Graversen).

9. Rhodosprojektet, der omhandler sedimento-
logi, bassinudvikling og palæobiologi af plio-plei-
stocæne bassiner på Rhodos er fortsat (R. Brom-
ley, U. Asgaard og A. Boyd samt udenlandske kol-
leger). Der er påbegyndt en sammenlignende se-
dimentologisk og sekvensstratigrafisk undersøgel-
se af plio-pleistocene aflejringer fra Rhodos og SV
Tyrkiet (K. Hansen).

10. Færø-Shetland Bassinet og det omliggende
nordatlantiske område. Omkring 200 prøver fra
boringer i Færø-Shetland Bassinet er præpareret
og gennemgået for indholdet af dinoflagellater,
sporer og pollen. Prøverne er udvalgt i intervaller,
hvor der søges opnået en større stratigrafisk oplø-
selighed eller en korrelation til andre lokaliteter i
det nordatlantiske område. Terrestriske palyno-
morfer dominerer ofte nær Paleocæn-Eocen over-
gangen og giver information om klima og vegeta-
tionstyper. En korrelation af spore-, pollen- og
magnetostratigrafi forsøges og åbner mulighed
for at sætte absolutte aldre på de palynologiske
events (B.F. Hjortkjær).

11. En sedimentologisk og palæontologisk un-
dersøgelse af Paleocæne og Eocæne sedimenter
fra en dyb boring i Nordsøen. Undersøgelsen af
borekerner med paleocæne og eocæne sedimen-
ter med henblik på at tolke ændringer i aflejrings-
miljøet er fortsat (G.K. Pedersen i samarbejde
med danske kolleger).

12. Wandel Sea Bassinet. Det mangeårige arbej-
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de med opsummeringen af det nordgrønlandske
Wandel Sea Bassins geologiske udvikling er fortsat
(E. Håkansson i samarbejde med forskere fra ind-
og udland).

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. Ikaitdannelse. Udforskning af ikaitdannelse i
Ikkafjorden i Sydvestgrønland er fortsat. Ikait er et
hexahydrat af kalciumkarbonat (CaCO3,6H2O),
der kun er stabilt ved temperaturer nær fryse-
punktet. Mineralet danner undersøiske søjler over
submarine kildevæld i den indre del af Ikkafjor-
den. Lokaliteten er enestående på verdensplan
(B. Buchardt i samarbejde med danske og uden-
landske kolleger). 

2. Nedre palæozoiske sorte skifre. Projektet ved-
rørende nedre palæozoiske aflejringer og havni-
veauændringer i det baltoskandiske område er
fortsat (B. Buchardt og A.T. Nielsen, N. Schovsbo
(Geologisk Museum) samt S. Stouge, GEUS).
Endvidere er en karbonatgeokemisk undersøgelse
af den silure Öved-Ramåsa Gruppe i Skåne afslut-
tet (B. Buchardt og J. Wigforss-Lange, Lunds Uni-
versitet).

3. U-Th dateringsteknikken. Metoden, der kan
anvendes til præcis datering af kvartære søsedi-
menter, er under etablering. Instituttets masse-
spektrometer er velegnet til metoden, og det har
været muligt at reproducere internationale U-
standarder. Forsøg med at separere U og Th fra
bjergartsprøver har ligeledes været en succes. En
række interglaciale koralprøver fra Seychellerne
er blevet dateret med U-Th metoden og resulta-
terne er meget præcise dateringer af havniveauer,
der er højere end i dag (C. Israelson).

4. I laboratoriet for grænseflade geokemi (SFM)
har projekter, der beskæftiger sig med kontami-
nanters transport i det hydrogeologiske system,
høj prioritet. Det er målet at forstå processer på
overfladen af kalcit og jern oxihydroxider, der er i
kontakt med atmosfæren eller med forskellige
gasser og vandige opløsninger, der indeholder or-
ganisk og uorganisk materiale. Projekterne omfat-
ter bl.a. undersøgelse af Pb, Ni og Fe(II) adsorpti-
on på kalcits overflade. Pb’s koncentration på
overfladen kan måles ret præcist, og data sandsyn-
liggør, at Pb med tiden indgår i kalcits gitter. SFM
studier, der gennemføres ved instituttet, kombine-

res med XPS og TOF-SIMS undersøgelser der ud-
føres i udlandet (S. Stipp og V. Liebetrau i samar-
bejde med udenlandske kolleger).

5. Et påbegyndt studie af sulfider i Ravnefjeld
Formationen (Øvre Perm, Østgrønland) vil sætte
fokus på en integreret brug af sulfidernes morfo-
logi og geokemi til overvejelser om aflejringsfor-
hold og indsynkningstemperatur samt introdukti-
onen af bassinale fluider (J.K. Nielsen).

5. Mineralers og syntetiske fasers krystalkemi og
stabilitet

Krystalkemi

Forskningsprojekter:
1. Anvendelse af deformationsparametre til karak-
terisering af koordinationspolyhedre i krystal-
strukturer er fortsat. Metoden baserer sig på for-
holdet mellem den reelle koordination og den til-
svarende ideelle og kan anvendes til kvantitativ be-
skrivelse af isotypi/homeotypigrad i strukturfami-
lier. Modular beskrivelse og polyhedrale karakteri-
stika anvendes til strukturklassifikation af grupper
af komplekse strukturer bl.a. sulfosalte (E. Mako-
vicky og T. Balic-Zunic).

2. En ny metode til bestemmelse af krystalliters
form og størrelse (<2000 Å) ved anvendelse af pul-
verdiffraktion er udviklet. Metoden bruger “full-
pattern fitting” af matematisk definerede diffrakti-
onsprofiler til målte diffraktionsprofiler. Metoden
kan anvendes til karakterisering af mikrokrystalli-
ne aggregater af mineraler, men finder også an-
vendelse ved karakterisering af katalysatorer (T.
Balic-Zunic i samarbejde med ansatte ved Haldor
Topsøe A/S).

Paragenetisk mineralogi

Forskningsprojekter:
1. Undersøgelser af mineral parageneser fra Alls-
har i Makedonien er begyndt. Denne forekomst af
Sb-As malm ligger på en kontakt mellem triassiske
dolomiter og stærk silificerede vulkaniter og er ka-
rakteriseret ved forekomsten af mange sjældne Tl-
sulfosalte (T. Balic-Zunic og E. Makovicky samt T.
Percival, Nevada).

2. Guldplatin-gruppe-mineraler og sulfider i
Skærgårdsintrusionen, Østgrønland. Det er målet
at give et detaljeret indblik i mineralogien og for-
delingen af sulfider og guld- palladiumførende
mineralfaser. Undersøgelserne omfatter bl.a. fast-
læggelse af de teksturelle og genetiske relationer
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mellem silikat-, sulfid- og ædelmetalfaserne samt
ædelmetal- og sulfidfasernes kemi. Disse under-
søgelser suppleres med geokemiske data. De ind-
samlede data vil give en større forståelse af fore-
komstmåde og dannelsesbetingelser for ædelme-
talmineraliseringer i lagdelte gabbro intrusioner
(H. Rasmussen, J.C.Ø. Andersen, E. Makovicky og
J. Rønsbo samt kolleger ved GEUS).

3. Alkaline mineralers mineralogi. De mineral-
kemiske og paragenetiske studier af rinkitgrup-
pens mineraler samt götzenit er fortsat. Mineraler-
ne er Ca, Na, Ti, REE silikater og karakteriseret af
lag af Ti-, Na- og Ca-oktahedre, der er orienteret
parallelt med (001). Arbejdet har været koncen-
treret om at fastlægge de mineralkemiske forskel-
le på REE-rig götzenit og REE-fattig rinkit (J.
Rønsbo og H. Sørensen i samarbejde med uden-
landske kolleger).

Eksperimentel mineralogi og petrologi

Forskningsprojekter:
1. Forskningen har været koncentreret om fasefor-
holdene ved udvalgte dele af systemer med Cu, Fe,
Ni, S, Au, Ir, Rh, Pd, Os, Pt og As. Formålet er at
fastlægge dannelsesbetingelser for ædelmetalmi-
neraliseringer, at vurdere anvendelse af forde-
lingskoefficienterne for Re/Os som geologisk da-
teringsmetode, at forsøge at opstille geologiske
termometre ud fra de eksperimentelle studier
samt at vurdere betydningen af specielt As og Tl i
guldmineraliseringer (E. Makovicky, M. Mako-
vicky, J. Rose-Hansen samt S. Karup-Møller, DTU
og S.-J. Barnes, Université de Quebec).

2. Undersøgelser af Hg- og Te-substituerede te-
traedritter fortsætter; endvidere er fasesystemet
Cu-Bi-Se kortlagt mellem 350oC og 600oC (E. Ma-
kovicky og S. Karup-Møller, DTU).

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 Kurilerne. I en pladetektonisk ramme om-
fatter feltet studier af geologiske processer under
kompression eller ekstension, subduktions- og
kontinent kollisionsrelaterede processer og kap-
pediapirisme.

Prækambrisk geologi
Studier af grundfjeldsområder i Skandinavien og
Grønland giver oplysninger om jordskorpens ud-
vikling gennem Jordens ældste periode, Prækam-
brium, dvs. tiden fra 3800 til 600 millioner år si-
den.

Forskningsprojekter:
Sydnorge og Sydvestsverige repræsenterer den
yngste jordskorpetilvækst til det Baltiske Skjold.
Tilvæksten indbefatter en gothisk bjergkædedan-
nelse for 1650-1500 millioner år siden og en sve-
conorvegisk for 1100-950 millioner år siden.

1. Østfold-Marstrandbæltet er en del af den go-
thisk dannede jordskorpe. Bæltet blev udviklet
ved dannelse af et sedimentbassin (gråvakker),
der ved gentagen intrusion af subduktionsrelate-
rede magmaer, deformation og metamorfose blev
udviklet til jordskorpe. I bæltet undersøges tidlige
skorpedannende magmatiske bjergarter, som bl.a.
omfatter en type, der kunne repræsentere smelter
udtrukket fra subduceret oceanbundskorpe (B.
Hageskov).

2. Under et nystartet projekt dateres en række
vigtige intrusiver i Osloområdet ved U/Pb meto-
den, anvendt på zirkoner (O. Graversen, S. Peder-
sen, B. Hageskov, J. Mansfeldt og T. Andersen,
Oslo).

3. Bevægelseszoner knyttet til den sveconorvegi-
ske bjergkædedannelse blev dateret i forbindelse
med et netop afsluttet EU projekt. Resultaterne
har væsentlig betydning for forståelsen af bjergkæ-
dens udvikling (J. Barling, B. Hageskov, S. Peder-
sen og L. Skjernaa samt J. Wijbrans, Amsterdam).

4. Det sveconorvegiske orogen i det centrale
Sydnorge. Felt- og laboratoriearbejde specielt ba-
seret på undersøgelser af metaplutoniske og plu-
toniske granitoide bjergarter er fortsat. Detaljeret
feltarbejde i den sydlige del af telemarksektoren
vest for Kongsberg-Bamble-Østfoldområdet har
gjort det muligt at sammenligne Telemarkområ-
dets geologiske udvikling med den geologiske ud-
vikling i områderne længere mod øst (J. Konne-
rup-Madsen, S. Pedersen og T. Brewer, UK).

5. Nagssugtoqiderne i Vestgrønland. Under-
søgelser, der omfatter den sydlige og tildels over-
skydningsbetingede front af den ca. 1850 mill. år
gamle Nagssugtoqidiske bjergkæde, fortsætter.
Projektet omfatter desuden Kangamiut-gangsvær-
men og den Nagssugtoqidiske påvirkning (B. Ha-
geskov i samarbejde med Dansk Lithosfærecen-
ter).

Seismisk-tektoniske litosfærestudier
Ved udforskningen af litosfæren benyttes især
seismiske metoder og tektonisk analyse med inte-
greret tolkning af geofysiske og geologiske data.

Forskningsprojekter:
1. Tektonofysiske studier af litosfæren i den Trans-
Europæiske Sutur Zone, TESZ, gennemføres som
en del af det europæiske EUROPROBE projekt.
Projektet indeholder sammenstillende fortolknin-
ger af gravimetriske, magnetiske og seismiske data
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med henblik på bestemmelse af litosfærens regio-
nale struktur og udvikling. I samarbejde med
udenlandske kolleger gennemførtes i maj data-
indsamling i det nordlige Polen, Tyskland og Li-
tauen indenfor POLONAISE projektet, som er det
største refraktionsseismiske eksperiment nogen-
sinde. Tolkningerne fokuserer på struktur og
seismiske hastigheder i fortykket, “subversiv” skor-
pe omkring Tornquist Zonen og i den Østeuro-
pæiske Platform. Supplerende dataindsamling in-
denfor EUROBRIDGE projektet fandt sted i Ukra-
ine og Hviderusland i september. Der er i årets løb
gennemført studier af forekomst og mægtigheder
af palæozoiske sedimenter i det Danske Bassin og i
Nordsøen. Det undersøges om gravimetriske data
kan benyttes til interpolation af strukturer i den
krystalline skorpe og kappen imellem dybseismi-
ske profiler. Som en del af projektet er det lykke-
des at sammenstille den første database over tyng-
defeltet i Europa, og et kort er klar til publikation,
baseret på disse data. Der gennemføres sammen-
stillende seismiske tolkninger af det polske og
danske område (H. Thybo, S. Zhou, S.L. Jensen,
og A. Berthelsen i samarbejde med danske og
udenlandske kolleger).

2. Under anvendelse af såvel geofysisk informa-
tion (seismisk tomografi, heat flow data, dyb- og
shallow seismik) som geologiske resultater fra
kortlægningen af den dybe undergrund er der
blevet udarbejdet en ny model for Tornquist Zo-
nens tektoniske udvikling mellem Skagerrak og
NV-Polen (A. Berthelsen).

3. Seismiske tolkninger af den øvre kappe. I
årets løb er der blevet publiceret resultater om “8
graders diskontinuiteten”, som markerer toppen
af en global, seismisk lavhastighedszone, om over-
gangen mellem platform og orogene områder i
Nordamerika og sammenhængen med jordskælvs-
aktivitet, samt om variationer i dybden til “400 km
diskontinuiteten”. Studierne baseres primært på
eksplosions- og jordskælvsdata, bl.a. fra de sovjeti-
ske “Peaceful Nuclear Explosion” data. Studierne
videreføres med tolkninger af data baseret på PNE
eksplosioner i Eurasia og på Early Rise data for
Nordamerika (H. Thybo og S. Zhou og udenland-
ske kolleger).

4. MONA LISA projektet er et internationalt
samarbejdsprojekt med integrerede refleksions-
og refraktionsseismiske undersøgelser i Nordsøen.
Der er gennemført tolkninger af den Kaledoniske
Deformationsfronts udvikling i skorpen og kap-
pen. Tolkningerne koncentreres i øjeblikket om
refleksioner fra den øverste kappe, observeret til
ca. 80 km dybde (T. Abramovitz og H. Thybo i sam-
arbejde med danske og udenlandske kolleger).

5. Forskning omkring den østafrikanske riftzo-
nes seismiske struktur er blevet videreført med fo-

kus på nedre skorpes reflektivitet under og om-
kring riftzonen. Projektet fokuserer på nedre
skorpes reflektivitet og sammenhæng med riftrela-
teret magmatisk aktivitet, sammenhæng mellem
overfladenære og dybe strukturer og mellem tidli-
ge orogene strukturer og riften, samt på betyd-
ning af en mulig kappe plume under Nyanza kra-
tonet (H. Thybo i samarbejde med udenlandske
kolleger).

Tertiær til recent vulkanisme og alpin
geodynamik
I geologisk unge bjergkæder af f.eks. alpin alder,
kan man studere oprindelige relationer mellem
magmatiske og metamorfe bjergarter, som ikke
umiddelbart kan observeres i ældre bjergartskom-
plekser på grund af senere hændelser.

Forskningsprojekter:
1. Projektet vedrørende magmadannelse i Det Be-
tiske-Rif-Maghrebiske Orogen er afsluttet. Projek-
tet har beskæftiget sig med magmadannelse place-
ret sent i dannelsen af den vestligste del af den al-
pine bjergkæde i Europa og Afrika. Et projekt der
har til formål at fremstille en tryk-temperatur-tids-
model for udviklingen af det vestlige Middelhavs-
område er fortsat. Specielt sammenlignes den
neogene Alborán vulkan-provins med dens kilde-
bjergarter (H.P. Zeck).

2. Studier af øbue vulkanske bjergarter fra Kuri-
lerne og Kamchatcka samt et detaljeret geokemisk
studium af lavaer fra den Sydkurilske øgruppe er
fortsat (J. Bailey og udenlandske kolleger).

Malm og prospekteringsgeologi

Forskningsprojekter:
1. Som led i et dansk/kinesisk samarbejde er de
mineralogisk-petrologiske studier af de i 1995 ind-
samlede prøver fortsat. Der er i årets løb foretaget
et stort antal analyser ved forskellige metoder (E.
Makovicky, J. Rose-Hansen, J. Konnerup-Madsen
samt Xu Qingsheng og Li Jiuling, Beijing).

2. Undersøgelser af fluid fasen knyttet til dan-
nelse og omdannelse af submarine massive sulfi-
der, samt studiet af den fluide fase, der er knyttet
til guldmineraliseringer i Grønland og Græken-
land, er fortsat (J. Konnerup-Madsen og uden-
landske kolleger).

3. Feltstudier af hydrothermale guldforekom-
ster langs en Pan-afrikansk suturzone er påbe-
gyndt. Feltstudier af metasomatiske kyanitfore-
komster langs den Belomorisk-Karelske Suturzone
i Nordkarelen, Rusland er fortsat (P. Ihlen i sam-
arbejde med udenlandske kolleger). 

4. Projektet, der omhandler mineraliseringerne
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i det Franklinske Bassin, Nordgrønland, er fort-
sat. Som en del af de malmgeologiske studier, er
der gennemført svovlisotopundersøgelser (H.
Fought).

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 til dannelsen af oceanbunds-
skorpe.

Forskningsprojekter:
1. Studier af det Kap Verdiske hot spot foregår
med henblik på at forstå dannelsen af magma i el-
ler over en kappediapir. Et vigtigt resultat er påvis-
ningen af, at en berigelse af uran i forhold til bly i
kilden for de vulkanske bjergarter er relativ ung
og derfor ikke kan være afledt fra den Kap Verdi-
ske kappediapir (P.M. Holm og T.F. Kokfelt samt
udenlandske kolleger).

2. Et detaljeret feltarbejde er påbegyndt på San-
to Antao. De foreløbige resultater har bl.a. vist, at
øen har verdens største koncentration af nefelini-
tiske vulkanitter (P.M. Holm og J.R. Wilson, Aar-
hus). 

3. Den tertiære magmaprovins i Østgrønland.
Undersøgelser af den magmatiske aktivitet i for-
bindelse med kontinental opsprækning omfatter
studier af alkaline bjergarter og karbonatiter. Det
er bl.a. vist, at disse bjergarter er relateret til dis-
kontinuiteter på kontinentranden, der senere ud-
viklede sig til transformforkastninger på den nu-
værende oceanbund (K. Brooks). Det er endvide-
re påvist gennem studiet af indeslutninger fra
Skærgårdsintrusionen, at gravitativ nedsynkning
af krystaller har været en væsentlig faktor for in-
trusionens udvikling. Endelig er der gennemført
smelteforsøg med henblik på at modellere
Skærgårdsintrusionens smelteudvikling (K.
Brooks i samarbejde med DLC samt danske og
udenlandske kolleger).

4. Hævning og termisk udvikling i Syd og Øst-
grønland belyst ved fissionssporsstudier. Der foku-
seres på at opnå viden om udviklingen i Kanger-
lussuaq området, og især dette områdes betydning
for den termiske udvikling af tilgrænsende områ-
der i tid og rum. Studiet i Jameson Land området
er nær afslutning (K. Hansen i samarbejde med
DLC).

5.Ilímaussaq komplekset, Sydgrønland. De ke-
miske og petrologiske studier af bjergarter og mi-
neraler fra Ilímaussaq komplekset er blevet udvi-
det med et stort antal analyser for bor. En geoke-
misk monografi baseret på 140 bjergartsprøvers
indhold af ca. 65 grundstoffer er under udarbej-

delse (J. Bailey, R. Gwozdz, J. Rose-Hansen og H.
Sørensen).

6. Studiet af reaktionerne mellem agpaitiske
smelter og sedimentære karbonatbjergarter i
Tamazeght-komplekset, Marokko, samt udviklin-
gen af phonolitisk magmatisme i Mont-Dore vul-
kanen Auvergne og senmagmatiske processer i
Osloprovinsen, Sydnorge er fortsat (H. Sørensen i
samarbejde med udenlandske kolleger).

7. Datering af larvikitter og nordmakitter ved
U/Pb metoden er afsluttet (L.E. Pedersen, P.M.
Holm og L.M. Heaman, Canada).

8. Under et ODP togt med boreskibet JOIDES
Resolution er der i det Indiske Ocean opsamlet
1000 m gabbroiske borekerner, hvilket er en re-
kordstor mængde af magmatiske bjergarter. Indle-
dende undersøgelser har vist, at den nedre jord-
skorpe er opbygget anderledes end den er model-
leret. De fortsatte undersøgelser kan forventes at
medføre en revision af forståelsen af skorpedan-
nelsen under oceanerne (P.M. Holm).

8. Andet:
1. Hispano-Islamiske mønstre. Arbejdet er for ti-
den koncentreret om farvesymmetri og de deka-
gonale quasi-periodiske mønstre (E. Makovicky og
P. Fenoll, Granada).

2. Projektet vedr. produktionssteder og han-
delsveje i Barbaricum og de romerske provinser er
fortsat med undersøgelse af kobberlegeringer fra
romersk jernalder og tidlig folkevandringstid (H.
J. Bollingberg).
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Geologisk Museum

Geologisk Museum er Danmarks nationale muse-
um for geologi.

Geologisk Museum har et nært forskningsmæs-
sigt samarbejde med Geologisk Institut (GI), hvil-
ket blandt andet giver sig udtryk i en fælles forsk-
ningsplanlægning. Museet er tillige medlem af det
nyetablerede Geocenter København med Geolo-
gisk Institut, Danmarks og Grønlands Geologiske
Undersøgelse (GEUS), Dansk Lithosfærecenter
(DLC) og Geografisk Institut som de øvrige parter.

Geologisk Museum har yderligere en aktiv plads
i det danske museumsmiljø, hvor museet har re-
præsentanter i Universitetets Naturhistoriske Mu-
seumsråd og Museumsrådet for København og
Frederiksberg, er medlem af Foreningen af Dan-
ske Naturhistoriske Museer og er repræsenteret i
Statens Museumsnævn. I 1993 underskrev museet
en samarbejdsaftale med Grønlands Nationalmu-
seum og Arkiv i Nuuk. Hertil kommer et praktisk
samarbejde med en lang række museer.

Museet omfatter den mineralogiske samling,
den petrografiske samling, den dynamisk-geologi-
ske samling, den stratigrafisk-phytopalæontologi-
ske samling, den invertebratpalæontologiske sam-
ling, den vertebratpalæontologiske samling samt
bibliotek, arkiv og skolesamlingstjeneste. Hertil
kommer en gruppe af medarbejdere omkring mu-
seets professor uden fast tilknytning til samlinger-
ne. 

Samlingsarbejde:
Som nævnt i museumsbekendtgørelsen af 24. juni
1994 er en af museets hovedopgaver “at modtage
... materiale af videnskabelig eller udstillingsmæs-
sig værdi og selv at udbygge samlingerne ved ind-
samlinger i naturen, køb, bytte og modtagelse af
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gaver ... samlingerne skal arkiveres, registreres ....”
Meget af dette arbejde er ikke umiddelbart syn-
ligt, men det kræver store ressourcer både arbejds-
mæssigt og økonomisk. Et markant eksempel for
året er det omfattende materiale fra kryolitbrud-
det i Ivigtut, der er modtaget efter professor H.
Pauly. Det skal også nævnes, at museet nu har gen-
nemført en elektronisk registrering af mine-
ralsamlingen og fortsætter med en tilsvarende re-
gistrering af meteoritsamlingen. 31 danekræ – alle
fossiler – er i 1997 blevet indregistreret på museet.

Udstillinger m.v.:
Der henvises til årbogens afsnit om informations-
virksomhed.

Forskningsvirksomhed:

Prækambriske studier
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
Det Baltiske Skjold (D. Bridgwater, M.T. Rosing, B.
Lassen). Studierne indgår i Dansk Lithosfærecen-
ters (DLC) Nagssugtoqideprojekt. Samarbejds-
partnere: DLC, GEUS, Geol. Surv. Canada, Russ.
Vidensk. Selsk., Univ. of California, Univ. of Colo-
rado, Australian National Univ., École Normale
Supérieure de Lyon.

2. Udredning af de 3800 mio. år gamle Isua su-
prakrustalers metamorfe udvikling gennem Pb-Pb
aldersbestemmelse af metamorfe indikatormine-
raler. Studiet belyser de tidligste stadier i opbyg-
ningen og stabiliseringen af den kontinentale
jordskorpe (D. Bridgwater, M.T. Rosing). Samar-
bejdspartnere R. Frei, GI, og O. Stecher, DLC.

3. Senarkæisk alkalin magmatisme i Skjoldun-
gen området, SØ Grønland. Studierne omfatter
geokemiske, høj T – høj P eksperimentel og petro-
logiske metoder og belyser de processer, som kon-
trollerer magmaudviklingen i et øbuemiljø (M.T.
Rosing, H.S. Thomsen). Samarbejdspartner: C.E.
Lesher, Univ. of California.

4. Den termale udvikling under erosion og hæv-
ning af det nagssugtoqidiske orogen i Vestgrøn-
land belyst ved Ar-Ar datering af mafiske gange
(D. Bridgwater og B. Willigers). Samarbejdspart-
ner: J. Vijbrans, Vrije Univ., Amsterdam.

Den mineralogiske samling
1. Mineralogiske undersøgelser af mineralparage-
neser og enkeltmineraler fra alkaline komplekser

og disses pegmatiter og hydrotermale årer, spe-
cielt i Sydgrønland, men tillige i Canada, Namibia
og Malawi. Formålet er at bidrage til kendskabet
til mineralogien af alkaline pegmatitter og hydro-
termale årer i særdeleshed og til den systematiske
mineralogi i almindelighed med forbedrede, udvi-
dede karakteristikker af kendte species og beskri-
velser af nye species; endvidere at bidrage til
Grønlands topografiske mineralogi. I forbindelse
hermed har der været gennemført undersøgelse
på bl.a. a) epididymit fra Ilímaussaq, Grønland, b)
natrophosphat fra Aris, Namibia, c) fersmit fra
Ilímaussaq, Grønland, d) nafertisit fra Nanna Peg-
matitten, Grønland, e) ekanit-(P4/mcc) fra
Ilímaussaq, og f) polykras-(Y) fra Malawi (O.V. Pe-
tersen i samarbejde med H.I. Micheelsen, O.
Johnsen, C.C. Christiansen, P.C. Toft, J. Bollhorn,
København, O. Medenbach og T. Fockenberg,
Bochum, M. Rattay, Windhoek). Hertil kommer
deltagelse i INTAS-projektet “The Mineralogy of
Agpaitic Nepheline Syenites” (H. Sørensen, O.V.
Petersen med franske og russiske kolleger).

2. Krystalkemiske undersøgelser af eudialyt-
gruppens mineraler. Undersøgelser over den ke-
miske variation i gruppen er afsluttet og publice-
ret. På grundlag heraf er 20 repræsentative eudia-
lytter videreundersøgt ved énkrystal strukturanaly-
se. Forslag til IMA’s kommission for nye mineraler
og mineralnavne om opstilling af nye mineralspe-
cies inden for gruppen; en Sr-W-holdig eudialyt;
en ny Mn-holdig eudialyt og en eudialyt med det
højeste indhold af sjældne jordarter hidtil rappor-
teret, alle fra canadiske forekomster (O. Johnsen,
J.D. Grice og R.A. Gault, Ottawa). Undersøgelse af
eudialyters optiske egenskaber og deres korrelati-
on til den kemiske sammensætning (O. Johnsen,
O.V. Petersen og R.A. Gault). Mössbauer og optisk
absorptions spektroskopi af udvalgte eudialytter
(U. Hålenius, Stockholm, O. Johnsen).

3) Transmissionselektronmikroskopiske studier
af mikrostrukturer og polysomatiske defekter hos
klinohumit og andre polysomer fra Gardiner
Complex (O. Johnsen). Løsning og forfining af
krystalstrukturer hos alkaline mineraler: Shafra-
novskit og zahkarovit fra Lovozero og Khibina (O.
Johnsen, K. Ståhl, DTU, A.P. Khomyakov, Mos-
kva); kupletskit fra Kangerdlugssuaq (C.C. Chris-
tiansen, O. Johnsen, K. Ståhl, DTU).

4) Videudvikling af M. Hey’s metode til ud-
måling af stereoskopiske billeder af små krystaller
optaget på scanning elektron mikroskop samt
data programmel til GEOPRO (H. Micheelsen).

5) Udvikling af metode til mikroskopisk måling
af lysbrydningsindices højere end indices for stan-
dard referencevæsker. Dette har hidtil været umu-
ligt; men ved at anvende mikrointerferometri (IN-
TERPHAKO) i forskellige væsker på fastlimede
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mineralkorn er det nu muligt at bestemme de
høje lysbrydningsindices ved extrapolation. Meto-
den egner sig kun til ret små korn (< 3-10 my) (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. Der gennemføres et studie af sammenhæn-
gen mellem plateaubasaltvulkanisme og udviklin-
gen af marine og lakustrine bassiner langs den
kontinentale margin ved Disko og Nuussuaq i
Vestgrønland. Ved at kombinere multimodel foto-
grammetri og bjergartskemi spores den laterale
udbredelse af vulkanske enheder og deres sam-
menhæng med klastiske sedimenter i bassinerne.
I samme områder udforskes forekomsten af olie-
spor i de tertiære vulkanske bjergarter mellem
Disko og Svartenhuk, og sammenhængen mellem
oliespor, vulkanske lithologier og den postvulkan-
ske strukturudvikling etableres (A.K. Pedersen,
G.K. Pedersen og A. Boesen i samarbejde med for-
skere fra GEUS, GI og Stanford Univ.).

2. Et Ar/Ar dateringsprogram på udvalgte ter-
tiære 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).

3. Der foretages en undersøgelse af strukturer
og den 3-dimensionale kemiske og hydrothermale
stratigrafi af et ca. 30.000 km2 stort plateaubasalt-
område ved Blossevillekysten i Østgrønland (A.K.
Pedersen i samarbejde med forskere fra DLC,
GEUS, KU og Stanford Univ.).

4. Undersøgelsen af de basaltiske dyke- og sill-
komplekser i Jameson Land og Liverpool Land,
Østgrønland, er fortsat med henblik på at fastslå
disse intrusivers relation til de østgrønlandske
plateaubasalter og til de store dybtliggende sill-
komplekser, der er påvist seismisk i Jameson Land
bassinet. En undersøgelse af alkaline dykes og sills
i den nordlige del af Jameson Land samt Scoresby
Land er indledt (N. Hald i samarbejde med DLC).
Desuden er indledt en geokemisk undersøgelse af
de relativt unge basaltiske lavaer på den vestlige
del af Nussuuaq i Vestgrønland (N. Hald).

5. En geokemisk undersøgelse af tertiære basal-

tiske dykes fra Færøerne gennemføres for bl.a. at
kunne vurdere sammensætningen af kildeområ-
derne i Jordens kappe (N. Hald, P.M. Holm, GI,
og R. Waagstein, GEUS).

Lithosfærens geologi belyst ved
kappexenolitstudier
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 Vestgrønland. 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’Reilley, Macqua-
rie Univ., Australien, L.M. Larsen, GEUS, M.
Thirlwall, Royal Holloway and Bedford Univ., Lon-
don, og H. Downes, Univ. of London).

Den stratigrafisk-phytopalæontologiske samling
Forskningen er koncentreret om kvartærtidens
klima- og miljøændringer, belyst ved biostratigrafi-
ske og sedimentologiske metoder. Desuden er ar-
bejdet med fossile stjernekoraller i Sveriges og
Danmarks Yngre Kridt og Tertiær fortsat (S. Flo-
ris). Forskningen fordeler sig i øvrigt på følgende
projekter:

1. Senkvartære klimaændringer i det nordlige
Rusland. Sammenhængen mellem dannelsen og
afsmeltningen af de store arktiske iskapper på den
ene side og de voldsomme og abrupte globale kli-
masvingninger før, under og efter den sidste istid
på den anden side belyst ved sedimentologisk-pa-
læontologisk analyse af de sedimentserier, der er
blottet i klinterne langs Arkhangelsk regionens
floder (S. Funder i samarbejde med forskere fra
GI og Århus Univ. samt norske og russiske kolle-
ger).

2. Tolkning af seismiske data fra den sydgrøn-
landske kontinentalsokkel og tilstødende dybhav:
Tolkningen af det tætte net af seismiske profiler
giver oplysninger om, hvordan en kontinentalsok-
kel i et nedisningsområde er dannet og har vokset
gennem 7 millioner år som resultat af et kompli-
ceret samspil mellem glescherbevægelser, turbidit-
strømme på skråningen og dybhavsstrømme (L.
Clausen). 

3. Sedimentær udvikling og klima- og havni-
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veauændringer omkring Pleistocæn/Holocæn
grænsen (istidens afslutning) på Jameson Land,
Østgrønland. Projektet er baseret på feltarbejde
på Jameson Land, luminescens datering af sedi-
menterne, samt tolkning af flyfotos. Den sedimen-
tære udvikling viser den gradvise opbygning af
gletschere i det store fjordbassin, fulgt af kulmina-
tionen, hvorunder gletscherne skød sig frem på
kontinentalsoklen, og endelig sammenbruddet,
hvorunder gletscherne brød op og havet invadere-
de fjordsystemet (L. Hansen. Studiet er en del af
CATLINA-projektet (Climate transitions of the
last interglacial-glacial-interglacial cycle in the
North Atlantic region)). 

4. Stratigrafiske og palæoklimatiske undersøgel-
ser af lakustrine aflejringer i Danmark indenfor
den sidste interglaciale/glaciale/interglaciale cyk-
lus: Projektet fokuserer på klimatiske overgange
indenfor den sidste interglaciale/glaciale/inter-
glaciale cyklus (110.000-10.000 år før nu). Under-
søgelsen er baseret på højopløselig pollenanalyse
af lakustrine miljøer og kombineres med geoke-
miske analysemetoder. Resultaterne behandles
statistisk ved brug af numeriske analysemetoder
(U.W. Christensen. Studiet er en del af CATLINA-
projektet). 

5. Naturlige ændringer og antropogen indfly-
delse på det naturlige miljø i sen postglacial tid i
lakustrine aflejringer fra Østdanmark: En sam-
menligning mellem vegetationsudviklingen om-
kring to mindre nordsjællandske søer skal belyse
forskellen mellem miljøer under forskellig kultur-
påvirkning. Pollenanalyse er det primære værktøj
for såvel den stratigrafiske indplacering som den
palæoøkologiske tolkning. Analyse af sedimentets
palæomagnetisme samt indhold af kulstof og kal-
ciumkarbonat skal understøtte tolkningen af de
pollenanalytiske resultater, mens 14C- og 210Pb-da-
teringer understøtter stratigrafien (T. Løvberg i
samarbejde med forskere fra GEUS).

Den invertebratpalæontologiske samling

Studier af Kridttiden
1. Øvre Kridt belemnitter fra den nordlige hemis-
fære: Taxonomi, stratigrafi, palæobiogeografi og
fylogeni. – Tre arbejder er blevet publiceret: 1) Et
arbejde om taxonomi og evolution af belemnitfa-
milien Belemnitellidae fra Øvre Kridt. I arbejdet
foreslås en ny klassifikation af denne familie med
ni slægter og to underslægter. Det vises bl.a., at an-
tallet af slægter og underslægter varierer gennem
Øvre Kridt. 2) Et arbejde om belemnitellidernes
palæobiogeografi og deres vandringer. Det vises, at
det evolutionære center for belemnitelliderne lå i
Den nordeuropæiske Provins. Herfra udvandrede

de mindst ni gange til den nordlige, europæiske
del af Tethys Området og mindst seks gange til Den
nordamerikanske Provins. 3) En monografi om
Coniacien-Nedre Santonien belemnitter fra Arna-
ger Kalk og Bavnodde Grønsand Formationerne
på Bornholm. Diversiteten i Bavnodde Grønsan-
det af tidlig Santonien alder er høj, idet fire slægter
og ni arter er til stede. Et arbejde om slægten Be-
lemnitella fra Øvre Campanien aflejringer i Østrig
er afsluttet. To arter forekommer i dette område,
som lå i den nordlige del af Thethys området. Den
ene er endemisk, mens den anden også forekom-
mer i Den nordeuropæiske Provins. Et arbejde om
nordamerikanske havforbindelser i Øvre Maas-
trichtien er ligeledes blevet afsluttet. Et arbejde om
Øvre Campanien og Nedre Maastrichtien belem-
nitter fra Mons Bassinet i Belgien nærmer sig sin
afslutning. To arbejder er påbegyndt, et om fore-
komsten af to arter af slægten Belemnitella fra det
basale Maastrichtien i Skåne og et om Nedre Maas-
trichtien arter af Belemnitella fra Europa (W.K.
Christensen, delvis i samarbejde med andre).

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 sam-
men med prof. W.J. Kennedy, Oxford, er blevet
publiceret. I arbejdet beskrives mere end 30 arter
tilhørende 18 slægter. Det vises, at dateringen af
lokaliteterne baseret på ammonitter og belemnit-
ter er i overensstemmelse (W.K. Christensen).

Studier af Ældre Palæozoikum
Fossiler, evolution, biostratigrafi, taxonomi, diver-
sitet, samt iltbegrænsede sedimenters geokemi og
palæoøkologi.

1. I forbindelse med projektet evolution og
taxonomi for ældre silure monograptider (enkel-
tradede former tilhørende den uddøde dyregrup-
pe graptolitter) er en afhandling om evolution og
diversitet indsendt til trykning (M. Bjerreskov og
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. Schovs-
bo, B. Buchart, GI). 

3. Der er udført 4 lave kerneboringer i Skåne
gennem Mellem Kambrium til Mellem Ordovici-
um. Boringerne udføres for at undersøge strati-
grafien i pågældende interval samt for at tilveje-
bringe friskt materiale til kemiske analyser (A.T.
Nielsen, N.H. Schovsbo, D. Christensen og B.
Kiær i samarbejde med S. Stouge, GEUS, B.
Buchardt, GI). 
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4. En artikel om havniveauændringer i Tidlig
Ordovicium er påbegyndt (A.T. Nielsen, R. Fortey,
Nat. Hist. Mus., London).

5. Projektet om integrering af geokemi og pa-
læoøkologi i undersøgelsen af iltbegrænsede fossi-
le sedimentære miljøer er videreført. Projektet ta-
ger udgangspunkt i den mellem kambriske til
nedre ordoviciske Alun Skifer Formation i Skandi-
navien. Sammenligning mellem forskellige pa-
læozoiske skifre har vist, at sedimentets iltindhold
generelt var lavere i ældre del af Palæozoikum end
i yngre aflejringer. Stigningen i iltindholdet synes
at være knyttet til en generel iltstigning op gen-
nem Palæozoikum. En model for berigelsesgra-
den af vanadium relativt til nikkel i sorte skifre er
under sammenskrivning (N. H. Schovsbo).

Den vertebratpalæontologiske samling
Forskningen omkring uddøde hvirveldyr omfatter
makroskopiske analyser af fossilers morfologi
samt ultrastrukturelle og histokemiske 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. Undersøgelserne over palæozoiske og meso-
zoiske fisks anatomi og histologi er fortsat med
henblik på en udredning af dyrenes (elasmobran-
chers, actinopterygiers og coelacanthiders) fylo-
geni. Studierne har i særlig grad været koncentre-
ret omkring fiskenes diversitet, bevaring og optræ-
den i specifikke sedimentationsmiljøer i sen Perm
og tidlig Trias i Østgrønland og i sammenligning
med tids- såvel som slægtsmæssigt korresponde-
rende fiskefaunaer fra andre geografiske områder.
Dette har givet væsentlig ny information til be-
dømmelsen af de økologiske og klimamæssige for-
hold omkring Perm-/Triasgrænsen i Østgrønland
(S.E. Bendix-Almgreen).

2. En biostratigrafisk vurdering af fiskefaunaen
fra de tetrapodførende kontinentale aflejringer
fra Østgrønlands Øvre Devon er i kombination
med palynologiske og geokronologiske data (ved
L. Stemmerik, GEUS) sammenskrevet til en arti-
kel, som er under trykning (S.E. Bendix-Alm-
green).

3. En artikel om den nu identificerede typeloka-
litet fra Østgrønlands marine Øvre Perm med re-
vision af dennes sedimentære lagfølge i relation til
formationerne inden for Foldvik Creek Gruppen
er i eksternt review (S.E. Bendix-Almgreen).

4. Undersøgelser af fossile og recente bioapati-

ter er videreført, og delresultater foreligger nu
publiceret (S.E. Bendix-Almgreen og B.S. Bang).

5. De museologiske studier over de ældste dele
af Geologisk Museums fossilsamlinger er fortsat
(S.E. Bendix-Almgreen).

6. Af nu fem kendte, partielle, fossile kranier af
mindre hvaler fra den sent oligocæne Vejle Fjord
Formation i Nordjylland har to, begge af tandhva-
ler, været genstand for komparative undersøgelser
ved The Fordyce Collection, Univ. of Otago, New
Zealand. Studieopholdet ved denne righoldige
samling af de ellers dårligt kendte, sent palæoge-
ne hvaler benyttedes også til undersøgelser på yn-
gre hvalmateriale fra den sydlige halvkugle og på
fossile pingviner. Begge danske hvaler havde ud-
viklet lugtesans (til forskel fra nulevende tandhva-
ler). To af de øvrige kranier har velbevarede na-
turlige endocranial (“hjerne”)-afstøbninger. Hjer-
nen var markant mindre hos de midttertiære hva-
ler end hos nutidens (E. Hoch).

7. Analyse af fuglefossiler fra det tidligt tertiære
molér omkring den vestlige Limfjord viser tilste-
deværelsen af palæognathe fugle i samme geologi-
ske tidsrum, hvor andre terrestriske fossiler i Vest-
europa og Nordamerika vidner om en landforbin-
delse over Nordøstatlanten. Molerets palæo-
gnather er første evidens på dansk område af den
transatlantiske landfauna, der menes at have eksi-
steret omkring Paleocæn-/Eocængrænsen (E.
Hoch, A.V. Kristoffersen). 

8. Fuglefossiler fra det sent paleocæne/tidligt
eocæne moler og det lidt yngre plastiske ler, beg-
ge marine aflejringer eksponeret på flere lokalite-
ter i Danmark, undersøges morfologisk. Fossiler-
ne, der er skeletter, dele af skeletter og aftryk af
knogler, fjer, kløer m.m. præpareres, sammenlig-
nes med tilsvarende dele af uddøde og nulevende
fugle og analyseres med henblik på funktionel
tolkning og systematisk bestemmelse. Den geolo-
giske baggrund og fuglenes anatomiske specialise-
ringer, så vidt de kan erkendes, bidrager til en pa-
læoøkologisk rekonstruktion (A.V. Kristoffersen).

Skolesamlingen
Registrering og tolkning af kvartære dannelser i
den centrale Oslofjord på baggrund af de seismi-
ske og magnetiske data indsamlet under Oslofjord
Skagerrakprojektet (OSKAP) er videreført i sam-
arbejde med R. Sørensen, Institutt for Jord- og
Vannfag, Norges Landbruks Høgskole, Ås, med
henblik på en klarlægning af den senglaciale isaf-
smeltning i den centrale Oslofjord (E.S. Jensen).

Redaktionsvirksomhed:
B.S. Bang er geologisk regionalredaktør for Dan-
mark og Sverige for “Art and Archaeology Techni-
cal Abstracts” (AATA). D. Bridgwater er i redakti-
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onskomiteen for Precambrian Research. W.K.
Christensen er redaktør af Bull. Geol. Soc. Den-
mark. S. Funder er fagredaktør for Meddr. om
Grønland, Geoscience. A.K. Pedersen er medlem
af redaktionskomiteen for Bull. Geol. Soc. Den-
mark. O.V. Petersen er Fachliche Berater for Mi-
neralien Welt og Emser Heft, begge Bode Verlag,
Tyskland.

Rejser og gæsteforelæsninger:
D. Bridgwater har udført feltarbejde i Skotland i
samarbejde med G. Park, Keele University, og M.
Whitehouse, Riksmuset i Stockholm, og i Finmar-
ken med P. Ihlen, GI. D. Bridgwater og M.T. Ro-
sing har deltaget med foredrag i European Union
of Geosciences (EUG9) i Strasbourg.

W.K. Christensen deltog med foredrag i Lunda-
dagarna i Lund, Sverige. Han har endvidere be-
søgt Warszawa, hvor samlingerne på Muzeum Zie-
mi, Institute of Paleobiology, Polska Akademia
Nauk og Institute of Geology, Warszawa Universi-
tet blev studeret.

Svend Funder har deltaget i følgende kongres-
ser, symposier, workshopper, feltekskursioner og
møder: “International permafrost conference”,
Moskva-Pushchino, “Specialist seminar – Lumine-
scence dating”, Århus Universitet, og “The Late
Pleistocene in eastern Europe stratigraphy, palae-
oenvironment and climate”, Litauen. Desuden
har han deltaget i redaktions- og planlægningsmø-
der ved Russian Academy of Sciences, Petroza-
vodsk, Puschinoforskerbyen, Moskva og Alfred
Wegener Institut, Bremerhaven. Endelig har han
holdt gæsteforelæsning på Stockholms Universi-
tet.

D. Garrit har deltaget med poster og abstract i
EUG9 i Strasbourg.

N. Hald og E.S. Jensen har besøgt Natural Hi-
story Museum i London, hvor nye udstillinger om
dynamisk geologi er blevet åbnet.

Ella Hoch har under en rejse til Australien og
New Zealand i besøgt the Australian Museum of
Natural History i Sydney, en fossilsamling ved Au-
stralian National University i Canberra samt Victo-
ria Museum og Monash University, begge i Mel-
bourne. Desuden tilså hun specialestuderende
Nina Dreyer Herrmanns arbejde i Melbourne og
ved Nelson Bay. I New Zealand gennemgik hun
samlinger ved the Fordyce Collection of Fossil
Whales, University of Otago, og ved Museum of
Otago, Dunedin. Endelig har hun deltaget i Deu-
xième Congrès Européen de Paléontologie des
Vertébrés, Espéraza-Quillan, Frankrig.

Ole Johnsen har besøgt Canadian Museum of
Nature i Ottawa i forbindelse med et fælles pro-
jekt om eudialytgruppen krystalkemi. Under be-
søget deltog han med foredrag i the Geological

Association of Canada/Mineralogical Association
of Canada’s årlige møde i Ottawa. Desuden besøg-
te han the Harvard Mineralogical Museum i
Boston. Han har endvidere deltaget i en studie- og
indsamlingsrejse til Lovozero og Khibina, Kola-
halvøen, Rusland. Endelig har han deltaget med
foredrag i 17. European Crystallographic Meeting
i Lissabon.

A.T. Nielsen har deltaget med foredrag i Lunda-
dagarna i Lund og i “Friends of the Alum Shale
meeting” i Västergötland. I forbindelse med det
sidstnævnte møde gennemførte han en uges felt-
arbejde. A.T. Nielsen har endvidere besøgt Natu-
ral History Museum i London, udført feltarbejde
ved Slemmestad syd for Oslo og deltaget med fo-
redrag ved møder i St. Petersborg (Working
Group of the Geology of Ordovician of the Balti-
ca, WOGOGOB) og i Canada (“Second trilobite
Conference”). Fra slutningen af september til slut-
ningen af oktober udførte han tilsyn med borear-
bejde i Skåne.

Asger Ken Pedersen har gennemført et geolo-
gisk feltkursus på Disko og Nuussuaq i Vestgrøn-
land. I forlængelse heraf gennemførte han 3 ugers
geologisk feltarbejde.

Ole V. Petersen har deltaget i en studie- og ind-
samlingsrejse til Lovozero og Khibina, Kola,
Rusland. Han forestod, i forbindelse med SNFs
toårige projekt “Pegmatiter og hydrothermale
årer og disses genetiske relationer til de omgiven-
de bjergarter på Narssârssuk og udvalgte områder
af Ilímaussaq, Grønland”, en indsamlingsekspedi-
tion til Sydgrønland og reorganiserede i forlæn-
gelse heraf mineralsamlingen ved Narsaq Muse-
um. Han har endvidere besøgt 34. Münchner Mi-
neralientage, hvor han foretog indkøb til såvel
museets samlinger som Geologisk Museums Støt-
tefond’s Kiosk.

M.T. Rosing har deltaget med et foredrag i den 7.
Goldschmidt Conference i Tucson, USA. Han har
deltaget i en workshop om ionmikrosondeanalyse
ved Centre Régionale de Pétrologie et Géochemie
(C.R.P.G.) i Nancy. M.T. Rosing og D. Bridgwater
har deltaget i to styrelsesmøder for den fællesnordi-
ske ionmikrosonde NORDSIM i Stockholm.

N.H. Schovsbo har udført feltarbejde i Oslo om-
rådet, Västergötland samt Skåne. Han har deltaget
i følgende møder og symposier med foredrag:
Lundadagarna, Lund; “Friends of the Alum Shale
meeting” i Västergötland; “WOGOGOB-97”, St.
Petersborg; samt Leg 166 Second Post Cruise
meeting, Exuma, Bahama.

Videnskabelige organer m.v.:
D. Bridgwater, N. Hald, A.K. Pedersen og M. Ro-
sing er Research Fellows ved DLC.

W.K. Christensen er Voting Member af Subcom-
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mission on Cretaceous Stratigraphy, dansk repræ-
sentant i International Palaeontological Associati-
on og medlem af den videnskabelige komite for
Société Géologique du Nord, Frankrig.

S. Funder er medlem af styrekomiteen for
Forskningsrådets AMS-følgegruppe (accelerator-
massespektrometer) og af den danske Nationalko-
mité for INQUA (International Quaternary Asso-
ciation). Desuden er han medlem af styringskomi-
teerne for forskningsprojekterne QUEEN (Qua-
ternary of the Eurasian North) og CATLINA (Cli-
mate transitions of the last interglacial-glacial-in-
terglacial cycle in the North Atlantic region).

Ole Johnsen har fungeret som ekstern ekspert
for NFR’s (det svenske naturvidenskabelige forsk-
ningsråd) evalueringsgruppe for endogen geologi
i forbindelse med årets ansøgninger og deltog i
den egenskab i møde i Stockholm i september.
Ole Johnsen er dansk repræsentant og “voting
delegate” i International Mineralogical Associati-
on (IMA). Han er tillige medlem af IMA’s kom-
mission for nye mineraler og mineralnavne.

A.T. Nielsen er “Corresponding member” af
Subkommissionen for ordovicisk stratigrafi.

Asger Ken Pedersen er dansk repræsentant i IA-
VCEI (International Association of Volcanology
and Chemistry of the Earth’s Interior) og er med-
lem af den danske nationalkomité under IUGG
(Den internationale Union for Geodæsi og Geofy-
sik). 

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.

Kollegiale organer:
W.K. Christensen er medlem af bestyrelsen for
Dansk Geologisk Forening.

S. Funder er medlem af Geologisk Museums be-
styrelse og vicebestyrer samt indtil foråret af Geo-
logisk Museums 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 geologisk medlem af fakultetets
informationsudvalg. Han er valgt som fakultetets
repræsentant i “Studieskolen’s” styrelse, i Univer-
sitetsbogladens repræsentantskab og i Videnskabs-
butikkens bestyrelse, hvor han er valgt til for-
mand.

A.T. Nielsen er medlem af Geologisk Museums

og Geologisk Instituts fælles forsknings- og ph.d.-
udvalg. 

A.K. Pedersen er medlem af Geologisk Museums
og Geologisk Instituts fælles forsknings- og ph.d.-
udvalg. Han er desuden medlem af bestyrelsen for
Dansk Islandsk Fond, udpeget af konsistorium.

M.T. Rosing er medlem af Geologisk Museums
bestyrelse og tillidsmandssuppleant ved Geologisk
Museum og Geologisk Institut.

Niels Hald

Stab
VIP: 16,2 årsværk.
TAP: 12,7 årsværk.

VIP:
Bendix-Almgreen, Svend Erik; 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.
Jørgensen, Gunni Kretora; lektor.
Kristiansen, Erik; lektor.
Kristoffersen, Anette Vedding; ph.d.-studerende.
Nielsen, Arne Thorshøj; lektor.
Pedersen, Asger Ken; docent.
Petersen, Ole Valdemar; lektor.
Rosing, Minik Thorleif; lektor.
Schovsbo, Niels Hemmingsen; ph.d.-studerende.
Willigers, Bartholomeus J.A.; forskningsadj.

TAP:
Bang, Bente Soltau; konservator.
Belhage, Lisa E; tegner.
Brantsen, Annemarie Kongslev; korrespondent.
Christensen, Jens Christian; laboratoriebetjent.
Elmgaard, Mona; konservator.
Fromberg, Sanne Lis; akademisk medarbejder –

puljejob.
Gottlieb, Inge; overassistent.
Haarup, Vibeke; konservator.
Hansen, Heidi; tegner – puljejob.
Jakobsen, Sten Lennart; konservator.
Jankowski, Maria; laborant.
Knudsen, Bent; teknisk tegner – puljejob.
Knudsen, Kirsten; overassistent.
Nicolaisen, Ann Lis; rengøringsassistent. – puljejob.
Olsen, Gunnar Svend; museumsassistent.
Skytte, Steen; konservator.
Topp, Nina Katharina; ekspeditionssekretær, ikke

AC.
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Ph.d.-afhandlinger:
Clausen, Lene: A seismic stratigraphic study of the

shelf and deep sea off southeast Greenland:
The late Neogene and Pleistocene glacial and
marine sedimentary succession.

Specialer:
Donald Emerson Davis: Sulfidparageneser i sten-

og jernmeteoritter med særlig henblik på jern-
sulfidet troilit.

Hansen, Annelise: Megalo Vouno vulkanen på
den nordlige del af Santorini.

Haumann, Anders: En petrologisk undersøgelse
af det arkæiske grundfjeld i Seven Island Bay,
nordlige Labrador.

Fondsstøtte
Dansk Polarcenter:
– Redaktør Meddelelser om Grønland (Svend

Funder)   kr. 25.000.

Den Europæiske Union:
– INTAS (David Bridgwater)   kr. 18.000.

EU:
– Stipendium, Bartholomeus Willigers (David

Bridgwater)   kr. 337.542.

Rektorkollegiet:
– opholdsudgifter udenlandske studerende (In-

stitutlederen)   kr. 15.900.
Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd:
– CATLINA (Svend Funder)   

kr. 412.500.
– Den sen pleistocæne sedimentære udvikling på

Jameson Land, Østgrønland (Anna Louise Al-
hed Hansen)   kr. 369.275.

– The evolution of the Archaean and Proterozoic
in the North Atlantic region (David Bridgwater)
kr. 180.000.

– Pegmatitter og hydrothermale årer og disses ge-
netiske relationer til de omgivende bjergarter
på Narssârssuk og udvalgte områder af Ilimaus-
saq, Grønland (Ole V. Petersen)
kr. 78.633.

Publikationer: 
Bendix-Almgreen S.E., Bang B.S.: Aspects of

enameloid ontogeny in fossil and recent sela-
chians with comments on enameloids and their
occurrerence during early lower vertebrate phy-
logeny. Geological Society of Denmark, on line
Series 2, www.purl.dk/net/9710-0100, Køben-
havn 1997. 

Bojesen-Koefoed J.A., Christiansen F.G., Nytoft 
H.-P., Pedersen A.K: Oil seepage onshore West

Greenland: Evidence of multiple source rocks
and oil mixing. 5th Conference on Petroleum
Geology of NW Europe, Barbican Centre, Lon-
don 26 – 7 Abstracts, s. 85, London 1997. 

Bojesen-Kofoed J.A., Christiansen F.G., Nytoft 
H.-P., Pedersen A.K.: Seep data from onshore
West Greenland. Danmarks og Grønlands Geo-
logiske Undersøgelser, Rapport 1997/34, 7 s.,
København 1997. 

Buchardt B., Nielsen A.T., Schovsbo N.H.: Alun
Skiferen i Skandinavien. Geologisk Tidsskrift 3,
s. 1-3, København 1997. 

Bøtter-Jensen L., Poolton N., Johnsen O.: A search
for IRSL-active dosimeters with enhanced sensi-
tivity: A spectroscopic survey. Radiation Measu-
rements 27, s. 279-290, 1997. 

Christensen W.K.: Palaeobiogeography and migra-
tion in the Late Cretaceous belemnite family
Belemnitellidae. Acta Palaeontologica Polonica
42, s. 457-495, Warszawa 1997. 

Christensen W.K.: Palaeobiogeography and migra-
tion in the Late Cretaceous belemnite family
Belemnitellidae. i: Calner H., Calner M. (eds.)
Lundadagarne i historisk geologi och paleonto-
logi V, Abstracts, s. 8, Lund Publications in Geo-
logy 134, Lund 1997. 

Christensen W.K.: The Late Cretaceous belemnite
family Belemnitellidae: Taxonomy and evolutio-
nary history. Bulletin of the Geological Society
of Denmark 44, s. 59-88, København 1997. 

Christensen W.K., Schulz M-G.: Coniacian and
Santonian belemnite faunas from Bornholm,
Denmark. Fossils and Strata 44, s. 1-73, Oslo
1997. 

Christiansen F.G., Boesen A., Dalhoff F., Pedersen
A.K., Pedersen G.K., Riisager P., Zink-Jørgensen
K.: Petroleum geological activities onshore West
Greenland in 1996, and drilling of a deep ex-
ploration well. Geology of Greenland Survey
Bulletin 176, s. 17-23, København 1997. 

Christiansen F.G., Bojesen-Koefod J.A., Dam G.,
Nytoft H.-P., Nøhr-Hansen H., Pedersen A.K.:
Evidence of multiple source rocks in the Crea-
ceous to Paleocene of the Nuussuaq Basin, on-
shore West Greenland. Abst.CSPG-SEPM joint
convention, Sedimentary Events- Hydrocarbon
Systems, Calgary, June 1-6 s. 62, Calgary, 1997. 

Dalhoff F., Christiansen F.G., Dam G., Larsen
L.M., Pedersen A.K.: Oil impregnation in the
Paleocene volcanic succesion of the Nuussuaq
Basin, West Greenland. Petroleum Geology of
NW Europe, 5th Conference and Exhibition,
ore display and discussion, s. 16, London 1997. 

Eberli G.P., Swart P.K., Malone M.J., m.fl. inkl.
Schovsbo N.H.: Procedings of the Ocean Dril-
ling Program, Initial reports 166, 850 s., College
Station, Texas 1997.
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Garrit D., Griffin W., Larsen L.M., O’Reilly S.Y.: Ul-
tramafic xenoliths and mantle derived mega-
crysts from the Archaean and Proterozoic lithos-
pheric mantle in West Greenland. Terra Nova 9,
Abstract supplement 1, s. 75, Cambridge 1997. 

Hoch E.: Notes relating to a new bird from the
early Tertiary North Sea Region. Geological So-
ciety of Denmark, on line Series 2, www.purl.
dk/net/9710-0100, København 1997.

Hoch E.: Plate Tectonics. i: Currie P.J., Padian K.
(eds.) Encyclopedia of Dinosaurs, s. 559-561,
1997. 

Hoch E.: Specialization and evolutionary trends in
Oligocene-Miocene whales. Abstract. Program-
me du Deuxième Congrès de Paléontologie des
Vertébrés, Espérazu-Quillan 7.-10. maj 1997, Es-
péraza 1997.

Johnsen O.: [4]Fe-[5]Mn substitution in the eudialy-
te group. Zeitschrift für Kristallographie Sup-
plement Issue 14, s. 156, 1997. 

Johnsen O., Petersen O.V, Gault R.A.: Optical data
on minerals of the eudialyte group: Discussion
of the eucolite-mesodialyte-eudialyte terminolo-
gy. Neues Jahrbuch für Mineralogie Monatshef-
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Geografi

Geografisk Institut

På Geografisk Institut forskes og undervises der
inden for følgende discipliner: Geomorfologi, hy-
drografi, hydrologi, klimatologi, jordbundsgeo-
grafi og sedimenttransport. Desuden omfatter in-
stituttets profil kulturlandskabets geografi, land-
brugsgeografi, Danmarks regionale geografi med
tematisk kartografi, bygeografi med socialgeografi
og fysisk planlægning, og økonomisk geografi i re-
gionalt såvel som internationalt perspektiv. Der ar-
bejdes interdisciplinært med regionale eksempler
fra Vest- og Østeuropa, Afrika og Østasien. Ende-
lig er der en række tekniske discipliner som karto-
grafi, måleteknik og -teori, laboratorieteknik, da-
tabase-design og -anvendelse, remote sensing, bil-
ledbehandling og GIS.

Dele af faget hviler på et rent naturvidenskabe-
ligt, andre på et samfundsvidenskabeligt grund-
lag, og dets særlige kvaliteter og samfundsmæssige
betydning er ikke mindst knyttet til kombinatio-
nen og integrationen af samfunds- og naturviden-
skabelig teori og metode til beskrivelse af menne-
skets økologiske vilkår. Dette er blevet specielt ty-
deligt gennem geografi’s rolle som “miljøfag”. En
stor del af instituttets forskning beskæftiger sig
med danske, U-lands- og globale miljøproblemer,
og mange kandidater og ph.d.’er uddannet ved
instituttet finder beskæftigelse på dette område.
Kombinationen af de forskellige fagdiscipliner
har sit udspring og sit videnskabelige udbytte i et
lokalt og regionalt kendskab, både på nationalt og
internationalt niveau. Det moderne fag er også ka-
rakteriseret ved at lægge stor vægt på kvantitative
feltobservationer, -målinger og -kortlægninger.

I 1997 er det besluttet at etablere et geocenter i
hele Øster Voldgade 10-komplekset. Det samler to
universitetsinstitutter, Geologisk Institut og Geo-
grafisk Institut med grundforskningsinstituttet
Dansk Lithosfærecenter og sektorforskningsinsti-
tutionen Danmarks og Grønlands Geologiske Un-
dersøgelser i det 27.000 m2 store bygningskom-
pleks, Øster Voldgade 10, hvor Geografisk Institut
kommer til at råde over ca. 6000 m2. Geocentret
er planlagt som et bofællesskab mellem selvstæn-
dige enheder med hver deres baggrund i dansk
lovgivning. Alligevel vil etableringen have konse-
kvenser for instituttet, såvel når det gælder drifts-
mæssige forhold som faglige strategier.

For instituttet er der fire områder, hvor Geocen-
terplanerne vil få stor betydning. For det første
bygges nyt og større bibliotek, der opfylder nuti-

dens standardkrav. I forbindelse hermed samler in-
stituttet en række skrankefunktioner i en fælles ho-
vedindgang/reception, hvor bibliotekspersonale
kommer til at samarbejde med receptions- og in-
ternt servicepersonale. Den anden markante for-
andring sker i forbindelse med kantinedriften.
Geografisk Instituts populære kantine er blevet et
offer for Geocenterbetænkningens integrations-
hensigter. Kantinen nedlægges, og funktionen ind-
rettes i en ny fælles kantine for hele Geocenteret.
Det tredje område, hvor der kommer til at ske æn-
dringer er i EDB/GIS/billedbehandling/geoin-
formatik. Funktionerne samles i et fællesområde,
som under Geografisk Instituts ledelse skal medvir-
ke som fælles udviklingsenhed for hele Geocente-
ret. Endelig er der for det fjerde store planer for la-
boratoriet. Der etableres et helt nyt laboratorium
til kornstørrelsesanalyser samtidig med, at det eksi-
sterende laboratorium moderniseres.

Faciliteter:
Geografisk Institut har til huse i den 4-etages, tre-
fløjede bygning, der kaldes Område V, Øster Vold-
gade 10 (1350, K). Under instituttet bestyrer 

Skalling-Laboratoriet med afdelinger i Esbjerg,
Ho og Tønder samt Sermilik Stationen ved Am-
massalik, Grønland. Arktisk Station på Disko,
Grønland, bestyrer i fællesskab med botanikere,
zoologer og geologer. Feltstationerne er åbne for
andre forskere efter aftale. Instituttet råder endvi-
dere over motorbåden “Skallingen”, der har stati-
on 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. 70.000 kortblade, 25.000 flyfotos
og 40.000 lysbilleder. I 1997 har biblioteket afslut-
tet sit program for retrokonvertering af bogkata-
logposter. Det betyder, at katalogoplysninger for
alle bøger indgået i biblioteket nu er tilgængelige
online – også på Internettet. 
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Udgivervirksomhed:
Større arbejder og artikler, der sigter direkte på et
internationalt publikum, udgives af Det Kongelige
Danske Geografiske Selskab i dettes skriftrækker:
“Danish Journal of Geography” (udkommer
årligt), “Occasional Papers, Denmark” (udkom-
mer i forbindelse med Den Internationale Geo-
grafiske Unions kongres hvert 4. år), “Folia Geo-
graphica Danica”, “Kulturgeografiske Skrifter” og
“Atlas over Danmark” (de tre sidstnævnte udkom-
mer lejlighedsvis).

Serien “Meddelelser fra Skalling-Laboratoriet”
udgives lejlighedsvis af instituttet. Instituttet udgi-
ver desuden i serien “Geographica Hafniensia” -af-
handlinger, symposie- og forskningsrapporter,
samt undervisningsmateriale. 1997 omfatter føl-
gende udgivelser:

Anita Folly: Land use planning to minimize soil
erosion – a case study from the Upper East Region
in Ghana. A6: 1997 – pp. 207 + Appendix A.

Mikkel P. Tamstorf: Analyse af sne- og vegetati-
onsdækket ved Zackenberg, NØ Grønland ved
brug af Landsat TM og SPOT HRV images. C4:
1997 – pp. 93 + Appendix A-E.

Carina Seifert: Fieldstudies from Ghana – A pre-
sentation of surveys carried out by Danish Stu-
dents. C5: 1997 – pp. 190.

Hanne K. Adriansen: The development of no-
madic pastoralism in Africa. C6: 1997 – pp. 105 +
Appendix 1-3.

Niels Fold (ed.): The spatial dimensions of de-
velopment – Interaction between the global, nati-
onal and local. Papers from a researcher training
course, Tune Landbrugsskole, 5. – 10. November,
1995 – C7: 1997 – pp. 46 + Annex 1-2.

Ole Jensen: Adaptive strategies in a mountain
valley – a case study from Baltistan. C8: 1997 – pp.
88 – Appendix A-F.

Forskerudveksling og symposier:
Geografisk Institut har i 1997 haft følgende gæste-
forskere tilknyttet i over 1 måned: Owusu Ben-
noah, George Benneh, Barbara Verlic Christen-
sen, Jean Dusart, Denis Troufleau, Emanuel Kha-
kane. 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 fx Naturbeskyttelsesrådet, Naturforvalt-
ningsudvalget, Rådet for Ulandsforskning, Besty-
relsen for ICRAF (International Centre for Re-

search in Agroforestry), MIKA/DANCED-udval-
get (udvalget til Miljø- og Katastrofe-bistand), Mil-
jøklagenævnet samt Det rådgivende Udvalg for
miljøbistand til udviklingslande.

Ph.d.-skolen:
Ph.d.-skolen ved Geografisk Institut har 25 stude-
rende og tildelte 3 ph.d.-grader i 1997. Ph.d.-ud-
valget ved Geografisk Institut har det faglige an-
svar for studieprogrammer og forskeruddannel-
sen. Udvalget koordinerer igangværende og plan-
lagt undervisning. Desuden formidles informati-
on om kursusudbud ved andre ph.d.-skoler. I 1997
er der afholdt kursus i “Kuldioxid og methan ud-
veksling mellem Jordens overflade og atmosfære”
(H. Søgaard) samt Fire in Tropical Ecosystems (K.
Rasmussen).

Undervisningen:
Undervisningen på Geografisk Institut hviler på
1994 studieplanen, der senest, for såvidt kandidat-
uddannelsen, er revideret i 1996. Uddannelsen
bygger på den såkaldte 3+2+3 model, hvor de tre
første år koncentrerer sig om en af de tre bache-
loruddannelser i henholdsvis Naturgeografi, Kul-
turgeografi og Geoinformatik. De tre første seme-
stre omfatter en fælles basisdel hvor de geografi-
ske hovedområder præsenteres: Naturgeografi-
samt Økologisk- og Socio-økonomisk kulturgeo-
grafi. Endvidere omfatter fællesdelen en række
redskabsfag, herunder edb, statistik, kartografi og
tematisk kartografi samt et kursus i geologi. I 4. –
5. Semester foretages en specialisering inden for
de ovennævnte fagområder lige som der yderlige-
re er mulighed for at supplere med forskellige til-
valgskurser af teknisk karakter: Botanik, Økono-
mi, Fysik, Remote Sensing og Digital Billedbe-
handling samt Geografiske Informationssystemer.
Endelig afsluttes bacheloruddannelsen med udar-
bejdelse af en større selvstændig opgave.

Kandidatuddannelsen omfatter en to årig til-
valgsuddannelse, hvor den studerende inden for
visse rammer selv kan vælge at tilrettelægge og
målrette sin uddannelse. Undervisningen samler
sig om 13 forskellige fagområder. For naturgeo-
grafiens vedkommende er disse: Pedologi- og
jordbundsgeografi, Hydrologi/fluvialmorfologi,
Klimatologi/mikroklimatologi, Kyst- og æolisk
geomorfologi, Dynamiske processer i fluviale og
tidale miljøer samt Glacial- og periglacialmorfolo-
gi. Den socioøkonomisk geografis fagområder ud-
gøres af: Udviklingsgeografi, Erhvervenes og ar-
bejdskraftens geografi, Socialgeografi og Politisk
geografi. Endelig omfatter den Økologiske kultur-
geografis fagområder: Ressourceforvaltning i
landbrugssystemer, Landskabsanalyse og arealfor-
valtning og Miljøgeografi.
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I hele uddannelsesforløbet veksles mellem for-
skellige undervisningsformer, hvor ikke mindst
feltkurser og ekskursioner indtager en meget væ-
sentlig og højt prioriteret rolle.     

Geografisk Instituts traditionelle fordeling på
områder slår stadig igennem med uformindsket
kraft. Det er de kulturgeografiske områder, der til-
trækker flest studenter. Udviklingsgeografi og by-
og regionalgeografi producerer over halvdelen af
kandidaterne og produktiviteten pr. fast medar-
bejder er markant meget højere end den er for re-
sten af instituttet. Stof- og energiomsætning i land-
skabet og GIS/billedbehandling producerer på et
nogenlunde niveau, mens de geomorfologiske
områder er lavproduktive.

Formidling:
Geografisk Instituts stab medvirker bredt til at for-
midle forskningsresultater og ekspertise til sam-
fundet. Kvantitativt kan det gøres op, at instituttets
ca. 35 faste VIP-medarbejdere i 1997 har publice-
ret ca. 25 artikler i ikke-videnskabelige tidsskrifter,
skrevet ca. 4 kronikker i dagspressen, produceret
3 skolebøger og 4 notater. Dertil kommer, at ca.
40% af medarbejderne bidrager i større eller min-
dre omfang til fagencyklopædien og i et noget
mindre omfang til andre lignende samleværker.
Der er desuden registreret foredragsvirksomhed i
et omfang på omkring 80 bidrag. Når det gælder
presse, radio og fjernsyn har man bidraget med in-
terviews og andre indlæg.

Udviklingen 1993-97:
Langtidsplanen fra 1994 er i betydeligt omfang
fulgt. I forbindelse med Advisory Boards anvisnin-
ger fra 1995 er planen blevet konkretiseret og de-
tailler er ændret. To faste lektorer er gået på pen-
sion i 1995 og 1997, der er sket ansættelse i 8 ad-
junkt/lektor stillinger, og professoratet i geomor-
fologi er i overensstemmelse med Advisory Boards
rådgivning blevet besat med en kystmorfolog
1997. Tilførslen af nye ressourcer har været noget
langsommere end behovet for udvidelse af staben,
som demonstreret af udviklingen i antallet af stu-
dietrinstilvækster, etableringen af en helt ny ud-
dannelse (geoinformatik) og et betydeligt antal
ekstraordinært optagne studerende. Derfor er ud-
videlse af den faste stab delvist sket på bekostning
af løslærerbestanden. 1997 er tre adjunkt/lektor-
stillinger blevet besat (udviklingsgeografi, geoin-
formatik & naturgeografi og økologisk geografi &
landbrug).

Nye ressourcer fra 1997:
November 1996 blev Geografisk Institut, ligesom
de fleste af fakultetets andre institutter pålagt dra-
matiske besparelser på årsværksrammen og annu-

um. Instituttet havde på daværende tidspunkt ud-
sigt til en 10%’s vækst i antallet af faste lærere og
tilsvarende vækst i TAP-rammen og annuum til-
delt som følge af etablering af den nye geoinfor-
matikuddannelse kombineret med tildelinger i
forbindelse med ekstraordinære og store optag.
Med besparelserne udmeldt i november 1996 fjer-
nede fakultetet nødvendige ressourcer. Det natur-
videnskabelige Fakultet aktiverede imidlertid selv
en handlingsplan for at begrænse konsekvensen
af besparelserne og anmodede derfor med succes
undervisningsministeren om midler. Fakultetets
aktion har betydet, at der igen er tilført nye res-
sourcer i form af VIP-stillinger, nemlig 1,5 i 1997
og 1 i 1998 og i form af TAP-stillinger, 0,4 i 1997
og 0,8 i 1998. Dermed er årsværksrammen udvidet
til 39 faste VIP-stillinger og 20 faste TAP-stillinger.

Uviklingsplan frem til år 2000:
I Geografisk Instituts Langtidsplan 1994-2000 blev
en række indsatsområder præciseret. Langtidspla-
nen udpegede konkrete områder, der på den ene
eller anden måde skulle have tilført ressourcer el-
ler som burde nedprioriteres. Planen var baseret
på en lang række kriterier, der i hovedsagen rela-
terer sig til to hensyn. Sikring af forskning og sik-
ring af undervisning. Endvidere har prioriterin-
gen til hensigt at styrke sammenhængen og mulig-
heder for tværgående samarbejder inden for geo-
grafien. I planen sondres mellem hovedindsats- og
indsatsområder. Man pegede på tre hovedindsats-
områder: Dynamisk geomorfologi, stof- og ener-
giomsætning i landskabet, samt by- og regional-
geografi. Desuden udpegede man to indsatsområ-
der: Arktisk naturgeografi og udviklingsgeografi.
På tværs af kategoriseringen pegede man på det
mere tekniske felt, nemlig geografiske informati-
onssystemer, billedbehandling og EDB.

Hovedindsatsområder og indsatsområder er
med forskellige overskrifter en tilbagevendende
del af fagbeskrivelsen og sigter på at samle kræf-
terne om styrkepositioner. I 1997 har instituttet re-
videret den gamle udviklingsplan fra 1993 og her-
under inddraget den rådgivning, vi i 1995 har
modtaget fra Advisory Board. Det er hensigten at
fastholde hovedindsatsområder og indsatsområ-
der som grundlag for allokering af nye ressourcer,
samtidig med at bredden og samarbejdet sikres.
Dertil kommer effektueringen af en professor-
plan, der sigter på besættelse af tre professorater.
Dels genbesættes professoratet i landbrugsgeogra-
fi, landbrugssystemer, økologisk geografi og kul-
turlandskabsanalyse. Dels udpeges yderligere to
professorater, nemlig et femårigt under rubrikken
Global Change med specialisering inden for et el-
ler flere af de naturvidenskabeligt/økologiske ba-
serede hovedindsats- og/eller indsatsområder, og
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et varigt professorat med betegnelsen økonomisk
geografi. Når det gælder adjunkt/lektor stillinger
sigter man på 1) Danmarks Kulturlandskabsanaly-
se 2) udviklingsgeografi, 3) arktisk geomorfolo-
gi/geoinformatik, og 4) klimatologi/hydrologi.
På lidt længere sigt er der videre planer om at styr-
ke vadehavsforskning og politisk geografi ved gen-
besættelse eller nybesættelse. Når det gælder TAP-
personale er der opslået en A-TAP stilling, hvor
man skal medvirke ved udviklingen af geoinfor-
matikuddannelsen, og hvor man desuden skal
påtage sig opgaver inden for den elementære un-
dervisning.

Forskningsområder:
Traditionelt er geografiens forskningsområder
inddelt efter discipliner. I den efterstående over-
sigt er der imidlertid udført en kategorisering ef-
ter indsatsområder. Det er dermed tilstræbt at give
en oversigt over forskningen, der er ligeså fyldest-
gørende som den traditionelle. I den oversigt over
projekter, der afslutter denne årbogsberetning er
den traditionelle disciplininddeling bibeholdt.

Dynamisk geomorfologi
Fagområdet omfatter sediment-/stoftransport og
landskabsudvikling i litorale, estuarine, fluviale og
æoliske miljøer. Der forskes i transportprocesser
og kvantitativ beskrivelse af sedimentfluxe og de-
res morfodynamiske respons. I litoralzonen og i
det fluviale miljø er indsatsen koncentreret om
morfodynamiske undersøgelser, medens der pri-
mært fokuseres på undersøgelser af transport og
aflejring af kohæsive sedimenter i det estuarine
miljø. Der lægges vægt på studier af landskabsud-
vikling, blandt andet dens relation til klima- og
havspejlsændringer. Forskningen inden for fag-
området er i vid udstrækning relateret til miljø-
spørgsmål, f.eks. transporten og aflejringen af N
og P samt forekomsten af iltsvind. Endvidere bør
nævnes en betydelig indsats vedrørende studier af
estuarine og kystnære miljøer set i relation til be-
tydningen af samfundsmæssige indgreb i de natur-
lige processer – “coastal zone management”. Regi-
onalt arbejdes der såvel i Danmark som i Øster-
søen, flere europæiske lande samt Grønland. I Va-
dehavet er forskningsindsatsen fortsat betydelig,
og den vil blive intensiveret i de kommende år
med fortsat deltagelse i såvel nationale som inter-
nationale forskningsprogrammer.

Økologisk orienterede studier af stof- og
energiomsætningen i landskabet
Feltet omfatter specielt forskning i klimatologi, hy-
drologi og jordbundsgeografi med direkte relation
til landbrugspotentiale og -produktion, i selve
landbrugssystemernes indretning, og i de land-

brugsrelaterede miljøproblemer. P.t. fokuserer
forskningsindsatsen især på Danmark og Afrika, og
emner som næringsstofcirkulation, vandbalance,
arealanvendelse og samfundsmæssige strategier i
styringen af disse spiller en central rolle. I forbin-
delse med feltstudier i Afrika har man anvendt og
bidraget til udvikling af telemålingsteknik til kort-
lægning og monitering af landbrugs- og miljøfor-
hold, og i forbindelse med forskning i såvel Dan-
mark som i Afrika organiseres og analyseres data
hyppigt i geografiske informationssystemer (GIS).

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, samt den tekno-
logiske udvikling har grundlæggende ændret for-
udsætningerne for de geografiske makrostruktu-
rer og dermed for by- og regionalgeografien. Re-
sultatet er et stigende samfundsmæssigt behov for
forskning, der analyserer baggrunden for og virk-
ningerne af investeringer i områder som infra-
struktur, kultur og erhvervsfremme. Hertil kom-
mer det parallelt voksende behov for socioøkono-
miske konsekvensanalyser af den strategiske plan-
lægnings effekter. Det gælder især miljø- og stor-
byproblemer, der analyseres i en rumlig sammen-
hæng. Der arbejdes primært med eksempler fra
Europa, men også fra Østasien, USA samt Vestafri-
ka. Fagområdet analyserer kulturlandskabets ud-
vikling, særligt for de bebyggede områders ved-
kommende. Der arbejdes med urbanisering, med
bysystemteori, som omfatter bebyggelsesmønste-
ret, byernes rumlige fordeling og funktionelle
sammenhæng, og med bystrukturanalyse, som
omfatter emnerne arealbenyttelse i byer, befolk-
ningsfordeling, arbejdspladsfordeling og infra-
struktur, bymodeller samt bystrukturteori.

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, Angmagssalik 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, litorale og ma-
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rine sedimenter, former og processer, i udvalgte
nedbørsområder. Jordbunden opfattes som maga-
sin og kilde i en biokemisk cyklus, og bestemmelse
af energi-, gas- og materialefluxe er vigtige para-
metre i undersøgelserne. Forskergruppen om-
kring arktisk naturgeografi arbejder siden begyn-
delsen af 1990’erne især udfra SNF rammebevil-
ling tværrådslige midler; EU-bevillinger og KVUG-
midler. Arktisk naturgeografi har udviklet sig til et
studium af de recente glaciale og periglaciale pro-
cesser (erosion, transport og aflejring) og de deraf
følgende terrænformer i arktiske egne. Derud-
over er der etableret projektsamarbejde med bio-
logiske forskere vedrørende: Interaktionen mel-
lem fysisk geografiske og biologiske processer –
især studier af processer af betydning for kulstof-
cirkulation og – balance. Geobiokemisk cirkulati-
on i relation til det hydrologiske kredsløb er lige-
ledes oprustet som forskningsfelt bl.a. i relation til
miljøspørgsmål såsom effekten af minedrift og kli-
maændringens effekt på næringsstof cirkulation
og – fluks til lakustrine og marine miljøer. Ved
Myrdalsjøkull, Island analyseres de processer, sedi-
menter og terrænformer, som i dag findes ved en
gletscher, navnlig med henblik på tolkning af dan-
ske landskaber. Den recente permafrost, geomor-
fologiske spor efter tidligere permafrost samt ark-
tisk vinderosion studeres i Skandinavien ud fra ob-
servationer af processer i aktuel udvikling. På
Færøerne studeres i landskabsudviklingen, med
særligt henblik på Sen Weichsel og Holocæn.

Udviklingsgeografi (social- og økonomisk-geogra-
fisk udvikling i den tredje verden)
Forskningen er baseret på økonomisk- og social-
geografiske teorier i kombination med teorier om
udviklingsprocessen i den tredje verden. Studier-
ne gennemføres på forskellige geografiske niveau-
er, fra studier af lokalsamfund (f.eks. landsby-ni-
veau) over studier af sektorudvikling på nationalt
niveau til studier af ulandenes position i den in-
ternationale arbejdsdeling. Tematisk arbejdes der
med urbaniseringsprocesser, kobling mellem in-
dustri og landbrug og Syd-Syd relationer indenfor
den internationale arbejdsdeling. I regionalgeo-
grafisk sammenhæng fokuserer forskningen ho-
vedsageligt på Vestafrika (Ghana), det sydlige Afri-
ka (Zimbabwe), Sydasien (Indien, Nepal), Sydøst-
asien (Malaysia) samt Colombia i Latinamerika.
Der arbejdes også med kombinationer af økologi-
ske og socioøkonomiske tilgange til studier af
bæredygtig udvikling i ulandene.

Geografiske informationssystemer (GIS) og
jordobservation (remote sensing/digital
billedbehandling)
Forskningen i GIS er koncentreret omkring lokali-

seringsstudier og udvikling af metoder til kortlæg-
ning og analyse af arealressourcer. Jordobservati-
onsforskningen har primært fokuseret på metode-
udvikling til bestemmelse af såvel generel arealan-
vendelse som specifik vegationstypebestemmelse
og afledte biofysiske parametre. Omkring forsk-
ning i GIS- og jordobservation eksisterer der et
bredt udviklingsmiljø, hvori indgår praktisk an-
vendelse af metoder i tilknytning til feltarbejde
samt udvikling af software. Aktiviteterne er pri-
mært knyttet til Danmark, Grønland og Vestafrika.

De fakultære satsningsområder (miljøet, 
nord-syd)
I forbindelse med kortlægningen af Det naturvi-
denskabelige Fakultets “miljøindsats”, fremsendte
Geografisk Institut i juni 1995 en oversigt over mil-
jøforskningsaktiviteter. I denne sammenhæng
påpegede man, at geografiens temaer er det dyna-
miske økosystem og samfund/befolkning samt in-
teraktionen herimellem.

Tilbagekoblinger mellem antropogen global
change og naturlige og intensivt udnyttede mari-
ne og terrestriske økosystemer er det centrale ud-
gangspunkt for erkendelsen af miljøproblemer
både i lokal og global skala. Miljøindsatsen ved GI
tager naturligt afsæt i denne tværfaglige struktur –
i problemstillinger af både lokalt, regionalt og glo-
balt perspektiv. Geografisk Institut deltager aktivt i
initiativer med henblik på at etablere en Miljø/
Global Change forskerskole, hvor Det naturviden-
skabelige Fakultet i et samarbejde med DMU og
andre lignende institutioner ønsker at fremme
samarbejdet ved forskning og uddannelse i mil-
jørelaterede spørgsmål. Instituttets arktiske for-
skergruppe koordinerer således via fakultetets
Arktiske Netværk arktiske forsknings- og uddan-
nelsesinitiativer med miljøsatsningen. Dansk Polar
Center og Grønlandske institutioner såsom Natur
Instituttet er aktive samarbejdspartnere vedrøren-
de monitering og forskning i Grønland. Geogra-
fisk Institut huser desuden det tropiske forsk-
ningscenter, SEREIN, hvor det er miljøforhold i
Afrika, især i Sahel-regionen, der er i fokus.

Fakultetets satsning på Nord-Syd forskning mat-
cher en betydelig del af Geografisk Instituts forsk-
ning. Især når det gælder udforskning af emner
som landbrugssystemer, ørkenspredning, jord-
bundsgeografi, arealbenyttelse, international ar-
bejdsdeling og byudvikling, gør man en stærk ind-
sats. Dertil kommer, at Geografisk Institut samar-
bejder aktivt med University of Ghana over en
bred vifte af aktiviteter, som spænder fra samar-
bejdsprojekter, til udveksling af ph.d.-studerende
og personale. Instituttet spiller en hovedrolle for
udviklingen af GIS og billedbehandling i Accra.
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Projekter:
Geografisk Instituts forskning præsenteres kortfat-
tet i det følgende i form af en liste over større pro-
jekter med angivelse af de involverede.

Arktisk geomorfologi
The arctic landscape: Interactions and feedbacks
among physical geographical and biological pro-
cesses. SNFs Polarforskningsprogram (O. Hum-
lum, N. Nielsen. B. Hasholt, B. Holm Jakobsen,
B.U. Hansen, J. Krüger, H. Hvidtfeldt Christiansen
– Sven Jonasson, T.R. Christensen, B. Fredskild,
M. Rasch, H. Søgaard, T. Friborg, P.v.d. Keur).

Late Weichselian periglacial landscape evoluti-
on (H. Hvidtfeldt Christiansen).

The arctic landscape: Interactions and feed-
backs among physical geographical and biological
processes (O. Humlum, N. Nielsen, B. Hasholt, H.
Hvidtfeldt Christiansen, B. Holm Jakobsen, M.
Rasch, P.v.d. Keur).

Frozen Geochemical Barrierits dynamics and
influence on substance flux in permafrost landsca-
pes (B. Holm Jakobsen).

Soil Erosion in South Greenland. Revaluati-
on/monitoring of soil erosion in the sheep bree-
ding district in Greenland (B. Holm Jakobsen).

Origin and dynamics of rock glaciers; Disko Is-
land, central West Greenland (O. Humlum).

Landskabskort over Sjælland, Lolland, Falster
og Møn (J. Krüger, M. Houmark-Nielsen og S. An-
dersen, Skov- og Naturstyrelsen).

Landskabs-, proces- og klimastudier i glaciale
miljøer i Island (J. Krüger, N. Richardt, N.T. Knud-
sen, J. Aber, K.E. Klint, J. van der Meer).

Quaternary landscape evolution on the Faroe
Islands. Funded by the Danish Science Research
Council (SNF) (H. Hvidtfeldt Christiansen).

Periglacial landskabsanalyse af nivation specielt
med henblik på klima og sedimentflux i den SØ-
lige del af Nordatlanten. Post.doc. Project funded
by the Danish Science Research Council (H.
Hvidtfeldt Christiansen).

Dynamics of arctic soils: Physical and chemical
processes in the active layer-permafrost system.
Forlængelse af projekt af The Arctic Landscape:
Interactions and feedbacks among physical geo-
graphical and biological processes. Projektet fi-
nansieres af SNF (2 mill.) Og delprojekt ledes af
B. Holm Jakobsen (B. Elberling, H. Hvidtfeldt
Christiansen).

Naturlig overfladenær oxidation af sulfidrige
gossans, Citronen Fjord, Nordgrønland. Projektet
ledes af GEUS og Geografisk Institut indgår som
samarbejdspartner sammen med Afd. For Mikro-
biel Økologi, Aarhus Universitet (B. Elberling).

Opbevaring af frossen mineaffald i arktiske om-

råder med permafrost. Et projekt under Det arkti-
ske Miljøprogram, som finansieres af Miljøstyrel-
sen (MIKA-pulje), i alt 1,2 mill. (B. Elberling).

Kyst- og klitmorfologi
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).

Sedimenttransport og profiludvikling på storm-
flodsdominerede kyster. SNF-rammeprojekt (J.
Nielsen, T. Aagaard, N. Nielsen, B. Greenwood
(Toronto Univ.), Chr. Christiansen (ÅU), L. Lund
Hansen (ÅU)).

Coastal to basin fluxes (1996-99) (Chr. Christi-
ansen med samarbejdspartnere fra GI, Århus;
IOW, Warnemünde; Geomar; Kiel; DHI, Hørs-
holm; DML, Skotland og PSA, Sopot). 

Kystvandenes næringsomsætning (Chr. Christi-
ansen, GI, Århus, MBL, Helsingør og Århus Amt).

Boxcorer til uforstyrrede kerner (Chr. Christi-
ansen, L. Lund-Hansen, AAU).

Skallingskystens sedimentbudget (JN, TAA, NN,
R. Davidson-Arndt (Univ. Guelph).

The arctic landscape: Interactions and feed-
backs among physical geographical and biological
processes. Delprojekt: Undersøgelser af holocæne
kystudvikling i Disko Bugt (N. Nielsen & M.
Rasch). Delprojekt: Undersøgelser af bundtopo-
grafiske og sedimentologiske forhold i Vestdiskos
fjorde (N. Nielsen, M. Rasch (DPC), J. Desloges
(Univ. of Toronto), R. Gilbert (Queen’s Univ.,
Can.) & J. Dale (Univ. of Regina, Can.). Delpro-
jekt: Studier over den recente og subrecente kyst-
udvikling og fjordbundssedimentologi i Vestdiskos
fjordsystemer (N. Nielsen & M. Rasch).

Vadehavets morfologi
Nedbrydningen af vadehavsøen Jordsand (M.
Jespersen & E. Rasmussen).

Sedimentation og vegetationsudvikling i slik-
gårdene foran det fremskudte dige (M. Jespersen
& E. Rasmussen).

Udviklingen af Rømøs vestkyst (M. Jespersen &
E. Rasmussen).

Hydrografi og sedimenttransport i estuarine og
fluviale miljøer
INTRMUD. EU-finansieret MAST-III projekt. The
morphological development of intertidal mudflats
(M. Pejrup).

Danish Environmental Monitoring of coastal
Waters. DECO. Finansieret af forskningsrådenes
Rumudvalg (M. Pejrup).

Sandvandringer i Ribe Øster Å (J. Bartholdy).
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Sediment transport in the Cecina River (J. Bart-
holdy).

Holocæne, fluviale og estuarine sedimentations-
miljøer i sydvest Jylland (J. Bartholdy, R.A. Davies).

Undersøgelser af suspenderet transport i Varde
Å’s opland (B. Hasholt).

Grundvand og overfladevand på Skallingen.
Indgår i sammenhæng med opbygning af Klima-
vandbalance station på Skallingen (B. Hasholt).

ENRECA-projekt under Geologisk Institut. Hy-
drologi og samspil mellem overfladevand og
grundvand (B. Hasholt).

Aflejring af finkornede sedimenter i Sild-Rømø
tidevandsområdet (M. Pejrup).

Analyse af årsager til variationer i koncentratio-
nen af suspenderet materiale i Vadehavet (J. Bar-
tholdy & D. Anthony).

Jordbundsgeografi
Danida, Enrecaprojektet “Ecological Laboratory”
(H. Breuning-Madsen og L. Krogh med University
of Ghana, Legon).

Etablering af en Jordbundsanalysedatabase for
Central og Østeuropa (H. Breuning-Madsen,
R.J.A. Jones, Cranfield University, UK, Th. Bal-
strøm).

Videreudvikling af EU-jordbundsanalysedataba-
se (H. Breuning-Madsen, R.J.A. Jones, Cranfield
University, UK, Th. Balstrøm).

Bevarelse af egekister i bronzealderhøje (H.
Breuning-Madsen, M. Holst, M. Rasmussen).

Regionalpedologiske studier i Danmark (H.
Breuning-Madsen, Th. Balstrøm, L. Krogh, N.
Jensen, M. Greve).

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).

Frozen geochemical barrier: Its dynamics and
influence on substance flux in permafrost landsca-
pes – (EU-INTAS-PROGRAM) (B. Holm Jakob-
sen).

Hydrologi og klimatologi
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 og H. Søgaard).

NOPEX Atmosfære/vandbalance eksperiment
nær Uppsala. Nordisk Klimaprogram og Statens
Strategiske miljøforskningsprogram (P.V.D. Keur
og H. Søgaard).

Congas. Siberian Gas exchange experiment (H.
Søgaard).

R/S model (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. Hvidtfeldt Christiansen).

Landbrugsgeografi og økologisk geografi
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). 

Erkendelsesformer i Geografiundervisningen
(R. Guttesen).

Brandeffekter på dyrkningsjord (S. Christian-
sen og C. Saarnak).

Materialestrømme i hedebruget (S. Christian-
sen).

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).

Land-use – og landskabsdynamik i rurale, euro-
pæiske områder (A. Reenberg).

Landbrugsudvikling og landskabsforandringer
– historisk analyse af socioøkonomiske og biofysi-
ske parametres indflydelse på landbrugets areal-
anvendelse (S.P. Kristensen). 

SEREIN-Sahel Sudan Environmental Research
Initiative. Center under Det strategiske Miljøforsk-
ningsprogram – Bæredygtig udnyttelse af natur-
grundlaget i ulande A. Reenberg (centerleder), S.
Bolwig, B. Fog, L. Krogh, K. Rasmussen, M. Ros-
sing Lund, H. Søgaard). Derudover deltagelse fra
IU/RUC, Antropologi/AU samt Botanisk Insti-
tut/AU. 

Parthaver i Center for forskning vedrørende
bæredygtigt landbrug i semi-aride dele af Afrika
(SASA/Center for Udviklingsforskning, finansie-
ret igennem “Det strategiske Miljøforskningspro-
gram”). Forskningssamarbejdet koordineres af en
bestyrelse med centerledelsen placeret på Center
for Udviklingsforskning. “Ændringer i ressource-
udnyttelse og overlevelsesstrategier” (RUC/
GIKU/ – v./T. Birch-Thomsen).

Opbygning af GIS-Remote Sensing laboratori-
um til analyse af natur ressourcer. ENRECA-Pro-
gram ved Universitetet i Ouagadougou (A. Reen-
berg, B. Fog).

Future Land Use in Eastern Europe (i samarbej-
de med International Institute for Applied Sy-
stems Analysis, Laxenburg, Østrig) (S. Ander-
berg).

Understanding Urban Metabolism – An Inte-
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grated Systems Approach for the Description and
Management of an Urban Socio-Technical System
(i samarbejde med Chalmers, Göteborg).

The Development of the Environment in
Eastern Europe (i samarbejde med International
Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg,
Østrig) (S. Anderberg).

Agricultural and ecological consequenses of de-
forestation in southwestern Tanzania and nor-
thern Zambia (T. Birch-Thomsen).

Miljøgradering og bæredygtigt landbrug i semi-
aride dele af Østafrika/Environmental degradati-
on and sustainable agriculture in semi-aid parts of
East Africa. Fælles forskningsprojekt inden for
“Center for forskning vedrørende bæredygtigt
landbrug i semi-aide dele af Afrika” (T. Birch-
Thomsen).

Socio-økonomisk Geografi
Globalizing cities: Social, economic and political
restructuring (H.T. Andersen, E. Clark, J. Jør-
gensen).

Storbyens socialgeografi under forandring
(H.T. Andersen).

COST A9: EU-projekt om Transformation of
European Cities and Urban Governance (H.T. An-
dersen).

Industrial Dynamics in two Danish Regions,
Greater Copenhagen and Ringkøbing County (S.
Engelstoft, C. Jensen Butler).

Center for Byudvikling, bypolitik og velfærd.
“Center uden mure” (SBI, SFI, RUC, J. Jørgensen,
H.T. Andersen, E. Clark).

Urbanisering, økonomisk omstrukturering og
informationsteknologi (J. Jørgensen).

Urban networking as a learning process in the
Baltic Sea Region (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 storbyer
med deltagelse af repræsentanter for universiteter
og myndigheder i EU (C. Wichmann Matthiessen).

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 E. Clark). 

Municipal site leasehold-problems and poten-
tials (E. Clark).

Transportation and the built environment – a
domain structure approach (E. Clark).

Globalization of property capital (E. Clark).
Indvandrare på arbetsmarknaden (A.-K. Bäck-

lund, R. Ohlsson, Lunds Universitet).
Kritisk realisme og metoder i erhvervsgeografi

(F. Hansen og N. Fold).
Krise, beskæftigelse og lokal velfærd (F. Han-

sen).
Regulation of Agro-Industrial Activities in the

Developing Countries (N. Fold).
State Regulation, Social Institutions and Entrer-

preneurial Initiative – Key Factors in Development
Dynamics of Industrializing Countries (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, F.
Hansen).

Geografiske informationssystemer og remote
sensing
Forbedring af den digitale højdemodel for Dan-
mark (samarbejde med Institut for Planlægning,
DTU og Kort- og Matrikelstyrelsen) (T. Balstrøm). 

Kvalitetsbedømmelse af jordbundsressourcer og
regionale jordbundsforhold i Danmark ved hjælp
af GIS (T. Balstrøm i samarbejde med H. Breu-
ning-Madsen, GI og N.H. Jensen, RUC). 

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.
Møller-Jensen).

Udvikling af metoder til satellitbilled-baseret
miljø- og landbrugsovervågning i Senegal (K.
Rasmussen, H.S. Andersen, J. Grundtmann).

Opbygning af naturressource-moniteringsfacili-
tet ved Universitetet i Ouagadougou – Danida’s
ENRECA/forskningskapacitetsprogram (A. Reen-
berg, B. Fog).

Brand i tropiske økosystemer – anvendelse af sa-
tellitdata til identifikation og karakterisering af sa-
vannebrande. Del af tværfagligt rammeprojekt (K.
Rasmussen, T.T. Nielsen, C. Saarnak).

Integration af satellitdata i distribuerede hydro-
logiske modeller. Tværfagligt rammeprojekt (K.
Rasmussen, I. Sandholt, H. Breuning-Madsen, S.
Christiansen).

Christian Wichmann Matthiessen

Stab
VIP: 43 årsværk.
TAP: 21 årsværk.
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Aagaard, Troels; lektor.
Adriansen, Hanne K. O.; ph.d.-studerende.
Anderberg, Bjørn Stefan; adjunkt.
Andersen, Hans Thor; lektor.
Anthony,Dennis; ph.d.-studerende.
Balstrøm, Thomas; lektor.
Bartholdy, Jesper; lektor.
Birch-Thomsen, Torben; lektor.
Bolwig, Simon; ph.d.-studerende.
Brandt, Sven Anders; ph.d.-studerende.
Breuning-Madsen, Henrik; professor.
Broge, Niels H.; ph.d.-studerende.
Bäcklund, Ann-Katrin; lektor.
Bøgh, Eva; ph.d.-studerende.
Christiansen, Christian; professor.
Christiansen, Sofus Emil; professor.
Clark, Eric; lektor.
Dich, Trine; amanuensis.
Dusart, Jean; forskningsass.
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Engelstoft, Sten; lektor.
Fold, Niels Christian; adjunkt.
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Gough, Katherine; adjunkt.
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Hansen, Frank; lektor.
Hansen, Lars; projektmedarbejder.
Hasholt, Bent; lektor.
Humlum, Ole; lektor.
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Jacobsen, Thomas Friborg; forskningsadj.
Jakobsen, Bjarne Holm; lektor.
Jensen, Ellen Højgaard; amanuensis.
Jensen, Lene Møller; ph.d.-studerende.
Jeppesen, Henrik; lektor, dekan.
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Keur, Peter Van Der; ph.d.-studerende.
Kristensen, Søren Pilgaard; kand. stip.
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Krüger, Johannes; lektor.
Larsen, Henrik Gutzon; amanuensis.
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Matthiessen, Chr. Wichmann; professor.
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Møller-Jensen, Lasse; lektor.
Mørch, Henning F Christian; lektor.
Nielsen, Flemming; ph.d.-studerende.
Nielsen, Jørgen; lektor.
Nielsen, Niels; lektor.
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Petersen, Dorthe; amanuensis.
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Skop, Eli; ph.d.-studerende.
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Søgaard, Henrik; lektor.
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Aker-Hansson, Andreas Helge M.; praktikant.
Andersen, Mette Lise; laborant.
Andersen, Tove Wennervaldt; assistent.
Bech, Jeanette; typograf.
Christiansen, Anette; assistent.
Christiansen, Hanne; overassistent.
Christiansen, Paul; laboratoriebetjent.
Dollas, Anne Käthe; overassistent.
Fog, Bjarne; cand.scient.
Grundtmann, Jens Carl; civilingeniør.
Hansen, Ebba Cederberg; praktikant.
Hansen, Frank; praktikant.
Hansen, Wendy Seneca; laborant.
Jespersen, Charlotte; korrespondent.
Jørgensen, Preben Sonne; biblioteksleder.
Larsen, Trine Ravn; assistent.
Levring, Vibeke D. Jerrebo; overassistent.
Madsen, Peter; praktikant.
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Moltke, Hanne; typograf.
Nielsen, Karin Bloch; ekspeditionssekretær,ikke
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Nielsen, Ole; edb-medarbejder.
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Rasmussen, Jonna Else; assistent.
Rose, Gitte Frydenlund; typograf.
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Schipp von Branitz, Simone; bibliotekar.
Simonsen, Kirsten Løvbjerg; laboratorietekniker.
Thomas, Ulf Pierre; materiel forvalter.

Ph.d.-afhandlinger:
Folly, Anita: Land Use Planning to Minimize Soil

Erosion – a Case Study from the Upper East Re-
gion in Ghana.

Mertz, Ole: Cultivation Potentials of Wild Vegeta-
bles:Their Role as Cash or Subsistence Crops in
Farming Systems in Sarawak, Malaysia.

Winther, Lars: Regional teknisk forandring og sti-
afhængig udvikling. Dansk industris regionale
udvikling 1980-1994.
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nem tiltrækning af multinationale virksomhe-
der – potentialer for EU’s mindre begunstigede
regioner, eksemplificeret ved Andalusien og
Skotland.

Adriansen, Hanne K. O.: The development of no-
madic pastoralism.

Andreassen, Lars Peter: Velfærdsstaten under
post-fordismen.

Archer, Elizabeth Jill Macdougall: Planlægning og
forvaltning af fredede landskaber: en landskabs-
økologisk analyse.

Bang, Henrik Gert: Regionaludvikling i praksis –
eksemplificeret ved Mecklenburg-Vorpom-
mern.

Bjerregaard, Charlotte: Integreret forvaltning af
kystzonens ressourcer i Danmark.

Clausen, Hans-Erik: Om jordrenten i det kompeti-
tive kapitalistiske samfund. En værdibaseret til-
gang.

Fayed, Rima Overgaard: Integration og disintegra-
tion in the European Union.

Galle, Michael: Regionaludvikling i praksis – ek-
semplificeret ved Mecklenburg-Vorpommern.

Gregersen, John Christian: En verden i bevægelse
– Infrastrukturens effekt på den internationale
arbejdsdeling.

Grolin, Hanne Askholm: Integreret forvaltning af
kystzonens ressourcer i Danmark.

Grøndahl, Christel Louise: Satellitbillede baseret
vegetationskortlægning samt vurdering af driv-
hus-gas udvekslingen – eksemplificeret med
data fra Abisko.

Hansen, Peter Bo: Miljøstyring – fra norm – til
selvregulering ? – myndighedernes, virksomhe-
ders og andre aktørers miljøarbejde i Geogra-
fisk perspektiv.

Hansen, Tina Svan: Changes in Land Use Practice
and Land Use Patterns in the Northern Sudan
Zone – a villaged based field study from the
Boulgou Province, Burkina Faso.

Hvidberg, Martin: Rededge analyse af hvedes
spektrale signatur og bestemmelse af plantepa-
rametre ved hjælp af remote sensing.

Iversen, Lisbeth: National regulering i et regionalt
udviklingsperspektiv. – En analyse af den dan-
ske velfærdsmodel og regionalpolitikkens ud-
formning i Vestsjællands amt.

Jakobsen, Stig Lykke: Participation i bistandspro-
jekter.

Jensen, Anne Frimand: De lokale grønne centre
og borgernes deltagelse i den bæredygtige om-
stillingsproces.

Jensen, Bjarne Eskild: Kulturens betydning for
den regionale udvikling – med fokus på Øre-
sundsregionen.

Jensen, Jens Falk: Effekter af intensiv rekreativ
arealanvendelse i bynære skove. Med fokus på
stinettet.

Jensen, Ole: Adaptive strategier i en bjergdal: Et
case study fra Baltistan.

Jørgensen, Janne Maj: Sammenligning mellem
økologisk og konventionelt dyrket landbrug –
mikrobiologisk aktivitet og nedbrydningshastig-
hed.

Larsen, Henrik Gutzon: Økologiske systemer og
territoriale strukturer – vandressourcer i ara-
bisk-israelsk politik.

Lund, Thomas: Arbejdsløshed, sociale relationer
og tilværelsesstrategi.

Madsen, Michael S: Industriel udvikling gennem
tiltrækning af multinationale virksomheder –
potentialer for EU’s mindre begunstigede regi-
oner, eksemplificeret ved Andalusien og Skot-
land.

Mazzoli, Ulla-Britha Kronborg: Specifik marginal-
karakter – en analyse af arealanvendelse og res-
source-udnyttelse i Bornassio, en norditaliensk
kommune.

Navntoft, Anne: Udviklingspotentialer og vand-
kraft i Nepal & NUM-VDC.

Nielsen, Peter: Energifluxe bestemt med overfla-
de- og remote sensing metoder.

Nielsen, Trine Louring: The Utilisation of Human
and Natural Resources in a Sahelian Agro-Pasto-
ral System – illustrated by means of a case study
in a Fulani Bambabé village in northern Burki-
na Faso.

Pedersen, Gertrud Glar: Gødskning i tre danske
landbrugssystemer – betragtninger over effek-
ten i jorderne gennem et høstår.

Pedersen, Merete Villum: Cambodias åbning mod
udlandet. Reform- og fredsprocessens indflydel-
se på udviklingen i de udenlandske investerin-
ger.

Schultz, Malene: Vejen til La Selva. Forskellige ud-
viklingsfremstillinger og relationerne mellem
disse i en lokal kontekst i Chiapas, Mexico.

Sønderberg, Philip: Det offentlige efteruddannel-
sessystem mellem industriel udvikling og poli-
tisk regulering.

Sørensen, Trine: Turisme på Tonga – et eksempel
på turisme i tredje verdens ø-stater.

Tange, Linda: Beskyttelse af fremtidens grund-
vandsressource – om hvordan en aktiv og forebyg-
gende grundvandsbeskyttelse bør udformes i de
udpegede områder med drikkevandsinteresse.

Tange, Martin Henrik: Japans økonomiske og po-
litiske strukturer.

Theil, Jess Ingemann: Reguleringsteori, Institutio-
nalisme og regionaludvikling – En teoretisk
konsolidering, eksemplificeret ved en analyse af
Apuliens udviklingsproblem.
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Thomsen, Karen Højbjerre: Kulturens betydning
for den regionale udvikling – med fokus på Øre-
sundsregionen.

Thorning, Helene Benedikte Kathrine: Energi-
fluxe bestemt med overflade- og remote sensing
metoder.

Topp, Lene: Vejen til La Selva. Forskellige udvik-
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i en lokal kontekst i Chiapas, Mexico.
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regulering ? – myndighedernes, virksomheders
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Øvrige naturvidenskabelige områder

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 naturvidenskabelig
forskning og undervisning og er bemandet med
en videnskabelig leder, en forvalter og en skipper.
Den bestyres af repræsentanter fra de 4 naturhi-
storiske fag: Zoologi, botanik, geologi og geografi
med en fast tilknyttet sekretær samt en repræsen-
tant fra Det naturvidenskabelige Fakultets admini-
stration. 

1997 blev et meget turbulent år for Arktisk Sta-
tion. Den tekniske forvalter gennem 13 år, Leif
Skytte, døde pludseligt i maj. Franz Nielsen bosid-
dende i Qeqertarsuaq blev ansat som vikar og til-
trådte stillingen som fastansat den 1. november. I
juni fratrådte stationens sekretær, Anette Her-
mund, med kort varsel. Uopsættelige sekretariats-
funktioner blev fra juli varetaget af Det naturvi-
denskabelige Fakultetskontor frem til 1/12, hvor
en ny 1/2 -dagssekretær, Ida Pedersen, blev ansat.
I forbindelse hermed blev sekretariatskontoret
flyttet fra Botanisk Institut til Fakultetsbygningen
på Øster Voldgade 3. Endelig fratrådte den viden-
skabelige leder, Peter Funch, sin stilling 3/4 år før
funktionsperiodens udløb til fordel for fast ansæt-
telse ved Århus Universitet. Hele denne voldsom-
me udskiftning i staben skete i et år med den
største forsknings- og kursusaktivitet stationen har
oplevet. Også i 1997 har stationens forskningsfar-
tøj, “Porsild”, haft en særdeles travl sejlsæson og
har været på opgaver i 144 dage. Til egentlige
forskningsmæssige undersøgelser har skibet været
i funktion i 96 dage. Hertil kommer ture til værfts-
besøg (29 dage), og til udlejninger bl.a. til politi-
ets eftersøgningsopgaver (19 dage). – Overnat-
ningsfrekvensen på Arktisk Station i 1997 har
været 1329, og dette antal skal ses i lyset af, at for-
skere som overnatter på Porsild ikke optræder
som overnattende gæster på Arktisk Station.

Forskningsvirksomhed:
Den videnskabelige leder på AS, Peter Funch, var
leder af et meiofauna projekt, som foregik ved
Flakkerhuk, Østdisko. Sammen med Søren Rys-
gaard, Peter Bondo og Martin V. Sørensen blev
der indsamlet prøver med stationens HAPS. Dyre-
ne er nu bestemt til hovedgrupper og specielt alle
hjuldyrene er bestemt til art. Der blev fundet to
nye arter af hjuldyr. 

1.“Pelagic Ecology and Carbon Flow through
the Lower Tropic Levels in West Greenland Mari-
ne Waters”. Aktiviteterne i 1997 under dette SNF-
polarforskningsprogram omfattede dels afslutnin-
gen af årsstudiet, der påbegyndtes i maj 1996, dels
et intensivt studie i en 3-ugers periode i juni
måned. I forbindelse med årsstudiet har projektet
finansieret permanent udstationering ved AS af 2
ph.d.- studerende (særskilt rapport fra Henrik Le-
vinsen og Siz Madsen). I kampagnen i juni deltog
Benni Hansen (RUC), Torkel Gissel Nielsen
(DMU), Peter Munk (DFU), Jacob Larsen (Bota-
nisk Institut, KU), Helge Abildhauge Thomsen
(Botanisk Institut, KU) og Jeff Turner (Univ. Mas-
sachussets, USA). Der blev arbejdet med materiale
fra en fast station ud for Arktisk Station, bl.a. med
henblik på en detaljeret beskrivelse af dinoflagel-
latsamfundene, specielt de athecate, heterotrofe
dinoflagellater, der spiller en væsentlig rolle i det
pelagiske stofkredsløb. Naturinstituttet i Nuuk
havde velvilligt stillet sit forskningsskib, “Adolf
Jensen”, til rådighed. Derfor kunne der foretages
indsamlinger langs transekter i hele Disko Bugt
bl.a. for at kortlægge den rumlige variation i abio-
tiske og biotiske parametre, og herunder vurdere,
hvor repræsentativ den “faste station” er for Disko
Bugt. Projektet fortsættes i 1998 dels med is-studi-
er (Benni Hansen, Torkel Gissel Nielsen og Diane
Stoecker, Horn Point Lab., USA) og dels med end-
nu et togt med Naturinstituttets forskningsskib
(Peter Munk, Torkel Gissel Nielsen).

2. I juni 1997 afsluttede ph.d.-studerende Hen-
rik Levinsen et årsstudium af plankton med basis i
projektet nævnt under pkt. 1. Tilsammen gen-
nemførtes i 1996 og 1997 næsten 50 endags prøve-
tagningstogter med “Porsild” til en station ca. 2
sømil syd for Qeqertarsuaq. Formålet var at beskri-
ve årlige successioner i protozooplanktonet samt
at estimere disse organismers økologiske betyd-
ning i et miljø, hvor forskere traditionelt har foku-
seret på de store arktiske vandlopper. 

3. Søren Rysgaard & Peter Bondo Christensen
(DMU) Silkeborg har i samarbejde med KU og
RUC (se pkt. 1), gennemført studier i Disko Bug-
ten til sammenligning med tilsvarende under-
søgelser i Young Sund, Nordøstgrønland, af pro-
duktionen og græsningen af planktonalger samt
nedbrydning og regenerering af næringssalte. Må-
let var opbygning af et datamateriale, der kan be-
skrive isforholdenes betydning ved de to kyster,
der er meget forskellige som følge af påvirkningen
fra forskellige havstrømme, den kolde polarstrøm
og den varmere Irmingerstrøm. I Disko Bugt er
primærproduktionen og nedbrydningen langt
større end i Young Sund, og kan forklares med
den længere vækstsæson som følge af det mindre
isdække på vestkysten.
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4. Marinbiologen Dr. Anette Ekendahl, Tjärnö
Marinbiologiske Station, Sverige. AS 25/6 – 5/8.
Hun indsamlede den levendefødende strandsnegl
(Littorina saxatilis var. groenlandica) fra 14 for-
skellige lokaliteter omkring Godhavn. Sneglene er
blevet frosset ned og skal bruges i en større under-
søgelse over skalfarve (skalfarvepolymorfi), køn,
alder og type af habitat. Resultaterne sammenhol-
des med data fra andre lande, hvor sneglen findes.
Specielt vil skalfarven og processer som styrer po-
lymorfien blive behandlet statistisk I en log-liniær
model.

5. Entomologen Dr. Bo W. Svensson, Afd. for
Zoologi, Uppsala Universitet, Sverige (AS 26/6 –
30/7) undersøgte 15 forskellige ferske vande for
vandbiller. Den store grønlandske vandkalv (Co-
lymbetes dolobratus) blev indsamlet fra flere søer,
derimod blev den grønlandske hvirvler (Gyrinus
opacus) ikke fundet på Disko, og man må formo-
de at Disko er for nordligt for denne vandbille.
Derimod er arten yderst almindelig i Kangerlus-
suaq (lat 67N), hvor undersøgelser forsatte efter
opholdet på AS.

6. Dr. Claudia Wolter, Zoologisches Institut und
Museum der Universität, Göttingen, Tyskland (AS
11/8 – 5/9) indsamlede marine annelider i sublitt-
orale muddersedimenter syd og vest for Disko-øen.
Hensigten er at yde et bidrag til den zoogeografi-
ske viden om polychæt faunaen fra sublittorale
muddersedimenter, lokaliseret i koldt vand på den
nordlige halvkugle. Desuden vil den indre morfo-
logi af udvalgte eksemplarer blive undersøgt med
histologiske metoder. Området i Vestgrønland
sammenlignes med området ved Tromsø i Nord-
norge. Begge lokaliteterne ligger næsten på sam-
me breddegrad med den forskel, at sammenpre-
sningen af Golfstrømmens vedvarende strømme er
mere intens i Nordnorge end i Vestgrønland.

7. GEUS’ arbejde på Disko/Nuussuaq somme-
ren 1997 var en fortsættelse af oliegeologiske akti-
viteter. Fra GEUS deltog Flemming G. Christian-
sen, Anders Boesen, Gregers Dam, Jørgen Boje-
sen-Koefoed, Finn Dalhoff og Kim Zinck Jør-
gensen pt. Government of Greenland, Minerals
Office. Flere i gruppen har på skiftende tidspunk-
ter opholdt sig på AS. Feltarbejdet i 1997 bestod i:
1. Fortsat systematisk eftersøgning af nye
olie“seep”-lokaliteter på henholdsvis nordvest
Disko, Nuussuaq, Svartenhuk, Shadesøer og Ube-
kendt Island. 2. Sedimentologiske studier i de sen-
kretassiske og tidligt tertiære aflejringer i det cen-
trale Aaffarsuaq og langs Vaigat kysterne. 3. Detal-
jerede, strukturelle opmålinger og stereofotogra-
fiske optagelser på det vestlige Nuussuaq og Ha-
reøen, som baggrund for tektoniske modeller for
sprækkesystemer og tertiære bevægelser i den
vestlige del af Nuussuaq Bassinet.

8. Docent Asger Ken Pedersen har foretaget stu-
dier i juli med “Porsild” af oliemigration sammen
med Jørgen Bojesen-Koefoed og Flemming Ge-
treuer Christiansen fra GEUS. Man har nu påvist
olie over en strækning af 150 km mellem Disko og
Svartenhuk. Desuden har A.K.P indsamlet prøve-
materiale af de ældste vulkanske bjergarter på Nu-
ussuaq og Hareøen. Asger Ken Pedersen har peri-
odevis arbejdet tæt sammen med Phil. Neuhoff og
Lotte Stannius.

9. Phillip S. Neuhoff og Lotte S. Stannius har i
juli gennemført studier med “Porsild” af den regi-
onale zonering af zeolitter og andre hydrotermale
mineraler i de tertiære vulkanske bjergarter på
Disko, det vestlige Nuussuaq og Hareøen med
henblik på at etablere den palæogeotermale gra-
dient i Nuussuaq Bassinet i det ældste Tertiær. Stu-
dierne har væsentlig betydning for forståelsen af
dannelsen og migrationen af olie fra underliggen-
de sedimentære formationer op i de vulkanske
bjergarter. GEUS-projekt.

10. Dr. Ole Humlum og Hanne Hvidtfeldt
Christiansen, Geografisk Institut (AS 10/7 –
29/7). Studierne havde tre formål. Dels en op-
måling af udvalgte blokgletschere samt installe-
ring af dataloggere til måling af temperaturfor-
hold, dels indsamling af isprøver fra udvalgte ter-
rænelementer med henblik på ilt-isotop analyse,
og dels etablering af målefelt til bestemmelse af
aktivlagtykkelse.

11. Lise Bach Hansen og Pia Kruse (AS 19/7 –
30/7) har som led i terrestisk økologisk fagmodul
omkring Qeqertarsuaq undersøgt 10 populatio-
ner af Silene acaulis, der var inficeret af brand-
svampen Ustilago violacea. Undersøgelsen viste, at
infektionen af U. violacea bevirker, at blomsterne
på de hunlige planter bliver forstørrede, mens in-
fektionen ikke har nogen effekt på størrelsen af
blomsterne på de hanlige- og de hermafroditiske
individer. Risikoen for at blive inficeret afhænger
ikke af, hvor store de enkelte individers blomster
er, men størrelsen af individet (tuen) er muligvis
af betydning. Alle 3 seksuelle morfer hos S. acaulis
er lige udsatte for infektion, hvilket betyder, at in-
fektion ikke ændrer på populationernes kønsra-
tio.

12. Specialestuderende Katrina Sonne Einhorn
(AS 27/6 – 8/8) undersøgte effekten af ultraviolet
B (UV-B) stråling på visse arktiske arter. Mere spe-
cifikt: Er solens UV-B en stressfaktor for arktiske
planter? Dette spørgsmål er af særlig interesse, ef-
ter at der i de seneste tiår er konstateret en afta-
gen i ozonlaget, som filtrerer en betydelig mæng-
de af solens UV-B stråler væk, når de når Jordens
atmosfære, i de seneste tiår, og udviklingen ser ud
til at fortsætte.

13. Specialestuderende Christina Moltkes (AS
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23/6 – 8/8) primære opgave var en undersøgelse
af vegetationssammensætningens ændring med
en forventet klimagradient op ad skråninger i
Blæsedalen. Der blev undersøgt 3 linier på 3 for-
skellige skråninger, en syd-, vest- og østvendt, med
ca. 10 højde spots på hver linie. På hver højde blev
plantearterne og deres dækningsgrad bestemt på
et ens antal kvadratmeter. Derudover blev der set
på, hvilke mosarter, der forekom på højden.

14. Specialestuderende Martin Vinther Søren-
sen, Zoologisk Museum, København (AS 13/1 –
7/2 og 26/5 – 8/7) indsamlede materiale til et stu-
die over marine hjuldyr ved Flakkerhuk, Disko, og
deres kæbeapparater (analyser ved skanning elek-
tron mikroskopi). Prøver samledes ved en række
varme kilder, her iblandt kilderne ved Engelsk-
mands Havn, ved Vandelven og ved Kuanit. Og
der blev gennemført en omfattende prøvetagning
ved den sandede kyststrækning Flakkerhuk. Grøn-
lands marine hjuldyr fauna er hidtil kun meget
sporadisk undersøgt.

15. Ph.d.-studerende Annemette Vestergaard
Jensen, Århus, (AS 30/6 – 22/7) undersøgte vand-
planters akklimeringer til naturligt forekommen-
de men potentielt stressende lysklimaer. Opholdet
var af rekognoscerende art. I Qeqertarsuaq områ-
det findes kun få arter af ferskvandsplanter og da
med lav hyppighed. Der blev fundet: Hestehale
(Hippuris vulgaris), høst-vandstjerne (Callitriche
hermaphroditica), krybende ranunkel (Ranuncu-
lus reptans), dværg-vandranunkel (Ranunculus
confervoides) og trefliget ranunkel (Ranunculus
hyperboreus).

16. Specialestuderende Inger Nielsen og Maria
Jensen, KU, (AS 18/7 – 3/8) arbejdede i området
omkring Atanikerluk, SØ Nuussuaq. Transporten
skete med “Porsild”. Inger Nielsen opmålte sedi-
mentologiske logs til et studie af Atane Formatio-
nens sedimenter og deres laterale faciesvariatio-
ner over afstande op til 10 km. Maria Jensen arbej-
dede med de fluviale sedimenter og med kanaler-
nes arkitektur. Projektet blev støttet af AS og
GEUS.

17. Lektor Gunver Krarup Pedersen, AS 18/7 –
3/8, gennemførte sedimentologisk feltarbejde på
lokaliteter i det centrale og sydlige Nuussuaq samt
på nordkysten af Disko. Feltarbejdets formål var at
korrelere allerede opmålte sedimentologiske logs
og at dokumentere faciesarkitekturen indenfor
Atane Formationen. Projektet blev støttet af AS.

18. I perioden 17. juli – 5. august gennemførte
et dansk-canadisk forskerteam anden geo-bio
fjordbundsundersøgelse på Westdisko suppleret
med tilsvarende, men recognoscerende under-
søgelser, ved Eqip Sermia (nf. Ilulissat). Holdet
bestod af professor R. Gilbert, Queen’s University,
dr. J. Delorges, University of Toronto, dr. J. Dale,

University of Regine, professor C. Christiansen,
lektor N. Nielsen, Københavns Universitet, viden-
skabelig medarbejder M. Rasch, Dansk Polarcen-
ter samt to studieassistenter: Rune Butzbach og
Torsten Christiansen. Projektstøtte: “SNF-projekt “
The Arctic Landscape: Interactions and Feedback
among Physical Geographical and Biological Pro-
cesses”. Årets indsats var dels at vurdere det holo-
cæne sedimentationsmiljø i landskabets “sink”-
område, dels at undersøge fjordsystemer adskilt
fra Grønlands indlandsis og sammenligne dem
med tilsvarende fjorde på Baffin Island (bredde-
grad) i Canada. Fjordenes bathymetri, sedimento-
logi og hydrografi var ukendt, derfor: Ekkopejlin-
ger, seismik (3,5 kHz), indsamling af 23 boreker-
ner “gravity og piston corings”, ca. 40 grabprøver
samt CTD-målinger. I Kangerluk og i Kangersooq
blev målt tidevand, temperatur og salinitetsfor-
hold (kont. over 4 mdr.) Ved Eqip Sermia blev der
indsamlet 4 borekerner, 10 grabprøver og CTD-
målinger. Alle kerner analyseres i Canada bl.a.
med røntgenfotografering, elektromagnetisk
scanning, tekstur-alders- og ichnofabricbestem-
melser. – Arbejdet blev udført fra Arktisk Stations
forskningsfartøj “Porsild”. 

19. Laurent Geoffroy fra Institut Francais de Re-
cherche et de Technologie Polaire arbejdede sam-
men med tre kolleger på Nuussuaq og Svartenhuk
med Porsild som basis d. 18/8 – 11/9. Formålet
var undersøgelser af tektonisme og magnetisme
med fokus på relationen mellem fissur-vulkanisme
og den oceanrettede fleksur i forhold til den
pågående oceanbundsspredning i Baffin Bugt.
Dette var det tredie togt siden 1995 med AS som
udgangspunkt, og der er nu samlet en tilstrække-
lig datamængde til fremstilling af den tektoniske
udvikling af Davis Strædet i den Paleogene og
Neogene periode.

Undervisning:
1. I perioden 7. – 22. August 1997, blev  forskerkurset
“Arctic Fish Physiology” afholdt på Arktisk Station. I
kurset deltog 5 undervisere og 16 ph.d.-studerende
eller yngre forskere fra Finland, Sverige, Norge,
Danmark, Færøerne, Island og Grønland. Kurset
omfattede forelæsninger, demonstrationer, feltar-
bejde og eksperimentelle projekter vedr. 1) anti-
fryseproteiner (Prof. A. DeVries, Illinois), 2) enzym-
kinetik og biokemisk adaptation (Dr. K.E. Korsmey-
er, MBL), kredsløbsfysiologi (Dr. M. Axelsson, Göte-
borg), 3) respiration og syre-base-balance regule-
ring (Prof. E.W. Taylor, Birmingham), og 4) meta-
bolsk kuldeadaptation (lektor J.F. Steffensen, MBL)
på forskellige arter af fisk fra Diskobugten. Kurset
omfattede også en ekskursion med forsøgstrawle-
ren “R/V Paamiut” tilhørende Grønlands Naturin-
stitut. Kurset blev finansieret af NorFA. 
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2. Geologisk Hovedfagskursus blev afholdt i pe-
rioden 3. – 18. juli for 12 geologistuderende.
Lærere var lektor Gunver Krarup Pedersen, Geo-
logisk Institut, samt docent Asger Ken Pedersen,
Geologisk Museum. – Kurset foregik fra lejre ved
Pingu (NØ Disko) og ved Marraat Killiit (V Nuus-
suaq). Herfra foretoges ekskursioner til andre lo-
kaliteter. Endvidere blev der arbejdet på lokalite-
ter i stationens nærhed. – Formål: Studier af Nu-
ussuaq Bassinets sedimentære og magmatiske
bjergarter samt demonstration af bassinets udvik-
ling. I løbet af kurset blev der i større og mindre
grupper arbejdet med fluviale sedimenter af både
kridt og tertiær alder, marine sedimenter fra Øvre
Kridt, interbasaltiske tertiære sedimenter, lavaer
og hyaloklastit breccier af tertiær alder, samt de-
monstreret vulkanske reservoirbjergarter for kul-
brinter.

Bestyrelse:
Lektor Niels Nielsen (formand), Geografisk Insti-
tut. Professor Reinhardt Møbjerg Kristensen, Zoo-
logisk Museum. Lektor Gunver Krarup Petersen,
Geologisk Institut. Lektor Helge Abildhauge
Thomsen, Botanisk Institut. Souschef Elisabeth
Bruun, Det naturvidenskabelige Fakultet. Kontor-
fuldmægtig Ida Pedersen tiltrådte som sekretær
den 1. december (0.5 årsværk).

Niels Nielsen

Stab:
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Funch, Peter, Leder.

TAP:
Broberg, Jørgen, bådfører.
Nielsen, Frantz, stationsleder.
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Immatrikulationsfesten 1997

Immatrikulationsfesten blev holdt den 2. septem-
ber 1997 og blev indledt med M. White, A. Sherral
Willis og David Fosters “In the storm”. Efter Rek-
tors 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.

Årsfest 1997

Universitetets årsfest den 13. november 1997 ind-
ledtes med fanfare af Musikvidenskabeligt Insti-
tuts Big Band – MI22. Efter tale af Rektor Kjeld
Møllgård fremførte Studenter-Sangforeningen 2
sange af Peter Heise. Herefter talte Lars Tønder
fra Forenede Studenterråd og MI22 spillede Mads
J. Pagsbergs “Moonlight Bright”.

Professor, dr.med. Jes Olesen holdt festfore-
læsning om “Hjernen”, hvorefter universitetskoret
Lille MUKO under ledelse af Jesper Grove Jør-
gensen fremførte 3 sange af Nils W. Gade.

Årets undervisningspris, og kaldet “Årets Ha-
rald”, blev i år tildelt lektor Jonathan Schwartz, In-
stitut for Antropologi. Derefter fulgte uddeling af
11 guldmedaljer og 10 sølvmedaljer samt promo-
vering af 7 æresdoktorer.

Som afslutning på denne del fulgte traditionen
tro J. L. Heiberg og C. E. F. Weyses kantate: “Helli-
ge Flamme” og festen afsluttedes med fanfare.

Ved den efterfølgende festaften i Det kongelige
Teater opførtes operaen “Madame Butterfly”.
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Tandpleje

Skolen for Klinikassistenter og
Tandplejere (SKT)

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT),
blev oprettet i 1972 og hører nu til Københavns
Universitet. SKT er knyttet til Rektor som en sær-
lig administrativ enhed og styres efter et af Under-
visningsministeriet godkendt styrelsesregulativ
(1996).

Skolens formål er at uddanne klinikassistenter
og tandplejere i overensstemmelse med de til en-
hver tid gældende bestemmelser herom og i så
snæver koordination med tandlægeuddannelsen
som muligt.

Skolen ledes af en skolechef under ansvar over-
for Rektor i samarbjede med et skoleråd, et un-
dervisningudvalg for tandplejeruddannelsen og
et uddannelsesudvalg for klinikassistentuddannel-
sen.
Koordinationen mellem de forskellige odontolo-
giske uddannelser sker på grundlag af samarbejds-
aftale mellem SKT og SVF. SKT betjenes i admini-
strative anliggender af universitetets fællesområ-
de.

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. skoleperioder (TEK 2) i
EUKA, ligesom SKT modtager elever til Skole-
praktik (SKP) derfra.

Der er nedsat et Lokalt Uddannelsesudvalg for
erhvervsuddannelsen.

Den 1. september 1997 var det 25 år siden SKT’s
oprettelse, hvilket blev festligholdt den 19. sep-
tember 1997. 1. september 1997 afholdtes recepti-
on i anledning af at skolechef AC Løgstrup havde
været ansat 40 år i statens tjeneste.

Tandplejeruddannelsen
Uddannelsen, der er en mellemlang videregåen-
de uddannelse består af teoretisk, praktisk og kli-
nisk undervisning på skolen, og giver ret til autori-
sation til selvstændig virksomhed som tandplejer
(Lov om tandplejere, 1996).

Formålet med uddannelsen er, at de studeren-
de opnår teoretiske kundskaber, fagetisk og kritisk
holdning, samt praktiske og kliniske færdigheder,
som kvalificererer dem til selvstændigt at varetage

tandplejerens sundhedsfremmende, sygdomsfore-
byggende og terapeutiske opgaver i overensstem-
melse med skiftende samfundsbehov (Bekendt-
gørelse nr.: 773 af 22. august 1996).

Efter samme bekendtgørelse udbyder SKT sup-
pleringskursus i teoretisk og klinisk odontologi
samt i lokalanalgesi (infiltration), som åben ud-
dannelse til tandplejere med den 2-årige uddan-
nelse.

Uddannelses- og erhvervsvejleder: Undervis-
ningsassistenterne, autoriseret tandplejer (A) Lis-
beth Vinterby og autoriseret tandplejer (A) Dor-
the Steensen.

Klinikassistentuddannelsen
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 endnu ale-
ne 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 Tandkli-
nikassistentuddannelsen (FUTKA) udsteder sko-
len et Uddannelsesbevis til elever, der har gen-
nemført den samlede skole- og praktikuddannel-
se.

Der blev i 1997 indgået 250 uddannelsesaftaler
og udstedt 195 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 (A) Sanne Christensen og
faglærer, klinikassistent Jenny Meyer.

Skolepraktik (SKP)
Skolen udbyder Skolepraktik (SKP) for elever, der
ikke har kunnet opnå en ordinær praktikaftale på
arbejdsmarkedet, og som i øvrigt opfylder bestem-
melserne herom.

Skolen modtog i 1997 41 elever til SKP, hvis prak-
tiske del finder sted på Panum Instituttets tandkli-
nikker og ved virksomhedsforlagt undervisning.

Heraf har 13 fået uddannelsesaftale i 1997.
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Anden virksomhed:
Colgate Prisen 1997 for tandplejere tildeltes Zo-
hair Azzouzi for årets bedste eksamensresultat.

Oral B Prisen 1997 for tandplejere tildeltes, Yol-
anda Petronella Michelle Massop, Dorthe Nilsson,
Jeanet Maria Nygaard Olsen og Heidi Juliane Nor-
mann Olsen for den fagligt bedste udformning af
årets sundhedspædagogiske projekt (Plejehjems-
beboeres mundhygiejne).

Nordplus: Udvekslingsaftalen med tandhygieni-
stutbildningen (Vårdhögskolan) i Stockholm er
fortsat, idet SKT har udvekslet en studerende her-
fra (Wendy Jackson) med 4 studerende fra Stock-
holm (Katarina Lundgren, Karin Skantz, Helen
Olsson og Alice Widen).

Gæster:
Skolen modtog besøg fra Japan, marts 1997, samt
fra Estland i april 1997.

Løgstrup, AC, deltog som sekretær i Det Nordi-
ske Odontologiske Dekankonvents årsmøde som
afholdtes i Århus, juni 1997.

Løgstrup, AC deltog i Oral Medicin i Odense,
November 1997.

Monrad, A, har bestået 1. års eksamen i MPH
studiet og er i gang med 2. års studium og master-
afhandling.

Nørmark, S, har uddannelsesorlov fra 1/9-97.
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 og Hørsted, M. Konsulenter for
Dansk Tandlægeforening (DTF), kursusnævnet
vedrørende lærebøger for tandklinikassistentele-
ver.

Stab 
Abildgaard, Vicki; faglærer.
Andersen, Ellen; klinikmedhjælper.
Andersen, Elisabeth Jahn; assistent.
Andersen, Hans Ebbe; afdelingstandlæge.
Andersen, Jørgen; tandlæge.
Arp, Susanne; klinikass.
Bagger, Helle; klinikmedhjælper.
Bendsen, Gitte Lis; faglærer.
Bjerregaard, Claus; faglærer.
Berger, Hanne; klinikassistent.
Berthelsen, Grete; assistent.
Bonding, Nina; faglærer.
Bjørling, Sharon; faglærer.
Bro, Heidi; faglærer.
Buus, Susanne; klinikassistent.

Christensen, Marianne; overassistent.
Christensen, Sanne; faglærer.
Dorph, Grethe; undervisningsass.
Ekstrand, Kim; lektor., ph.d.
Erdesz, Tamas; netværkskonsulent.
Drewes, Paul; finmekaniker.
Fensholm, Hans-Jørgen; tandlæge.
Ferrold, Hasse; faglærer (vikar).
Forsberg, Lone Pedersen; klinisk lærer.
Funchs, Elisabeth; klinikass.
Fürstnow, Marianne Christensen; undervisnings-

ass., faglærer.
Gejlager, Jens E.; tandlæge.
Geertsen, Karina; klinikass.
Godiksen, Susse; kontorfuldmægtig.
Graversen, Kurt Graves; faglærer.
Greve, Kirsten Hildebrandt; faglærer.
Hall, Lone; faglærer.
Hansen, Betina Berg Holm; klinikass.
Hansen, Ulla Eilsø; faglærer.
Hein-Hansen, Liselotte; undervisningsass.
Henriksen, Asta; klinikass.
Hutchings, Barry; lektor.
Iversen, Inge; assistent.
Janswell, Tina; klinikmedhjælper.
Jahnsen, Henrik; lektor, dr.med.
Jensen, Ermelinda; klinikass.
Jensen, Inge-Lise; faglærer.
Jensen, Niels; netværksadministrator.
Junggreen, Lotte; tandlæge.
Jungsted, Marianne Grete; faglærer.
Lydeking, Grethe; klinikmedhjælper.
Jørgensen, Finn Ingemann; planlægningskoordi-

nator.
Jørgensen, Hanne; klinikmedhjælper.
Kaas, Bettina; betjent.
Kjær, Susanne; klinikass.
Kure, Esther Grønbech; klinikassistent.
Larsen, Bente Møller; tandlæge, faglærer.
Larsen, Lissi; klinikassistent.
Lilja, Britt Maj; tandlæge.
Linneballe, Susanne; faglærer.
Lipski, Aniceta; undervisningsass.
Lorentzen, Lena; faglærer.
Junggreen, Lotte; tandlæge
Løgstrup, Anders Chr.Dalsgaard; skolechef.
Madsen, Inger; faglærer.
Madsen, Lene; psykolog.
Madsen, Mette; assistent.
Meyer, Jenny; faglærer.
Moe, Dennis; lektor, dr.odont.
Monrad, Anette Hochland; cand.psych.
Møller, Birgit, klinikmedhjælper.
Møller, Susan; assistent.
Nodal, Marianne; specialtandlæge.
Nobel, Gitte; klinikass.
Nordvig, Marianne; faglærer.
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Nordstrøm, Christine; klinikmedhjælper.
Nielsen, Bodil Hoier; faglærer.
Nyholm, Kirsten; faglærer.
Nørmark, Sten; ledende tandlæge, ph.d. (orlov).
Olesen, Geraldine; klinikmedhjælper.
Ottesen, Susanne; faglærer.
Parsner, Conni A.; faglærer.
Pedersen, Birgit Bjergager; klinikass.
Pedersen, Eva Lis; undervisningsass.
Pipenbring, Pia Solveig; psykolog.
Poulsen, Lone; klinikmedhjælper.
Qvist, Vibeke; tandlæge.
Rasmussen, Susan Maria; faglærer.
Schou, Lone; to ph.d.’er, ledende tandlæge.
Skov, Steen Jørgen; tandlæge.
Steensen, Dorthe; undervisningsass.
Svenningsen, Pia; overassistent.

Sørensen, Lis; klinikass.
Teglers, Poul Thorpen; ledende tandlæge.
Toft, Anne; klinikmedhjælper.
Torstensen, Leila Stilund; faglærer.
Vinterby, Lisbeth; undervisningsass.
Wetterstein, Pia; overass.
Wallin, Annelise; faglærer.
Ziska, Maud; faglærer.

Publikationer:
Jørgensen, F og Pipenbring, P, at uddanne en

tandklinikassistent. CD-ROM præsentation af
Tandklinikassistentuddannelsen. AV-Forlaget
Den Grimme Ælling, 1997. Pipenbring, P, Tann-
legeskräk. Slussens Forlag, 1997.

AC Løgstrup, Skolechef, tandlæge
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Centre ved Københavns universitet

Center for Afrikastudier

Som led i bestræbelserne på at fremme internatio-
naliseringen af undervisning og forskning ved
danske universiteter blev Center for Afrikastudier
oprettet i 1984 som den studiemæssige og organi-
satoriske ramme for et to-årigt, tværfagligt områ-
destudium vedrørende Afrika beregnet for stude-
rende såvel under kandidatuddannelse som un-
der åben uddannelse. 

Fra begyndelsen har centret haft tre overordnede
formål: 

1. Gennem et – efter engelsk mønster opbygget
– Afrika-områdestudium at inddrage udviklings-
landene i almindelighed og Afrika i særdeleshed i
internationaliseringen af forskning og undervis-
ning ved Københavns Universitet.

2. At virke som et tværfagligt og tværfakultært
forum for aktiviteter vedrørende Afrika på Køben-
havns Universitet for derved at fremme interessen
for i undervisning og forskning at beskæftige sig
med Afrika-relaterede emner.

3. Parallelt med udbygningen af den danske ud-
viklings-bistand og øvrige danske kontakter med
Afrika at medvirke til at styrke de studerendes in-
teresse for og kompetence til at deltage i det vok-
sende danske samarbejde med afrikanske lande.

Organisation og styrelse:
I forlængelse af den administrative tilknytning til
Det teologiske Fakultet har der siden 1992 til Cen-
ter for Afrikastudier været allokeret en professor,
der fungerer som centerleder og studieleder (pro-
fessor Holger Bernt Hansen). Med hensyn til bud-
get og studieordning refererer centret til dekan
og fakultetsråd for Det teologiske Fakultet. De stu-
diemæssige forhold varetages af et studienævn be-
stående af 2 lærere og 2 studerende.

Til centret er knyttet en kontaktgruppe, der be-
står af repræsentanter fra de institutter, som ud-
gør det faglige grundlag for centrets aktiviteter,
der har deres tyngdepunkt i humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige discipliner. I 1997 har kon-
taktgruppen haft følgende medlemmer: Fra Insti-
tut for Kirkehistorie: Lektor Niels Kastfelt; fra In-
stitut for Antropologi: Lektor Michael Whyte; fra
Økonomisk Institut: Lektor Jørgen Peter Christen-
sen og lektor Finn Tarp; fra Institut for Statskund-
skab: Vakant; fra Institut for Historie: Lektor Ole
Justesen; fra Geografisk Institut: Lektor Torben
Birch-Thomsen. 

Medlemmer af kontaktgruppen inddrages især
i forbindelse med planlægning af undervisnings-
udbud og rekruttering af lærere. Tillige indgår de
i drøftelser af den faglige udvikling af studiets for-
skellige dele.

Rekruttering til Afrikastudiet:
Afrikastudiet udbydes både som et et-årigt heltids-
studium, der afsluttes med et diplom, og som et
to-årigt heltidsstudium, der kvalificerer til titlen
Master of African Studies. Nye studerende optages
hvert år med studiestart pr. 1. september.

Antallet af ansøgere var i 1997 langt større end
tidligere. Trods optagelsen af et så stort antal som
60 nye studerende (mod normalt 40) måtte ad-
skillige afvises. Optagelsen forestås af studienæv-
net, der ved udvælgelsen prioriterede ansøgere,
der var fuldt kvalificeret på bachelor-niveau.

I modsætning til tidligere, hvor ansøgerne var
ligeligt fordelt mellem kandidatstuderende (inter-
ne studerende) og studerende under åben uddan-
nelse (eksterne studerende), var der i 1997 en klar
forskydning mod de interne studerende, der ud-
gjorde 2/3 af ansøgerne. Denne markante æn-
dring skal forklares dels ved en stramning af or-
lovsordningerne, dels ved den forbedrede beskæf-
tigelsessituation. Et stigende antal eksterne stude-
rende vælger da også at være deltidsstuderende og
således sprede studiet over en længere periode.
Til gengæld betyder den ændrede studentersam-
mensætning, at en større del af en årgang går di-
rekte videre til studiets andet år (i 1997 ca. 2/3). 

Ud over de heltidsstuderende optages på dele
af studiet dels tilvalgsstuderende fra især Det hu-
manistiske Fakultet, dels et stigende antal stude-
rende fra forskellige fag på Københavns Universi-
tet, der benytter sig af meritoverførsel til deres ho-
vedstudium.

Sammenlagt udgjorde antallet af aktive stude-
rende på Afrikastudiet i 1997 ca. 125 pr. semester.

Undervisning:
Undervisningsudbuddene svarer til de i studieord-

ningen hjemlede fagområder, idet der dog til
stadighed foregår en faglig udvikling såvel med
hensyn til emner som pensum. For 1997 kan
der især være anledning til at fremhæve: 

• at grundfaget Afrikas økonomi er blevet udvi-
det, hvilket tjener til at øge de studerendes er-
hvervskompetence.

• at der i grundfaget Afrikas geografi lægges
særlig vægt på miljø og forvaltning af naturres-
sourcer.

• at der er et stigende antal studerende, der i det
første år vælger studiets sprogkomponent og ta-
ger enten swahili eller portugisisk.

• at der med hensyn til emneseminarer, der ud-
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gør studiets valgfri del, har været stor interesse
for at arbejde dels med religioner i Afrika, dels
med udviklingen i Sydafrika.

Lærere rekvireres hovedsageligt gennem de invol-
verede institutter, suppleret med gæstelærere fra
Danida og Center for Udviklingsforskning. I 1997
har følgende faste lærere, eksterne lektorer og un-
dervisningsassistenter varetaget undervisningen:

Ole Winckler Andersen, Emmanuel Kvesi
Aning, George Benneh, Bernhard Bierlich, Tor-
ben Birch-Thomsen, Poul Buch-Hansen, Sven En-
gelbrecht, Holger Bernt Hansen, Peter Hjert-
holm, Ole Justesen, Eva Jørholt, Niels Kastfelt, Jyt-
te Laursen, Marie Lilja Jensen, Anne Mugo, Hen-
rik Nielsen, Karin Nielsen, Gorm Rye Olsen, Ma-
ria Paiva, Anders Serup Rasmussen, Claus Rebien,
Steen Seierup, Hans Erik Stolten, Georg Ulrich.
Hertil kommer et antal gæstelærere og vejledere
ved specialeskrivning.

Vejledning i opgave- og specialeskrivning har
været varetaget af formidlingskonsulent Rikke Ag-
gernæs i såvel forårs- som efterårssemesteret.

Afrika-seminarer:
I såvel forårs- som efterårssemesteret har der hver
anden uge været arrangeret Afrika-seminarer over
aktuelle emner med udefrakommende, hovedsa-
gelig internationale gæsteforelæsere. Tilslutnin-
gen har været yderst tilfredsstillende med deltage-
re såvel fra Københavns Universitet som udefra,
bl.a. deltog der over 200 personer i professor
Göran Hydéns forelæsning om demokrati i Afrika.
Afrika-seminarerne tjener således til at opfylde
centrets formål at virke som et tværfagligt forum
for Afrikaforskning og den løbende debat om
Afrika.

Aftalerne med internationale gæsteforelæsere
kommer i stand dels gennem centrets mange kon-
takter med internationale forskningsmiljøer, dels
gennem tætte kontakter til aktiviteterne under
Nord/Syd satsningsområdet. I 1997 har det været
afholdt følgende Afrika-seminarer:

Professor Charles Villa-Vicencio, Truth and Re-
conciliation Commission, South Africa: “Reconci-
liation, Forgiveness or just Co-existence?”.

Dr. Ernest Aryeetey, University of Ghana: “Struc-
tural Adjustment and beyond: Ghana 1983-96”.

Professor Diane Elson, Manchester Graduate
School of Social Science: “Gender Analysis of Na-
tional Economics: Case of Uganda”.

Professor James Katorobo, Makerere Institute
of Social Research, Uganda: “Post-conflict Govern-
ments in Uganda and Rwanda”.

Professor Lamin Sanneh, Divinity School, Yale
University: “Church-State Issues in Africa: the
Challenge of Islam”.

Ms. Rose Muloni, AIDS organisationen TASO,
Uganda: “Women in Politics in a Male-Dominated
Society”.

Professor Jeff Haynes, London Guildhall Uni-
versity: “Popular Christianity and Politics in Sub-
Saharan Africa”.

Professor Per Pinstrup Andersen, International
Food Policy Research Institute, Washington: “Fat-
tigdomsbekæmpelse og landbrug i Afrika”.

Professor George Benneh, University of Ghana:
“African Universities towards 2000”. 

Dr. Amos Sawyer, tidl. præsident i Liberia, leder
af forskningscentret CEDE: “Conflict Solution,
Peace Building and Democratization in Africa”.

Ms. Lulu Gwagwa, Dep. Director-General of
Public Works, Sydafrika: “Understanding House-
holds”.

Director Jacqueline Ashby, Centre International
de Agricultura Tropical: “Participation: Catch-
word or Reality in Africa”.

Dr. Gerrie ter Haar, University of Utrecht: “The
African Religious Diaspora in Europe”.

Dr. Stephen Ellis, African Studies Centre, Lei-
den: “The Third Force and the War for South Af-
rica”.

Professor IVor Wilks, Northwestern University:
“Unity and Progress: Ghana Politics Revisited”.

Profesor Nancy Lawler; Oakton College, Illino-
is: “West Africa at War”.

Professor Göran Hydén, University of Florida:
“Has Democracy a Future in Africa?”.

Professor Peter Vale, University of Western
Cape: “Can South Africa drive an African Renais-
sance?”.

Professor Rex O’Fahey, Bergens Universitet:
“The Future of Islamic Fundamentalism in Africa”.

Professor Jesse Mugambi, University of Nairobi:
“The Role of the Church in Democratizing the
State in Kenya”.

Dr. Thandike Mkandawire, CODESRIA, Sene-
gal: “Economic Policy-making and Democratizati-
on in Africa”.

I 1997 var Center for Afrikastudier desuden med-
arrangør af to større arrangementer på Køben-
havns Universitet:
• en forelæsning i universitetets festsal 10. marts

med Mr. Cyril Ramaphosa, tidl. generalsekretær
for ANC og formand for Sydafrikas forfatnings-
kommission, over emnet “From Apartheid to
Democracy”. Mødet, hvori der deltog over 400
mennesker, var arrangeret i samarbejde med
Rektor Kjeld Møllgård og Nord/Syd satsnings-
området.

• et 2 dages Rwanda seminar om “The Humanita-
rian Imperative in Complex Emergencies” i slut-
ningen af august arrangeret i fællesskab med
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Folkekirkens Nødhjælp. I seminaret deltog den
danske udviklingsminister, en række internatio-
nale forskere og repræsentanter fra internatio-
nale humanitære organisationer, der havde
været involveret i de senere års Rwanda-krise. 

Internationale kontakter og samarbejde:
Centret har til sine aktiviteter stor nytte af en ræk-
ke bilaterale kontakter med afrikanske universite-
ter og med Afrika-centre i Europa og USA. Speci-
elt skal nævnes samarbejdet inden for AEGIS (Af-
rica-Europe Group for Interdisciplinary Studies),
der er et netværk af universitetscentre for Afrika-
studier inden for EU med det særlige formål at
fremme relationerne mellem afrikanske og euro-
pæiske universiteter.

Med henblik på at styrke de studerendes mulig-
hed for studieophold, feltarbejde eller praktik i
forbindelse med udarbejdelse af deres speciale
har centret opbygget en række kontakter med
afrikanske universiteter, med danske bistandspro-
jekter og med afrikanske NGO’er og danske
NGO’er, der arbejder i Afrika.

Centret administrerer et Danida-finansieret
forskningsbistands-projekt mellem Københavns
Universitet og Makerere Institute of Social Re-
search, Uganda. Projektet har løbet i 5 år og haft
sit tyngdepunkt i uddannelsen af ugandiske ph.d.-
studerende. Fire har opnået ph.d.-graden, og en
femte er ved at færdiggøre sin afhandling i tilknyt-
ning til Institut for Antropologi. Der forhandles i
øjeblikket om en fase to af projektet.

Deltagelse i Nord/Syd satsningsområdet:
Efter en forberedende fase startede Nord/Syd
satsningsområdet sine aktiviteter i begyndelsen af
1997 under ledelse af en tværfakultær styrings-
gruppe med centrets leder, professor Holger
Bernt Hansen, som formand. Centret har fået til-
lagt forskellige koordinerende funktioner, hvor-
for der er oprettet en stilling som koordinator, der
indtil 1. september var besat med cand.scient.pol.
Adrianne Madaris og derefter med.cand.scient.
Jessie Tvillinggaard. Desuden har seniorforsker,
dr.scient.pol. Gorm Rye Olsen været ansat i 9
måneder som forskningslektor med særligt hen-
blik på at forestå et forskeruddannelseskursus for
ph.d.-studerende under Nord/Syd området.

I årets løb har centret haft stor nytte af såvel
gæsteforskerordningen som af den nyoprettede
rejsepulje for specialestuderende. Andre aktivite-
ter, eksempelvis fokusområdet omkring religion
og politik, har bidraget til at styrke centrets forsk-
ningsmæssige profil, og Nord/Syd satsningsområ-
det har i almindelighed bidraget til at fremme
såvel det tværfakultære som det tværfaglige samar-
bejde inden for Københavns Universitet.

Bibliotek og publikationer:
Behovet for information og dokumentation om
Afrika har fortsat været stigende, og der har i peri-
oder været stort tryk på centrets bibliotek. Især
studerende fra Københavns Universitet, der skal
starte specialeskrivning, har været flittige brugere,
hvilket peger på den servicefunktion, som centret
varetager over for det øvrige universitet.

Udbygningen af biblioteket er fortsat, og især
deltagelse i den amerikanske African Studies Asso-
ciation’s årlige konference muliggør, at bibliote-
ket meget tidligt kan erhverve de senest udgivne
bøger. 

Centret har i 1997 publiceret to Occasional Pa-
pers: 

Nina Pedersen: “Evalueringsmetoder til Nød-
hjælp – også de komplekse nødhjælpssituationer i
Afrika” (sept. 1997): Afhandlingen, der blev udar-
bejdet som afsluttende afhandling til afslutning af
Afrikastudiet, blev af censor og eksaminator anbe-
falet til offentliggørelse.

Gorm Rye Olsen: “Europe and the Promotion of
Democracy in Post Cold War Africa: how serious
and for what reason?” (november 1998): Artiklen
er udarbejdet i forbindelse med undervisning på
centret.

Stab:
VIP: 1,4 årsværk.
TAP: 1,9 årsværk.

VIP:
Hansen, Holger Bernt, professor og centerleder.
Ihle, Annette Haaber; videnskabelig medarb.
Olsen, Gorm Rye; forskningslektor.
Stolten, Hans Erik J.; forskningsmedarbejder.

TAP:
Halding, Mette Dræby; akademisk arbejder.
Holton, Britta; bibliotekar.
Madaris, Adrianne; videnskabelig medarb.
Tvillinggaard, Jessie Dorthe K; fuldmægtig.

Det stigende studentertal og de øvrige service-
funktioner har i 1997 medført et stort aktivitetsni-
veau og en tilsvarende belastning af de sparsom-
me personaleressourcer. Dertil kommer, at cen-
trets medvirken i Nord/Syd satsningsområdet har
givet anledning til, at centret inddrages i en række
nye aktiviteter. 

Studentermedhjælpere: På skift Ursula Plesner,
Matias Seidelin og Charlotte E. Sørensen.

Fondsstøtte:
Danida:
– Forskningsbistandsprojekt (Holger Bernth Han-

sen)   kr. 153.366.
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Tips/Lottomidler:
– videreudvikling af ph.d. om sydafrika (Hans

Erik Jakobsgaard Stolten)   kr. 120.833.
Holger Bernt Hansen, Centerleder

Center for Idrætsforskning

Institut for Idræt, Københavns Universitet blev op-
rettet den 1. september 1997 ved sammenlægning
af Laboratoriet for Human Fysiologi, August
Krogh Instituttet, Danmarks Højskole for Legems-
øvelser og Center for Idrætsforskning. Derfor vil
denne sidste årsberetning fra Center for Idræts-
forskning indledningsvis kort fortælle om bag-
grund og struktur for centret.

Juli 1991 meddelte Undervisningsministeriet, at
man havde besluttet at oprette et Center for
Idrætsforskning ved Københavns Universitet. Cen-
trets opgaver blev 1) at bidrage til koordinering
og initiering af forskning, herunder tværfaglig
forskning inden for området, 2) at initiere eller
selv planlægge og gennemføre seminarrækker og
forskerkurser med henblik på formidling af viden
om idrætsforskningen inden for forskellige fag-
områder såvel over for forskere som overfor bru-
gere af forskningsresultaterne, og 3) at stille loka-
ler og andre faciliteter til rådighed for forskere el-
ler forskerstuderende i kortere eller længere pe-
rioder i forbindelse med gennemførelsen af forsk-
ningsprojekter inden for området.

Ideen bag Centret var, som det også fremgår af
ovennævnte, at fremme forskning inden for faget
idræt, og her var især tænkt på den humanistisk-
samfundsvidenskabelige idrætsforskning samt at
skabe en struktur, der kunne rumme tværfaglige
forskningsprojekter. Centret har fungeret både
som “Center med mure” og som “Center uden
mure”. Centret “med mure” har været beliggende
under Det naturvidenskabelige Fakultet og havde
bofællesskab med det humanistisk-samfundsvi-
denskabelige hovedfag i Idræt. Centret var ansvar-
lig for ph.d.-uddannelsen i forlængelse heraf.
Centret “uden mure” har fungeret som et koordi-
nerende og initierende organ på tværs af institu-
tioner/miljøer. 

Centrets overordnede ledelse har været vareta-
get af en bestyrelse. Pr. 1/8 1992 blev der ansat en
centerleder til at varetage den daglige ledelse. Til
centret har der været knyttet et repræsentantskab. 

Centrets bestyrelse
Lektor Kurt Jørgensen (formand), Fællesrådet for
Idrætsuddannelserne på Københavns Universi-
tet/DHL, rektor 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 Jørn Møller, Idrætsforsk, Ger-
lev Idrætshøjskole.

Forskningsvirksomhed:
Der har på Centret siden 1995 været arbejdet på
et tværfagligt forskningsprojekt om, hvilke konse-
kvenser eliteidræt har for børns fysiske, psykiske
og sociale udvikling. Projektet ”Børn og Elite-
idræt” modtog i 1996 støtte fra Det sundhedsvi-
denskabelige Forskningsråd med i alt 3.0 mill. kr.
til et flerfagligt projekt, der består af 3 dele: En
medicinsk, en fysiologisk og en humanistisk-sam-
fundsvidenskabelig. Derudover er projektet støt-
tet af Danmarks Idræts-Forbund, Team Danmark
og Idrættens Forskningsråd. Der er til alle tre dele
knyttet en ph.d.-stipendiat: Cand.pæd., Bente Jen-
sen, Danmarks Lærerhøjskole med projektet “Eli-
teidrætten som socialiseringsarena ”. Cand. scient.
Jesper Bencke, Institut for Idræt, afd. for Human
Fysiologi med projektet “En fysiologisk under-
søgelse af elitetræningens indflydelse på børn og
unges fysiske præstationsevne”. Læge Rasmus
Damsgaard, Rigshospitalet med projektet “Børn
og Eliteidræt, vækst, pubertetsudvikling, krops-
sammensætning, ernæring, knogleminiralisering
og skader”. Projektet vil overordnet ud fra såvel
humanistisk-samfundsvidenskabelige som medi-
cinske og humanbiologiske metoder belyse børns
reaktioner på at være udtaget til tidlig specialise-
ring i idræt. Hvad betyder specialisering, ambitio-
ner og præstationsorientering for børns sundhed,
fysisk, psykisk og socialt? Sådanne spørgsmål bely-
ses med det overordnede formål, at bidrage til dis-
kussionen om børns sundhed og identitetsudvik-
ling under moderne opvækstvilkår, hvor idrætten
kommer til at fylde stadig mere i mange børns liv.
Udover at realisere tværfagligheden på det infor-
mative og koordineringsmæssige plan, er det am-
bitionen at arbejde sig ind på det integrerede ni-
veau. Sigtet er bl.a. at bruge resultaterne til støtte
for forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag
på børneområdet.

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, dr.scient. formand og projektleder
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Kurt Jørgensen, Københavns Universitet, lektor
Klaus Klausen, Københavns Universitet, seniorfor-
sker Bjarne Hjort Andersen, Socialforskningsinsti-
tutet, lektor, lic.phil. Else Trangbæk, Københavns
Universitet, overlæge Jens Bagger, Amtssygehuset i
Glostrup og stipendiat, cand.pæd. Bente Jensen,
Danmarks Lærerhøjskole. 

I 1997 er en spørgeskemaundersøgelse af de
deltagende børn (n=1500) og deres forældre be-
arbejdet. Endvidere er den første i en serie på 4
prospektive feltundersøgelser gennemført på i alt
200 idrætsbørn fra håndbold, idrætsgymnastik,
svømning og tennis.

Lektor Søren Damkjær har i 1997 arbejdet med
1) et projekt omkring kroppens sociologi, som fo-
kuserer på kroppens placering i den sociale inter-
aktion i forskellige institutioner (sundsheds-
væsnet, turisme, samt idræt). Dette projekt har re-
sulteret i konferencepapers og artikler, blandt an-
det om Disneyfisering og om kropsmodifikation;
2) med et projekt om internationale elitemodeller
som fortsat er gennem en inddragelse af flere ca-
ses (Italien, den Tjekkiske Republik, Rusland,
Schweiz m.m.). Den teoretiske ramme består i en
diskussion af globaliseringstendenser; 3) et Pan-
EU-projekt om holdninger til motion og idræt er i
bearbejdelsesfasen med henblik på artikler om
idrætsdeltagelse og fedme i en komparativ euro-
pæisk sammenhæng. 

Forskningsassistent, cand.mag. Morten Morten-
sen har siden maj 1997 været tilknyttet Centret på
projektet ”Den kommunale idrætspolitik efter
1945”. Det er projektets mål ud fra en empirisk-hi-
storisk undersøgelse af forskelligt udvalgte kom-
munetyper: 1) at afdække og analysere idrættens
rolle i udviklingen af det moderne velfærdssam-
fund med hovedvægten på tiden efter 1945, 2) at
analysere samspillet mellem den frivillige sektor
(idrætsforeningerne) og den offentlige sektor (de
kommunale myndigheder), herunder, at afdække
og analysere idrættens og de kommunale myndig-
heders selvforståelse. 

Mag.art. og ph.d. i europæisk etnologi Laila Ot-
tesen har fra maj 1997 sammen med lektor Bjarne
Ibsen ledet forskningsgruppen “Idræt som kom-
munalt velfærd” og igangsat eget delprojekt
“Idræt og hverdagsliv i velfærdssamfundet”; været
ansat som ekstern lektor på den humanistiske- og
samfundsvidenskabelige hovedfagsuddannelse i
Idræt med særlig henblik på at varetage undervis-
ningen i metode, samt varetage undervisning i
Kulturpolitik og forvaltning på BA uddannelsen;
løbende deltaget i Thomas Højrups seminar om
“Strukturel dialektik – livsforms- og statsanalyse”
på Institut for Arkæologi og Etnologi, samt i Fag-
ligt Forum, som er en kreds af kvindelige etnolo-
ger; færdiggjorde i marts, som koordinator, revi-

deringen af udstillingen “Motion styrker livet”;
deltaget i netværksmøder med forskningsgruppen
“Voksenuddannelse, Folkeoplysning og Demokra-
ti” på Danmarks Lærerhøjskole ledet af Ove Kors-
gaard, deltaget i netværksmøder med Lars Hul-
gaard, Roskilde Universitetscenter, og Niels Finn
Christiansen omkring velfærdsstaten.

Forskningsassistent cand.mag. Ole Skjerk blev
august 1997 tilknyttet Centret i forbindelse med
projektet “Kvindehåndbolden i Danmark 1925 –
1970”. Projektet er en historisk undersøgelse af
kvindehåndboldens udvikling i Danmark med ud-
gangspunkt i en analyse af køns- og kvindeligheds-
aspekter, samt en analyse af sportificeringsproces-
sens betydning for kvindernes deltagelse i hånd-
bolden. Projektet er støttet af Team Danmark,
Idrættens Forskningsråd og Danske Gymnastik- og
Idrætsforeninger. Projektet er tilrettelagt som et
ph.d.-projekt.

Centerleder, lektor, lic.phil. Else Trangbæk har
i 1997, 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; funge-
ret som koordinator og medarbejder på projektet:
“Idrætsundervisning, livsalder og arbejdsmiljø”.
Øvrige medarbejdere på projektet er lektor Per Fi-
bæk Laursen, Institut for Filosofi, Pædagogik og
Retorik, Københavns Universitet og ph.d.-stipen-
diat, cand.scient. Mette Krogh Christensen.

Ph.d.-studerende:
Cand.scient., ph.d.-stipendiat Mette Krogh Chris-
tensen, startede 1.5.97 med ph.d.-projektet “Idræts-
undervisning, livsalder og arbejdsmiljø”. Under-
søgelsesfeltet er idrætsfaget og idrætslærere i gym-
nasieskolen. Ph.d.-projektets formål er at opnå vi-
den om og erkendelse af sammenhængen mellem
idrætslæreres idrætslivshistorie, de fysiske og psyki-
ske forhold ved idrætslæreres arbejdssituation.
Endvidere søger projektet at opnå indsigt i og bely-
se idrætslæreres kropsopfattelse og opfattelse af
livsalder set i relation til deres arbejde som idræts-
lærere. Projektets emperi består af to dele: Ca. 650
spørgeskemaerne udfyldt af idrætslærere i Dan-
mark, og ca. 20 kvalitative interviews med idræts-
lærere i alderen 30-65 år. 

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 i foråret
1999. 

Cand.scient., ph.d.-stipendiat Jan Svensson har
siden 1. juni 1995 arbejdet med projektet “Psy-
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komotorisk træning i behandlingen af indlagte
psykiatriske patienter”. Stipendiatet er tildelt af
Forskerakademiet og Københavns Amt med prak-
tisk afvikling på Amtssygehuset i Glostrup, psykia-
trisk afdeling. Formålet er at instituere psykomo-
torisk træning som en del af den daglige behand-
ling på en åben psykiatrisk afdeling og undersøge,
hvordan denne behandlingsteknik influerer på
body image og body schema, personlighedsprofil,
indlæggelsestid og medicinering hos udvalgte psy-
kiatriske patientgrupper. Ph.d.-studiet forventes
afsluttet foråret 1999.

Afholdte foredrag/kurser/seminarer:
Center for Idrætsforskning stod som arrangør af
et forskerseminar den 16. – 17. januar 1997 på Ho-
tel Frederiksdal, hvor deltagerne repræsenterede
en flerfaglig tilgang til idrætsforskning, og kom
fra danske idrætsforskningsmiljøer. Temaet var
“Forskning, motion og breddeidræt”. Oplægshol-
dere på seminaret var: Dr. Pekka Oja, Kekonen In-
stitute of Health Promotion, Tampere; lektor
dr.phil. Sven Mørch, Psykologisk Laboratorium,
KU; Exam. art i idræt Lars Razga, Sundhedsstyrel-
sen; lektor Ole Lammert Institut for Idræt, OU;
idrætsforsker Søren Riiskjær, Idrætsforsk.; lektor
Else Trangbæk, Center for Idrætsforskning; se-
niorforsker Lars Bo Andersen, Danmarks Højsko-
le for Legemsøvelser; lektor, dr.scient Kurt Jør-
gensen, August Krogh Instituttet; lektor Lis Pug-
gaard, Institut for Idræt, Odense Universitet og
lektor Jørgen Povlsen, Institut for Idræt, Odense
Universitet.

Center for Idrætsforskning afholdte i foråret se-
minarrække om “Idræt og Etik”. Følgende oplæg
blev præsenteret: 26. februar 1997: Kroppens etik
v/docent, dr.theol. Peter Kemp, Center for Etik
og Ret, Københavns Universitet; 19. marts 1997:
Idrættens etik v/professor Gunnar Breivik, Nor-
ges Idretsshögskole, Oslo; 24. april 1997: Idræt og
etik – set med en klinikers øjne v/professor, over-
læge dr.med. Povl Riis; 21. maj 1997: Sportens Ber-
muda-trekant v/journalist Poul Albret, Ritzaus Bu-
reau.

Kursusdeltagelse:
Cand.scient. Mette Krogh Christensen deltog i
ph.d.-kursus i “Humanistisk Sundhedsforskning”,
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odense
Universitet, den 10. – 11. april 1997; deltog i kursus
i SPSS 7.0 Windows (statistisk databehandling spe-
cielt til spørgeskemaundersøgelser), UNI.C. i
Århus, den 11.-12. juni 1997; deltog i “Det kvalitati-
ve forskningsinterview” v/Steinar Kvale og Torben
K. Jensen, Psykologisk Institut, Århus Universitet,
den 14. – 16. november 1997; deltog i halvdagsse-
minar “Naturvidenskabelig formidling for ph.d-

studerende” på Det naturvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet, den 6 november 1997. 

Mag.art. ét ph.d. Laila Ottesen deltog den 16. –
17. januar 1997 i Center for Idrætsforsknings
forskningsseminar “Forskning, motion og bredde-
idræt” i Frederiksdal; deltog 17. – 18. marts 1997 i
UNI.C’s SPSS 7.0 grundlæggende kursus; deltog
19. marts 1997 i UNI.C’s SPSS 7.0 Tables kursus;
deltog som inviteret forsker 17. april 1997 i Social-
demokratiets Idrætspolitiske konference på Ros-
kilde Højskole; deltog 1. – 2. maj 1997 i DGI semi-
nar om “Den frivillige sektor” i Frederiksborg på
Grundtvigs Højskole; præsenterede 3. juni 1997,
som forfatter, Ballerup Kommunes Idrætspolitiske
redegørelse på en Idrætspolitisk høring; deltog
20. – 23. august 1997 i European College of Sport
Science’s kongres i København. Præsenterede
eget forskningsprojekt i en workshop ledet af Bjar-
ne Ibsen om Idræt i velfærdssamfundet. 

Forskningsassistent Ole Skjerk deltog i Idræts-
historisk seminar den 30. – 31. oktober 1997 på
Snoghøj Folkehøjskole, arrangeret af Dansk
Idrætshistorisk Forening.

Forskningsassistent Morten Mortensen deltog
med foredraget “Idræt som historisk velfærd i
Herlev” ved Idrætshistorisk seminar den 30. – 31.
oktober 1997 på Snoghøj Folkehøjskole, arrange-
ret af Dansk Idrætshistorisk Forening.

Ph.d.-stipendiat Jan Svensson deltog i Center
for Idrætsforsknings forskningsseminar “Forsk-
ning, motion og breddeidræt” i Frederiksdal, den
16. – 17. januar 1997; deltog i Psykiatrifondens
Psykiatriuge på Panum Instituttet den 10. – 13.
marts 1997 og i Psykiatrifondens konference om
depression og angst, Panum Instituttet den 27. –
29. maj 1997, hvor Jan Svensson deltog med ind-
læg om “psykomotorisk træning i behandlingen af
indlagte psykiatriske patienter”. Deltog ligeledes
ved Psykiatrifondens konference om skizofreni og
misbrug, med indlægget “Psykomotorisk træning i
behandlingen af kronisk skizofrene”, Panum Insti-
tuttet den 25. – 28. august 1997.

Lektor Else Trangbæk bidrog med tilrettelæg-
gelsen af Center for Idrætforsknings forskningsse-
minar “Forskning, motion og breddeidræt” i Fre-
deriksdal den 16. – 17. januar 1997; medarrangør
af Københavns Kommunes seminar maj 1997 med
titlen: Idrætten i København går nye veje og med
oplæg om: Idrættens betydning for byen og
borgerne, deltog juni 1997 i DGI’s internationale
forskningsseminar “Sport, Media and Civil Socie-
ty, 18. – 22. juni 1997; deltog som formand for
Idrættens Forskningsråd den 17. april 1997 i So-
cialdemokratiets Idrætspolitiske konference på
Roskilde Højskole; deltog i European College of
Sport Science’s kongres i København august 1997
med paperet ”About the construction of feminini-
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ty, gymnastics and sport”; deltog i DGI’s forsk-
ningsseminar om “Folkeoplysning, krop og dan-
nelse”, den 23. – 24. oktober 1997.

Konference/rejser:
Lektor Søren Damkjær deltog i kongres ved Mon-
pelliers Universitet med paper om “La sociologie
du Corps et le systeme d`educative”, maj 1997; del-
tog i juni 1997 med paper om “The Sociology of
the Body and Body Modification” ved Theory, Cul-
ture and Society Center på Nottinghams Universi-
tet; deltog i oktober med paper om “Sports Parti-
cipation” ved The European Institute of Food Stu-
dies, Trinity College, Dublin. 

Lektor Else Trangbæk deltog i ISHPES (inter-
nationale idrætshistoriske org.) kongres i Lyon,
juli 1997 med paperet: ”Health, Science and Ideo-
logy – in relation to gymnastics and sport in Den-
mark”; deltog i NASSH (nordamerikanske idræts-
historiske org.) kongres i Springfield, Massachu-
sett maj 1997 med paperet: ”Has sport a gender –
about gymnastics, sport and femininity”; keynote-
speaker ved CESH (European Committee for the
History of Sport) i Katowize, Polen september
1997, med paperet “Gender and sport”.

Redaktionsvirksomhed:
Else Trangbæk, Idrætshistorie – Krop og kultur,
Idrætshistorisk årbog 1996, Odense Universitets-
forlag 1997 (med Jørn Hansen og Per Jørgensen).

Repræsentation:
Lektor Søren Damkjær er medlem af fagstudie-
nævnet for Idræt, medlem af censorkorpset for
Idræt i Danmark; medlem af bestyrelsen for Dansk
Idrætshistorisk Forening.

Mag.art. et ph.d. Laila Ottesen; medlem af cen-
sorkorpset for Idræt i Danmark.

Lektor Else Trangbæk er medlem af bestyrelsen
på Institut for Idræt, KU, formand for Idrættens
Forskningråd, medlem af den videnskablige komi-
te i European Committee for the History of Sport
(CESH), vicepresident i CESH, medlem af censor-
korpset i Idræt og Danmarks Lærerhøjskole, med-
lem af Advisory Board of Scandinavian Journal of
Medicine & Science in Sports i sektionen: Social
and Behavioural Aspects of Sports, fagkonsu-
lent/faglig rådgiver for redaktionen af Den Store
Danske Encyklopædi inden for emnet: Sport og
idræt, medlem af bestyrelsen for Mette Winklers
fond, formand for Danmarks Idræts-Forbunds
Københavnerudvalg.

Publikationer:
Damkjær S.: Innoncet Gymnasts in Turbulent Ti-

mes. Recipprocal i mages of gymnatics in Den-

mark and Soviet Union, i: Culture & History.
Recipprocal images Russian Culture in the Mir-
ror of Travellers’ Accounts. s. 129-140, Køben-
havn 1997. 

Damkjær S.: Disneyland og disneyvand. i: Ud i det
fri – Sport, turisme og friluftsliv. Idrætshistorisk
Årbog 1995, s. 105-112, Odense 1997. 

Damkjær S.: Kroppens sociologi og sundhedsteo-
ri. i: Tværvidenskabelige perspektiver på sund-
hed og sygdom, s. 42-64, København 1997. 

Damkjær S.: Disneyfisering som tendens. i: Turis-
me. Fænomen og næring, s. 473-479, Oslo 1997. 

Damkjær S.: La sociologie du corps et la theorie
de Movement. CD-Rom 1997, Publikationsart
diverse. 

Damkjær S.: Lille Danmark og de Andre. i:
Grænser for vækst i eliteidrætten, s. 23-28, Kø-
benhavn 1996. 

Damkjær S.: The Touristic Object and the Antro-
pology of the Body. i: Bewegungsräume. Kör-
peranthropologische Beiträge, s. 49-57, Butz-
bach – Griedel 1996. 

Larsen K.: Foreningsundersøgelse (CIF 1996) og
Personundersøgelse (CIF 1996). Tabelbilag
(CIF 1996). København 1996. 

Mortensen M.: Idræt som kommunal velfærd i
Herlev. i: Idrættens Steder, Idrætshistorisk
Årbog 1997, s. 51-66, Odense 1997. 

Ottesen L.: Idrætspolitisk redegørelse for Balle-
rup kommune mod år 2010. Ballerup 1997.

Ottesen L.: Foreningen i fremtiden. Fremtidsori-
entering, udg. af Insitut for Fremtidsforskning,
Juni 1997, København. 

Ottesen L.: Life History as an analytical tool in
Sports Studies. i: Sport as Symbols, Symbols in
Sport. The Third International Society for the
History of Physical Education and Sport, s. 337-
346, Berlin 1996. 

Ottesen L., Haastrup L.: Kultur- og fritidslivet i
Salling-Fjends. Statusrapport og ideoplæg op til
kulturregionsforsøget. København 1996. 

Ottesen L., Ibsen B.: Youth Sport in Europe –
Denmark. i: Worldwide Trends in Youth Sport.
Human Kinetics 1996, s. 101-114, LUSA 1996. 

Ottesen L.: Debathæfte “Idrætten i Ballerup Kom-
mune mod år 2010. Ballerup 1997.

Skjerk O.: Damernes massive skønhed – kronik i
Politiken den 3.12.97. København 1997. 

Skjerk O., Poulsen A.L.: Ikke på Pigekammeret –
men paa Førersædet. i: Idrættens Steder. Idræts-
historisk Årbog 1997, s. 111-121, Odense 1997. 

Skjerk O., Poulsen A.: Bør kvinder dyrke atletik?
Focus Nr. 6, 1997. 

Svensson J.: Kropsressource, sundhed og handle-
kompetence. Sport & Psyke November 1996,
København 1996. 

Trangbæk E.: Sport and welfare. The Role of
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Sport in Connection with the Danish Welfare
Model. i: La Comune Eridetá dello Sport in Eu-
ropa. Proceeding from the 1. seminar in the
European Committee for the History of Sport
1996, s. 325-329, Roma 1997. 

Trangbæk E.: Danmarks Idræts-Forbund 1896-
1996. i: Idrætshistori – Krop og Kultur, Idrætshi-
storisk Årbog 1997, s. 141-146, Odense 1997. 

Trangbæk E.: Den store udfordring. Dansk ung-
dom og Idræt Nr. 7, s. 40-41, København 1997. 

Trangbæk E.: Redaktør af rapporten. i: Idrætten i
København går nye veje, København 1997. 

Trangbæk E.: Discipline and Emancipation
Through Sport. The Pioneers of Women’s sport
in Denmark. Scan dinavian Journal of History
Nr. 21, 199, s. 121-134, København 1996. 

Trangbæk E.: Danish Wormen Gymnasts: An
Olympic Success Story. i: Procedings from
Third International Symposium for Olympic
Research, s. 237-244, London, Canada 1996. 

Trangbæk E.: Grænser for vækst i eliteidrætten –
udviklingstendenser i eliteidrætten. i: Rapport
fra konsensuskonferencen “Grænser for vækst i
eliteidrætten”, s. 23-28, København 1996. 

Trangbæk E.: Om at fylde mellemrummene ud. i:
Forskningens bidrag til den folkelige oplysning
– Præsentationer og reaktioner fra en konferen-
ce, s. 30-31, København 1996. 

Trangbæk E.: Det moderne, idræt og videnskab.
Natur og Kultur Foråret 1996, s. 14-17, Køben-
havn 1996. 

Trangbæk E.: Danske gymnastikkvinder – pio-
nérer på det olympiske stadion, Kvindelig
Idrætsforening – “stærke kvinder” i London
1908 og Blandingsholdet i Antwerpen 1920. i:
Biografi af danske OL-deltagere 1896-1996, s.
27-30 46-48, København 1996. 

Trangbæk E.: The Art of soaring – Acrobatics, Sci-
ence and Dreams. i: Spiele der Welt im Span-
nungsfeld von tradition und moderne, s. 342-
346, Berlin 1996. 

Trangbæk E.: Gender and skaning – about mea-
ningfyllness for women. i: Winter Games Warm
Traditions, s. 240-249, Lillehammer 1996. 

Trangbæk E.: Dansk Idrætsliv 1 – Da sporten kom
til Danmark. København 1996, video. Publikati-
onsart diverse. 

Trangbæk E.: Dansk Idrætsliv 2 – Generalens rege-
ringsperiode. København 1996, video. Publika-
tionsart diverse. 

Trangbæk E.: Dansk Idrætsliv 3 – Højt spil. Køben-
havn 1996, video. Publikationsart diverse. 

Trangbæk E.: Dansk Idrætsliv 4 – Hurtigere, Høje-
re, Stærkere. København 1996, video. Publika-
tionsart diverse. 

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, hvorefter centret nedlægges. 

Centrets formål og styrelse:
EmC’s overordnede sigte er at medvirke ved etab-
leringen 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 1997:
EmC har i 1997 været engageret i følgende teknis-
ke og administrative projekter:

EmNet/NIS: Ligesom forrige år har en hoved-
aktivitet i 1997 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. Efter EmC’s nedlæggelse fort-
sætter Flemming Topsøe som koordinator på veg-
ne af Det naturvidenskabelige Fakultet.

EMIR: EMIR systemet har været i drift siden
slutningen af 1994 og i 1997 er udviklingsarbejdet
fortsat med henblik på at afrunde og afslutte pro-
jektet i forbindelse med nedlæggelsen af EmC’s
aktiviteter. Herefter blev den danske del af syste-
met overdraget til Matematisk Institut på Dan-
marks Tekniske Universitet, mens der arbejdes på
at overdrage de østvendte systemer til Universite-
tet i Tart, Estland.

EmCIT: I 1997 har EmC fortsat arbejdet med en
spejlingsservice, bestående at elektroniske mate-
matiske tidsskrifter og databaser. Denne service er
finansieret af Velux fonden af 1981 og er fra 1998
overdraget til Danmarks Natur- og Lægevidenska-
belige Bibliotek.

Databaser: EmC administrerede, som i tidligere
år, on-line adgangen for de matematiske institut-
ter til AMS-MATH og FIZ-MATH databaserne. I
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1997 er tjenesterne udbudt på internettet under
EmCIT og overdraget DNLB fra 1998.

Stab og Styregruppe:
I 1997 har EmC beskæftiget centerleder civ.ing.
Carsten Lenum, ph.d. Peep Uba, samt studerende
Imtiaz Mohammad og Peter L. Hansen.

Styregruppe har bestået af Flemming Topsøe
(KU, formand), Vagn Lundsgaard Hansen (natur-
videnskabelige Forskningsråd), Erik Christensen
(KU-MI) og Hans Anton Salomonsen (Dansk Ma-
tematisk Forening).

Carsten Lenum
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Grundforskningscentre ved 
Københavns Universitet

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 Instituttet
(Kemisk Institut, Organisk Kemi) og et tæt samar-
bejde med Immunologisk afdeling på Statens Se-
ruminstitut.

Denne geografiske placering afspejler også
centrets forskningssigte, idet centrets forskning er
interdisciplinær mellem organisk kemi, moleky-
lær biologi, immunologi og medicin.

Centret definerer sin forskning som biomoleky-
lær genkendelse, det vil sige studiet af de proces-
ser, hvormed biologiske molekyler genkender hi-
nanden. Dette dækker projekter inden for mole-
kylære studier af genekspression, antistof-antigen
binding samt enzym-substrat 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 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 hy-
brid mellem et peptid og et DNA-molekyle, men
som uagtet dets kemisk set ringe lighed med DNA
har bibeholdt DNA’ets strukturelle egenskaber.
Dette har derfor vakt stor opmærksomhed i bioor-
ganisk kemiske kredse, men endnu større i læge-
middelkredse, idet 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, samt bakteriostatika.

Centrets forskere studerer nu i samarbejde med
forskere i især Sverige, Frankrig og USA de fysiske,
biologiske og farmakologiske egenskaber af PNA.
Desuden videreudvikles PNA-kemien med henblik
på at optimere de farmakologiske egenskaber.

Et andet projekt inden for centret beskæftiger
sig med at studere de molekylære processer, der er
involveret i RNA syntese – især med hensyn til pro-
tein-DNA genkendelse.

Centrets immunologiske projekter omhandler
studier af de basale processer, der fører til en ef-
fektiv genkendelse af antigener – og dermed et
kraftigt immunsvar på disse – af immunsystemet.
Endelig arbejder centret med kombinatorisk ke-
miske metoder til identifikation af nye vacciner og
DNA-bindende ligander.

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 har ni senior-
forskere/postdocs (Jacob Larsen, Magdalena
Eriksson, Niels Erik Møllegaard, Gerald Haaima,
Guido Zuccarello, Liam Good, Satish Awasthi, Hi-
roshi Saito og Carsten Behrens), syv ph.d.-stude-
rende (Birgitte Hyrup, Leif Christensen, Helle
Knudsen, Anne Eldrup, Jens Nederby Nielsen,
Thomas Bentin, og Ask Püschl), seks specialestu-
derende (Anne-Mette Sönnichsen, Leila Malik,
Trine Ljungstrøm, Casper Christensen, Nadja
Bendifallah og Peter Elm) og syv laboranter (Ka-
rin Frederiksen, Neel Louv-Jansen, Margit Jør-
gensen, Annette Jørgensen, Lone Larsen, Jolanta
Ludvigsen og Hanne Rasmussen) været direkte til-
knyttet centret i 1997.

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:

Haaima, G., Hansen, H.F., Christensen, L.,
Dahl, O. & Nielsen, P.E (1997). Increased DNA
binding and sequence discrimination of PNA oli-
gomers containing 2,6 diaminopurine. Nucleic
Acids Res. 25, 4639 – 4643.

Eldrup, A.B., Dahl, O. & Nielsen, P.E.(1997) A
novel PNA monomer for recognition of thymine
in triple helix structures. J. Amer. Chem. Soc.119,
11116 – 7.

Good, L. & Nielsen, P.E. (1998) Inhibition of
translation and bacterial growth by peptide nu-
cleic acids (PNA) targeted to ribosomal RNA.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 2073 – 2076 

Rasmussen, H., Kastrup, J.S., Nielsen, J.N., Niel-
sen, J.M. & Nielsen, P.E. (1997) Crystal structure
of a peptide nucleic acid (PNA) duplex at 1.7 Å re-
solution. Nature Structural Biology 4, 98 – 101.

Peter E. Nielsen har forelæst ved følgende kon-
gresser og møder i 1997: “4th Forum on Peptides
and Proteins”, Montpellier, Frankrig; “Practical
approaches to the regulation of gene expression”,
Oxford, UK.; “4th Int. Symposium on Bioorganic
Chemistry”, Biarritz, Frankrig; “Release Society”,
Stockhom, Sverige; “Gene Therapy/ Transcripti-
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on/Chromatin”, Kreta, Grækenland; ”Nucleic
Acid Workshop”, Stockholm, Sverige; “Nucleic
Acids and Related Macromolecules”, Ulm, Tysk-
land; “CGGH Symposium”, Kanazawa, Japan;
“Frontiers of Molecular Biology (EMBO)”, Køben-
havn, Danmark; “1st Int. Peptide Symposium IPS
97”, Kyoto, Japan; “Mechanisms of Biological Pro-
cesses”, Parma, Italien.

Peter E. Nielsen, Forskningsprofessor, dr.scient.

Center for Krystallografiske
Undersøgelser

Gennem bevillingen fra Danmarks Grundforsk-
ningsfond støttes centrets undersøgelser af sam-
menhængen mellem proteiners struktur og funk-
tioner.

I centrets forskningsplan indgår en række pro-
jekter omhandlende enzymer i nucleotidstofskif-
tet, som udføres i samarbejde med Centret for En-
zymforskning.

I 1997 nåedes vigtige skridt på vejen til at opkla-
re dihydroorotat dehydrogenaser reaktionsmeka-
nisme gennem en analyse af data for mutanter og
strukturen med et produkt bundet til enzymet.

Den nøjere analyse af de to hexamere struktu-
rer af PRPP synthetasen fra Bacillus subtilis bestemt
ud fra krystaller fældet med henholdsvis sulfat og
citrat har ført til værdifuld indsigt i dette enzyms
allosteriske regulering.

To andre projekter havde frembudt specielle
vanskeligheder på grund af krystallernes begræn-
sede evne til at diffraktere Røntgenstrålingen, ura-
cil phosphoribosyl transferase og RNase PH. I
1997 lykkedes det endelig at fremstille tungt atom
derivater, som muliggjorde en bestemmelse af dis-
se to enzymers tredimensionale struktur.

I samarbejde med Novo Nordisk A/S gennem-
føres en række undersøgelser af de enzymer, der
medvirker til at nedbryde de forgrenede kulhy-
drater, rhamnogalacturonan, som indgår som en
af bestanddelene af plantecellevægge. De under-
søgte enzymer er alle isoleret fra Aspergillus aculea-
tus og udtrykt recombinant i Aspergillus oryzae.

Den nøjere analyse af rhamnogalacturonan ace-
tylesterases tre-dimensionale har vist, at dette en-
zym tilhører en ny klasse af �/� hydrolaser, idet
peptidkæden udviser en helt ny type af fold med
unikke positioner af de katalytisk aktive aminosyre
rester, der indgår i den katalytiske triade.

�-1,4-Galactanasen er et af de enzymer, der kan
nedbryde de galactan sidekæder som er bundet til

rhamnogalacturonan. Dette enzym er blevet klas-
sificeret som tilhørende familie 53 af glycosyl hy-
drolaser. Den strukturbestemmelse, der er blevet
gennemført for �-1,4-galactanasen, repræsenterer
samtidig den første strukturbestemmelse for et en-
zym, som tilhører denne familie af glycosyl hy-
drolaser. De to katalytisk aktive aminosyre rester
er blevet identificeret og detaljeret forståelse af
enzymets katalytiske funktion er godt i gang.

Ud over projekterne umiddelbart relateret til
proteiner har den topologiske analyse af eksperi-
mentelle og teoretiske ladningstætheder ført til ny
indsigt i de intermolekylære vekselvirkninger i
krystaller. De teoretiske elektrontætheder er be-
regnet ved anvendelse af Crystal 95 programpak-
ken og de experimentelle ud fra Røntgendiffrakti-
onsdata.

Der er blevet observeret en overordentlig god
overensstemmelse mellem resultaterne for de eks-
perimentelle og teoretiske ladningstætheder for
methyl ammonium hydrogen succinat. Ligeledes
har de periodiske Hartree Fock beregninger, der
er gennemført for krystalstrukturerne af racemisk
og optisk aktiv para fluoromandelsyre, ført til ny
viden om de svagere intermolekylære vekselvirk-
ninger der bidrager til krystallers stabilitet.

Forskeruddannelse:
Centret tager aktivt del i alle faser af forskerud-
dannelsen incl. 1.dels undervisningen i kemi. I
foråret 1997 afholdtes et ph.d.-kursus i krystallisa-
tion af biologiske makromolekyler. I dette kursus
bidrog udenlandske eksperter. I 1997 afsluttede to
studerende ved centret deres cand.scient. uddan-
nelse.

Gæster ved centret:
Edward N. Baker, Massey University, New Zealand,
25 – 26/3 1997, Eila Cedergren, University of
Stockholm, Sweden, 1/4 – 31/5 1997, Richard
Giegé, CNRS, Strasbourg, 10 – 11/4 1997, Alain
Roussel, AFMB-IBSM, CNRS, Marseille, 16 – 20/4
1997, Ann-Gael Inisan, AFMB-IBSM, CNRS, Mar-
seille, 16-20/4 1997, Charles Carter Jr., University
of North Carolina, USA, 19 – 22/5 1997, Vladimir
Tishkov, Moscow State University, Russia, 5/6
1997, Ivana Cisarova, Charles University, Prague,
6/8 1997, Jens Birktoft, Hoffmann-La Roche Inc.,
Nutley, NJ, 4/9 1997, Theo Siegrist, Bell Laborato-
ries, Murray Hill, NJ, 23/9 1997, Jan Kroon, Bijvo-
et Center for Biomolecular Research, Utrecht
University, 7/10 1997, Klaus Piontek, ETH-Zen-
trum, Swiss Federal Inst. of Tech., 20/10 1997,
Roy L. Johnston, University of Birmingham,
14/11 1997, Bernard Henrissat, CNRS, France,
5/12 1997, Dirk Feil, University of Twente, Hol-
land, 22-24/1 1997, Robert F. Stewart, Carnegie
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Mellon University, Pittsburgh, 8/5 – 17/7 1997,
Gabriela Fogassy, Technical University of Buda-
pest, 30/6 – 26/7 1997, Carlo Gatti, CN-CSRSRC,
Milano, 8 – 15/12 1997.

Stab
Antal årsværk VIP: 5,5.
Antal årsværk TAP: 3.

VIP:
Centerleder: Sine Larsen.
Forskningsadjunkt: Anders Kadziola, Pernille

Harris, Anette Frost Jensen.
Post docs: Paul Rowland, Leila Lo Leggio.
Ph.d-studerende: Tine Astrup Eriksen, Anne Møl-

gaard, Thomas N. Petersen, Carsten Rytters-
gaard, Johan G. Olsen, Frank Bech Nygaard,
Claus Flensburg, Dennis Madsen.

Cand. scient. studerende: Anders Bøgevig, Rikke
C. Bruun, Henning O. Sørensen, Hanne Skov
Bengaard, Heidi A. Ernst, Torben Ishøy, Luuk
van den Poll.

TAP: 
Centersekretær: Hans Dynesen.
Videnskabelig assistent: Jens-Chr. Navarro Poul-

sen.
Laboratorietekniker: Dorthe Boelskifte.

Foruden ovennævnte er følgende medarbejdere
ved Kemisk Institut associeret centret og bidrager
derved til dets forskningsaktiviteter:
Laboratoriefuldmægtig: Flemming Hansen.
Laborantelev: Stine Malene Christensen.

Sine Larsen 

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. DLC har i 1997 gen-
nemgået en international evaluering, hvorefter
Danmarks Grundforskningsfond har besluttet at
videreføre centret i en ny femårig periode frem til
den 31. januar 2004. De to hovedtemaer i den gæl-
dende forskningsplan er: A. Pladetektonisk kollision.
Processer og strukturer i forbindelse med plade-
tektonisk sammenstød af kontinenter; B. Vulkanske
marginer. Opbrud af kontinenter og dannelse af
vulkanske kontinentmarginer. Se endvidere
DLC’s home page http://www.dlc.ku.dk eller

DLC’s beretning til Danmarks Grundforsknings-
fond 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 geolo-
giske udvikling før, under og efter kontinentalkol-
lisionen gennem integration af forskellige geolo-
giske discipliner, blandt andet strukturgeologi,
isotopgeologi, metamorf og magmatisk petrologi
og radiometrisk aldersbestemmelse.

Vulkanske marginer
Tema B omfatter et multidisciplinært studie af
den østgrønlandske kontinentrand. I arbejdet ind-
går remote sensing fra fly, omfattende geologiske
undersøgelser af kystzonen, dybtgående seismiske
undersøgelser af skorpestrukturen under shelfen
og kystzonen, samt offshore-boringer både inden
for Ocean Drilling Program (ODP) og ved eget
boretogt i 1998.

Dataarbejde
En ekspedition til Vestgrønland samlede sig om
den nordlige del af det Nagssugtoqidiske kollisi-
onsorogen (tema A), mellem Nordre Strømfjord
og Jakobshavn Isfjord. Et stort antal indsamlede
prøver skal indgå i isotopanalyser, geokemisk ana-
lyse, aldersbestemmelse, metamorfiske og struk-
turgeologiske undersøgelser til bestemmelse af
overgangen mellem orogenet og det Rinkiske bæl-
te mod nord.

DLC gennemførte (under tema B) i sensomme-
ren et seismisk togt til Østgrønland. Togtets ho-
vedformål var at indsamle information, som skal
anvendes til at udvælge boresteder til borepro-
grammet i 1998. Undersøgelsen bidrager også
med værdifuld ny information om dannelsen og
tilkomsten af vulkansk skorpe langs den østgrøn-
landske kontinentalrand. Togtet på 35 dage blev
gennemført med det danske havundersøgelses-
skib Dana, i forbindelse med arbejder udført af
Vrije Universitet, Amsterdam, og Danmarks og
Grønlands Geologiske Undersøgelse, og med tek-
nisk og operativ bistand fra Århus Universitet. Der
blev indsamlet et stort antal højopløsningsprofiler,
som har givet ny information og forbedrer bille-
det af den geologiske struktur langs kysten i områ-
det 61˚-68˚ N.

Endelig foretog to forskere fra DLC og Geolo-
gisk Institut en mindre ekspedition til Uumman-

Grundforskningscentre ved Københavns Universitet 897



naq distriktet i Vestgrønland, hovedsageligt på
Ubekendt Ejland, med det formål at indsamle
kappenoduler fra Tertiære lavaer og gange. Disse
prøver forventes at give vigtig information om ud-
viklingen af den øvre kappe under jordskorpen.

Analysearbejde
I det vestgrønlandske område (tema A) blev der
ved hjælp af U-Pb analyse gjort betydningsfulde
fremskridt i forståelsen af oprindelsen og alderen
af aflejringer i det Nagssugtoqidiske orogen. Ar-Ar
analyse af hornblende og U-Pb analyse af titanit
gav de første omfattende resultater omkring alde-
ren og hastigheden af nedkølingen efter meta-
morfose i orogenet, og i dets sydlige forbjerg.

Bearbejdning og tolkning af resultaterne fra det
seismiske togt i 1996 til Østgrønlands kontinental-
rand (tema B) kom for alvor i gang 1997 i samar-
bejde med internationale partnere, især fra USA.
Resultater viser, at bredden af den tykke vulkanske
skorpe ved kontinent-ocean overgangen er størst
på Grønland-Island ryggen, og bliver gradvis min-
dre sydpå, med stigende afstand fra den islandske
“hot spot”.

Fotogrammetriske og geokemiske studier af de
Tertiære østgrønlandske basalter med tilhørende
stratigrafisk korrelation over det 65.000 km2 store
område er vidt fremskredne, og analysearbejdet
for hovedelementer og en række sporelementer
er fuldført. Desuden er der foretaget Sr, Nd og Pb
isotop-analyser og aldersbestemmelser af basalter-
ne. Arbejdet udføres af DLC i samarbejde med
University of California, Davis, og Danmarks Tek-
niske Universitet.

Ar-Ar alderbestemmelser fra Østgrønland samt
Færøerne viser at Tertiær vulkanisme begyndte ved
begge områder flere millioner år før kontinentalt
opbrud, muligvis på grund af tilkomsten af den is-
landske “plume”, under den grønlandske litosfære. 

Numerisk modellering af plume-litosfære vek-
selvirkninger har gjort væsentligt fremskridt med
at kunne bidrage til forklaringen af den meget
voldsomme, men relativt kortvarige vulkanisme
ved Grønland for ca. 61 millioner år siden.

Generelt:
Ved udgangen af 1997 bestod staben af 13 ansatte
forskere inden for geologi og geofysik, 3 ph.d.-stu-
derende, 1 gæsteforsker, 1 forskningsassistent, 1
akademisk TAP, 1 laborant og en administrativ
medarbejder. Foruden den faste stab er tilknyttet
16 Research Fellows, heraf 5 fra Danmarks og
Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), 4
fra Geologisk Museum, KU, 4 fra Geologisk Insti-
tut, KU, 1 fra Kort- & Matrikelstyrelsen, 1 fra Nor-
ges Geologiske Undersøgelse og 1 fra University
of California, Davis.

Stab
Antal årsværk VIP: 13,75.
Antal årsværk TAP: 3.

VIP: 
Centerleder: Mag.scient. H.C. Larsen.
Seniorforsker: Ph.d. T. Dahl-Jensen, ph.d. E.J.

Krogstad, ph.d. M.K. Marker, ph.d. F. Mengel,
ph.d. D.W. Peate, ph.d. I.D. Reid.

Forskere: Ph.d. S. Bernstein, ph.d. J. van Gool,
ph.d. H. Hansen, ph.d. J.R. Hopper, ph.d. G.
Manatschal, Ph.d. P. Riisager, ph.d. M. Storey.

Ph.d.-studerende: K.B. Dupont, H. Hansen, C.F.
Hieronymus, M.B. Klausen, A.C. Skovgaard,
K.H. Sørensen.

Geolog/geofysiker: Cand.scient. T.K. Nielsen.
Gæsteforsker: Ph.d. D.E. Lesher.

TAP: 
Afdelingsleder: K. Bache.
Laborant: C. Bak.
Geokemiker: Cand.scient. O. Stecher.

Hans Christian Larsen, Centerleder

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. og
forlænget i februar 1998 frem til år 2003 med en
bevilling på 10 millioner kr. Centeret ledes af Do-
cent dr.phil. Mogens Herman Hansen og er place-
ret på KUA under Det humanistiske Fakultetet.

Centerets formål er at beskrive den typiske old-
græske stats- og bosættelsesform: 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
teorier om den græske polis’ fremvækst og karak-
ter nyvurderes og revideres. Inklusive alle de græs-
ke kolonier i Middelhavs- og Sortehavsområdet
var der i den nævnte periode nok henved 1500
græske bystater, men først når registranten er ud-
arbejdet, vil man have et kvalificeret bud på, hvor
mange bystater der var, hvor de lå, og hvor mange
karakteristiska, 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,
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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 bystats-
kulturer, 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).

Arbejdet med registranten over samtlige bysta-
ter er opdelt i regioner (Attika, Boiotien, Arkadi-
en o.s.v.) og 33 udenlandske forskere er tilknyttet
Polis Centeret som medarbejdere på dette pro-
jekt.

Hvert år afholdes et eller flere symposier om de
problemer, der behandles af Centeret. I disse sym-
posier deltager alle Centerets indenlandske og de
fleste af de udenlandske medarbejdere. Der har
allerede været afholdt 5 symposier, hvis akter er
udgivet af centerets leder i serien Historisk-Filoso-
fiske Meddelelser fra Det Kongelige Danske Vi-
denskabernes Selskab. Centerets anden publikati-
onsrække er samlinger af artikler udarbejdet af
Centerets medarbejdere samt andre tilknyttet pro-
jektet. Artiklerne samles i bindene Papers from
the Copenhagen Polis Centre og publiceres af tids-
skriftet Historia (Stuttgart) i serien Einzelschrif-
ten; fire bind er publiceret. Centerets hovedpubli-
kation, selve registranten og analysen af det ind-
samlede materiale, vil blive publiceret af Oxford
University Press, formentlig i år 2000.

Aktiviteter i 1997
Arbejdet med registranten over samtlige bystater
er nu fordelt på i alt 36 personer, heraf 32 uden-
landske forskere, der er tilknyttet Polis Centeret
som medarbejdere på projektet.

For følgende regioner er registranten fuldført
og afleveret til Centeret: Arkadien (Thomas Hei-
ne Nielsen, CPC); Trifylien (Thomas Heine Niel-
sen, CPC); Korinth, Megara og Sikyon (Ronald
Legon, Baltimore); Boiotien (Mogens Herman
Hansen, CPC); Makedonien (Miltiades Hatzopou-
los, Ethniko Idryma, Athen), Chalkidike (Pernille
Flensted-Jensen, CPC); Kreta (Paula Perlman,
Austin, Texas); Lykien (Antony Keen, Belfast);
Pamfylien og Kilikien (Antony Keen, Belfast); Ky-
pern (Franz-Georg Maier, Zürich); Syrien, Ægyp-
ten, Libyen og Nordafrika (Michel Austin, St. An-
drews, Skotland); Spanien og Frankrig (Alfonso
Dominguez, Madrid). Registranten for mange af
de andre regioner er nær afslutningen, og alle bi-

dragene kan forventes i hus i løbet af 1998 og be-
gyndelsen af 1999. Dead-lines har i adskillige
tilfælde måttet udskydes, fordi de fleste af Polis
Centerets internationale medarbejdere er profes-
sorer med omfattende undervisnings- og admini-
strationsforpligtelser.

Samarbejdet med The Atlas of the Greek and
Roman World, Chapel Hill NC, USA, forløber fort-
sat planmæssigt og frugtbringende for begge par-
ter. Centerets medarbejdere vil i løbet af 1998
modtage de korrigerede kort og vil således kunne
bedømme, i hvilket omfang The Classical Atlas’
redaktører har taget Polis Centerets addenda et
corrigenda til efterretning. Omvendt vil Polis Cen-
teret nu kunne vurdere alle Atlas-projektets site-lo-
cations.

I løbet af 1997 har Polis Centeret igen fået to
bøger publiceret:

(a) Akterne fra symposiet i 1996 er blevet udgi-
vet af M.H. Hansen som Historisk Filosofiske Med-
delelser fra Det Kongelige Danske Videnskaber-
nes Selskab 75 med titlen The Polis as an Urban
Centre and as a Political Community. Acts of the
Copenhagen Polis Centre 4 (Copenhagen 1997),
547 sider. Bindet udkom d. 15.12.1997, og Polis
Centeret har således stadig kunnet leve op til sit ry
for at publicere akterne fra et symposium året ef-
ter symposiets afholdelse.

(b) Centerets anden publikationsrække er sam-
linger af artikler udarbejdet af Centerets medar-
bejdere samt andre tilknyttet projektet. Artiklerne
samles i bindene Papers from the Copenhagen Po-
lis Centre og publiceres af tidsskriftet Historia
(Stuttgart) i serien Einzelschriften. I 1997 udkom
fjerde bind af Papers med titlen: Yet More Studies
In the Ancient Greek Polis ed. T.H. Nielsen, 262 si-
der. Ud over en række artikler af Polis Centerets
danske og internationale medarbejdere indeholdt
bindet fulde registre til alle de fire første bind af
Papers.

M.H. Hansen har i løbet af året arbejdet med de
konklusioner, der på det nuværende grundlag kan
uddrages af registrant-materialet samt af Polis
Centerets analyser af polis-begrebet i almindelig-
hed; og han har på denne baggrund forfattet en
monografi: Polis and City-State. An Ancient Con-
cept and its Modern Equivalent. Denne monogra-
fi vil blive publiceret i 1998 som Acts from The Co-
penhagen Polis Centre 5.

Årets festligste højdepunkt var T.H. Nielsens
forsvar d. 23.6. af sin ph.d.-afhandling: Pollan ek
Polion, The Polis Structure of Arkadia in the Ar-
chaic and Classical Periods.

Ved The Classical Association’s møde i London
i april 1997 fik Polis Centeret tildelt en hel for-
middagssession, og vort forskningsprogram, vor
metode samt vigtige aspekter af vort arbejde blev
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forelagt i forelæsningsform af P. Flensted-Jensen,
M.H. Hansen, A. Keen og T.H. Nielsen.

P. Flensted-Jensen har deltaget i en internatio-
nal kongres i Thessaloniki om Makedoniens og
Chalkidikes arkæologi, og T.H. Nielsen har gæste-
forelæst om Arkadien på Det Danske Institut i
Athen (november 1997).

T. Fischer-Hansen og M.H. Hansen har forelagt
Polis Centerets forskning ved gæsteforelæsninger
i Århus.

På Københavns Universitet har Polis Centeret
arrangeret en gæsteforelæsning ved Prof. Minna
Skafte Jensen (Odense) om Skibskatalogen i Ilia-
dens 2. sang.

R. Frederiksen har afsluttet sit speciale om
græske teatre og har bestået sin afgangseksamen i
klassisk arkæologi.

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), Bjørn Paarmann (om toponymer versus
ethnika i Det Deliske Søforbunds tributlister) og
Adam Schwartz (om den idealpolis, som Aristote-
les skitserer i Politikken Bog 7 og 8).

Som en anerkendelse af Polis Centerets indsats
inden for antikforskningen blev M.H. Hansen i
1997 indvalgt som korresponderende medlem af
British Academy.

Stab
I København:
Mag. art. Tobias Fischer-Hansen (forskningslek-

tor, jan. og okt-dec,). 
Cand. mag. Pernille Flensted-Jensen (ph.d.-stude-

rende). 
Cand. phil. Rune Frederiksen (sekretær).
Docent Dr.phil. Mogens Herman Hansen (center-

leder).
Ph.d. Thornas Heine Nielsen, ph.d. (forsknings-

adjunkt).

Ved UCL, London University:
Dr. Simon Hornblower (medforfatter og medud-

giver af publikationen til OUP).

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. Ifølge

kontrakten er SKC organisatorisk knyttet til Insti-
tut for Systematisk Teologi ved Det teologiske Fa-
kultet. 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.

SKC fortsætter sin virksomhed på en yderligere
femårig bevilling, der gælder fra 1998 til 2003. 

Forskningsvirksomhed:
SKCs 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 SKCs 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 1997 har følgende forskere opholdt sig ved
Centeret:
Stacey E. Ake, USA, (f. 1965). Ph.d.-studerende
ved The Pennsylvania State University. Ansat ved
SKC januar-december 1996. Projekt: “The Hidden
Community: In Search of Kierkegaard’s Commu-
nity of Singular Individuals”. Tilknyttet SKC fra
1997 med støtte fra konsul og Hustru Jorcks Fond
med henblik på oversættelse af Joakim Garffs bog
Den Søvnløse.

Jacob Bøggild, Danmark, (f. 1963). Cand.mag.
(engelsk/dansk sprog og litteratur). Ph.d. (dansk
litteratur) fra RUC på afhandlingen “Tænknin-
gens Ironi. Kierkegaard læst retorisk” i maj 1998.
Tilknyttet SKC siden september 1996.

Darío González, Argentina, (f. 1962). Ph.d. (fi-
losofi) december 1997 fra Det teologiske Fakultet
ved Københavns Universitet på afhandlingen
“Idéalité et détermination. Étude sur Kierke-
gaard”. Tilknyttet SKC fra januar 1996. Oversætter
Om Begrebet Ironi til spansk finansieret af Dansk Lit-
teraturinformationscenter.
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Ettore Rocca, Italien, (f. 1966). Ph.d. (filosofi),
Universitetet i Bologna. Post-Doc. Fellow ved Uni-
versitetet i Bologna. Tilknyttet SKC fra oktober
1997 på et 4 måneders stipendium fra Rektorkolle-
giet. Projekt: Kierkegaard. Silence and Communication.

Jon B. Stewart, USA, (f.1961). Ph.d. (filosofi)
fra University of California, San Diego. Ansat ved
SKC fra januar 1996. Projekt: “Kierkegaard’s Rela-
tion to Hegel 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.-studeren-
de. Projekt: “Svimmelhedens Etik, – forholdet mellem
subjektivitet og intersubjektivitet i Kierkegaards for-
fatterskab belyst udfra en dialogfilosofisk indfalds-
vinkel”.

Oleg N. Terleev, Rusland, (f.1971). Ph.d.-stude-
rende ved Moskva Statsuniversitet. Tilknyttet SKC
fra 1. september 1997 med støtte fra Det Danske
Undervisningsministerium. Projekt: “Søren Kier-
kegaard and the West European aesthetical tradi-
tion”.

Begonya Sàez Tajafuerce, Spanien, (f. 1967).
Ph.d. (filosofi) fra Universitat Autònoma de Bar-
celona. Fra april 1997 tilknyttet SKC finansieret af
et spansk statsstipendium med henblik på oversæt-
telse og udarbejdelse af en afhandling om “Kier-
kegaard and Language: Philosophy between Nar-
ration and System”. 

George Pattison, England, (f. 1950). Dean of
Chapel, King’s College, Cambridge. Gæsteprofes-
sor ved SKC fra april til juli 1997. Projekt: “”Poor
Paris!” Kierkegaard’s Critique of the Spectacular
City”, der udkommer til efteråret i Kierkegaard Stu-
dies. Monograph-Series.

David Kangas, USA, (f. 1964). Ph.d.-studerende
ved Yale University opholdt sig ved SKC i første
halvdel af 1997 på et stipendium fra American
Scandinavian Foundation, for at arbejde på sin af-
handling om Kierkegaard og mystikken.

Arild Waaler, Norge, (f. 1965). Dr.philos., Oslo
Universitet. Forskningslektor ved SKC i 1997. Pro-
jekt: “Kierkegaard’s Account of the Modal catego-
ries”.

Niels Nymann Eriksen, Danmark, (f. 1966)
Cand.theol. ph.d.-studerende ved Cambridge Uni-
versity. Ansat som forskningsassistent ved SKC fra
januar 1996. Projekt: “Temporality and Selfhood:
Kierkegaard’s Category of Repetition”.

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 bogform
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 indehol-
de alle de trykte og utrykte skrifter, herunder ar-
tikler, journaler, notesbøger, løse papirer, breve og
aktstykker samt Kierkegaards annotationer i egne
og andres bøger. Som grundtekst for de trykte
skrifter vælges Kierkegaards førstetryk.

Søren Kierkegaards Skrifter i databaseversion vil in-
deholde det samme som bogformen, men tillige
forarbejderne til de trykte og utrykte skrifter samt
en række “support files” og “resource 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 gotis-
ke bogstaver. De trykte skrifter består af ca. to mil-
lioner ord. 

Søren Kierkegaards Skrifter, der vil udkomme på
G.E.C. Gads Forlag i København, kommer til at be-
stå af flere sektioner: De trykte skrifter, inkl. artik-
ler; de utrykte skrifter, inkl. artikler; journaler, og
notesbøger; løse papirer; breve og aktstykker; an-
notationer 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 (til 1. januar 1998),
Søren K. Bruun, Jette Knudsen og Kim Ravn samt
redaktionssekretær Tonny Aagaard Olesen. Her-
udover medvirker studenterhjælperne: Andreas
Brigelsgaard, Sigrid Kjær og Christine Rørdam
Thanning.

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.
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Joakim Garff er formand for, og Pia Søltoft,
Søren Kjær Bruun og Tonny Aa. Olesen er med-
lemmer af Søren Kierkegaard Selskabets bestyrel-
se; Søren Kjær Bruun og Pia Søltoft er tillige re-
daktionssekretærer ved tidsskriftet Kierkegaardia-
na.

Finn Hauberg Mortensen er formand for Det
humanistiske Forskningsråd og for Lektoratudval-
get.

Karsten Kynde forestår den elektroniske tilrette-
læggelse af Henrik Pontoppidans romaner for
DSL; er derudover medlem af arbejdsgruppen i
Nordisk Netværk for Editionsfilologi.

Medarbejdere ved Den Store Danske Encyclo-
pædi: Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Jo-
hnny Kondrup og Finn Hauberg Mortensen. 

Pia Søltoft: Underviser på Folkeuniversitetet,
Københavns Universitet, i henholdsvis Systematisk
Teologi og Søren Kierkegaards Forfatterskab.

Begonya Sàez Tajafuerce: Medredaktør og over-
sætter ved projektet: Kierkegaards værker på
spansk i 14 bind, efter Søren Kierkegaards Skrifter,
ed. Trotta, Madrid.

Redaktion af tidsskrifter:
Niels Jørgen Cappelørn er sammen med Her-
mann Deuser redaktør af Kierkegaard Studies; Joa-
kim Garff og Arne Grøn er medredaktører af Kier-
kegaardiana.

Begonya Sàez Tajafuerce er medlem af redaktio-
nen af Søren Kierkegaard-monografi ved tidsskrif-
tet Enrahonar. Quaderns de Filosofia, Universitat Au-
tònoma de Barcelona.

Interne Seminarer 1997
Stacey E. Ake: A Literary Translation of an Ambi-
guous Kierkegaardian Text; When a Judge is No
Judge: The Meaning of the Title “Assessoren” in
Either/Or. Jon Stewart: Studiegruppe: “Heiberg’s
Om Philosophiens Betydning for den nuværende Tid”,
2. febr. Studiegruppe: “Heiberg’s Indlednings-Fore-
drag til det .logiske Cursus», 6. marts. “Kierkegaard’s
Polemic with Martensen in Johannes Climacus or De
Omnibus dubitandum est”, 10. marts. Logic Group:
“Hegel and the Laws of Identity, Contradiction
and Excluded Middle”, 19. marts og 9. april. Logic
Group: “Heiberg’s Criticisms of the Laws of Log-
ic”, 29. april. Study Group: “Heiberg: En Sjæl efter
Døden”, 1. maj. Grundforskningsorden Evaluation
Committee: “Kierkegaard, Hegel, and the Danish
Hegelians”, 2. juni. Comment on Ernst Behler’s
“Kierkegaard’s Conception of Melancholy”, 30.
juni. Research Seminar: “Hegel as a Source of
Kierkegaard’s Concept of Repitition”. Jacob
Bøggild: “Den der graver en grav. Om en linie fra
Om Begrebet Ironi til Begrebet Angest”. Pia Søltoft: Den
enkelte og de andre, – Martin Bubers Kierkegaard kritik,

21. april. Grundforskningsfondens evalueringspa-
nel: ”Ethics as the Connection between Subjectivity” and
Intersubjectivity, 2. juni. Forskerseminar med delta-
gelse af den videnskabelige komité ”The presence of
the absent neighbour in Works of Love”. Niels Nymann
Eriksen: “Repetition as a Category of Authentic Ex-
istence. Kierkegaard and Nietzsche” 5. maj. “Kierke-
gaard’s Concept of Motion: Ontology or Philosophy 
of Existence” 18. august. Projektfremlæggelse for
ph.d.-gruppen, 17. september. Deltagelse i over-
sættelsesseminar 5. – 7. december. Johnny Kon-
drup: Grundforskningsfondens evalueringspanel:
Presentation of the Philological Work, 2. juni. Da-
vid Kangas: The Mystical Element in Kierke-
gaard’s Thought. Arild Waaler: ”Mellemspil. An-
sats til en tolkning”. George Pattison: “How Paris
Came to Copenhagen”. Joakim Garff: Grund-
forskningsfondens evalueringspanel: “Presentati-
on of the Work on the Realkommentarer”, 2. juni.
George Pattison: “The Anxious Sublime: Under-
way to a Concept”. Ernst Behler: “Kierkegaard’s
Conception of Melancholy”. Daniel W. Conway:
“Filological Suspension of the Ethical in Kierke-
gaard and Nietzsche”. Begonya Sàez Tajafuerce:
“Søren Kierkegaard: Den etiske forførelse”.
“Being educatede (challenged) by Practical
Philosophy: ‘We want to see action!’”. Forskerse-
minar: “Kjærlighedens Gjerninger”, arrangeret af
den videnskabelige komité og Niels Jørgen Cap-
pelørn, 6. – 8. august: “Works of Love: Modernity
or Antiquity?”.

Formidlende virksomhed 1997:
Jacob Bøggild: “Kierkegaard, Nietzsche og Slave-
moralen”. Foredrag i Søren Kierkegaard Selskabet,
april. “Kierkegaards Ironi”. Foredrag på Aarhus
Universitet, maj. “Kierkegaard & Nietzsche”. Fore-
drag på Aarhus Universitet, november. Jon
Stewart: Faculty of Theology, University of Lund:
“Hegel and the Revealed Religion”, 23. april. Den-
mark’s International Study Program: “Hegel’s Phi-
losophy of History”, 12 sept. Course at the Faculty
of Theology: “Søren Kierkegaards forfatterskab”,
3.sept. – 10.dec. Niels Nymann Eriksen: Respons
til Yiyun Zhou’s foredrag “Two Types of Authori-
ty”, St. Olaf College, Minnesota, 7. – 11. juni. Joa-
kim Garff: Folkeuniversitetet, 5. december, “Om
at kommentere Kierkegaard”. Johnny Kondrup:
Folkeuniversitetet, 13. november, “Søren Kierke-
gaards Skrifter i ny udgave”. Pia Søltoft: Foredrag i
Dansklærer Foreningen: “Kierkegaard som psykolog”.
Foredrag i Borg menighedsråd: Det etiske hos Kierke-
gaard. Forskningsplanlægningsseminar ved Insti-
tut for Systematisk Teologi: Trinitet og etik hos
Kierkegaard. Karsten Kynde: Folkeuniversitet, 12.
april, “Søren Kierkegaard i ny udgave. Om den
elektroniske udgave”. Stacey E. Ake: “Psyche, Soul,
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and Semiotics in The Sickness Unto Death”. The Au-
stralasian Association for Philosophy’s Philfest ‘97,
Auckland, New Zealand, juli. “Selections, Semioti-
cs, and the Self: A Neutral, Triadic Theory of the
Evolution of Human Consciousness”. Nordic Bra-
in and Self Workshop: Toward a Science of Con-
sciousness, Danmark, august. “’And yet a braver
thence doth spring’: Mary as Auto-heuristic image
in the ‘Work of Love in Praising Love’”. Forskerse-
minar, København, august. “As we are, So we
make”: Life as Composition in Søren Kierkegaard
and Dietrich Bonhoeffer”. Søren Kierkegaard and
His Role in the European Intellectual Life: Inter-
national Seminar in Memory of Gregor Malant-
chuk, Lviv, Ukraine, november. Ettore Rocca:
“Come è possibile una comunicazione etica? Kier-
kegaard e il problema della comunicazione”. ”La
Sapienza”, Roms Universitet, 19. april. “Guardate
gli uccelli del cielo. Pensiero e poesia tra gioia e
disperazione”. (s.m. G. Manzi og R. Ronchi), Ope-
ra Paese, Rom, 24. maj. “Kierkegaard and Silence”
på International Kierkegaard Conference, St. Olaf
College, USA 7. – 11. juni. Tonny Aa. Olesen:
“Den komiske patos” holdt i Søren Kierkegaard Sel-
skabet, 20. marts. “Om begrebet “det romantiske” –
fra Oehlenschläger til P.C. Zahle” holdt i Athen,
27. marts, for romantikkredsen i Nordisk Som-
meruniversitet.

“Kierkegaard og den komiske romantik” holdt i
Mariefred, 2. august, for romantikkredsen i Nor-
disk sommeruniversitet. Søren Kjær Bruun: “Det
opbyggelige i Søren Kierkegaards forfatterskab”,
undervisning ved Vestlollands Folkeuniversitet,
21. oktober.

Deltagelse i konferencer 1997:
Jacob Bøggild: “H.H.-Poet or Martyr?” Internatio-
nal Kiergaard-conference, St.Olaf College, North-
field MN, USA, juni. “The Undoing of the Sedu-
cer – comments on a detail in Kierkegaard’s Either-
Or”. Detaljen, Jubilæumskonference ved Institut
VI, Roskilde Universitetscenter, november.
“’Playing Stranger’; Works of Love Caught in the
Act”. International Research Seminar, Søren Kierke-
gaard Forskningscenteret, KBH, august. Søren
Kjær Bruun: The International Kierkegaard Conferen-
ce, St. Olaf College, North Field, Minnesota, 7. –
11. juni. Ettore Rocca: International Kierkegaard
Conference, St.Olaf College, Northfield MN, 7. – 11.
juni. Paper entitled: “Kierkegaard and Silence”.
Jon Stewart: Kierkegaard Conference, St.Olaf Col-
lege: Response to Arne Grøn’s “The Human Syn-
thesis”, 9. juni. Kierkegaard Conference, St.Oluf
College: “Hegel’s view of Moral Conscience and
Kierkegaard’s Interpretation of Abraham”, 10.
juni. Deutsch-Skandinavische Gesellschaft für Re-
ligionsphilosophie, Symposium: “Kierkegaard-

Perspektiven der Forschung”Rauischholzhausen:
“Hegel als Quelle für Kierkegaards Wiederho-
lungsbegriff”, 3. aug. Translation Seminare 5. – 7.
december. Pia Søltoft: Konference i Northfield
MN, USA: ”Antropology and Ethics”. Respondent på
Jacob Bøggilds paper ”H.H. – Poet or Martyr”. Kon-
ference i Kristianssand, Filosofi & Samfunn: ”Svim-
melhedens etik”. Stacey E. Ake: “The Australasian As-
sociation for Philosophy’s Philfest ‘97”, Auckland,
juli. Brain an Self Workshop: Towards a Science of
Consciousness, NORFa Workshop, København, au-
gust. Søren Kierkegaard and His Role in the European
Intellectual Life: International Seminar in Memory of
Gregor Malantchuk, Lviv, Ukraine, november. Nor-
disk Netværk for Editionsfilologis konference i
Oslo, 17. – 19. oktober, Johnny Kondrup: “Konfe-
ranse om utgivelse av breve og dagbøker”: “En
præsentation af den nye udgave af Kierkegaards
journaler” (s.m. med Jette Knudsen). Begonya
Sàez Tajafuerce: “Ledelse af Spanish Translation
Group og ‘Authority in Kierkegaard’s Ethical Dis-
course’” International Kiergaard-conference, St.Olaf
College, Northfield MN, USA, juni. “The ethical
seduction or the actio(nes) in distance: ‘Yours I
am, yours, yours, your curse’ Søren Kierkegaard and
His Role in the European Intellectual Life: International
Seminar in Memory of Gregor Malantchuk, Lviv, Ukra-
ine, november.

Publikationer fra Centeret i 1997:
Søren Kierkegaards Skrifter (SKS), bd. 1-3, bd. K1 og
K2-3, København 1997. Redigeret af Niels Jørgen
Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Ala-
stair McKinnon og Finn Hauberg Mortensen.

Søren Kierkegaards Skrifter 1997:
SKS bd. 1-3, bd. K1 og K2-3, København 1997.
Johnny Kondrup: Tekstredegørelse til Af en endnu
Levendes Papirer i bd. K1. Søren Kjær Bruun og
Johnny Kondrup: Tekstredegørelse til Om Begrebet
Ironi i bd. K1. Jette Knudsen og Johnny Kondrup:
Tekstredegørelse til Enten-Eller i bd. K2-3. Finn
Hauberg Mortensen: Realkommentarer til Af en
endnu Levendes Papirer i bd. K1. Tonny Aagaard
Olesen (sammen med andre): Realkommentarer
til Om Begrebet Ironi i bd. K1. Niels Jørgen Cappe-
lørn (sammen med andre): Realkommentarer til
Enten-Eller i bd. K2-3.

Andre publikationer i 1997:
Stacey E. Ake: ”Selection, Semiotics, and the Self:
A Neutral, Triadic Theory of the Evolution of Hu-
man Consciousness”. Nordic Brain and Self Work-
shop Abstracts: Toward a Science of Conscious-
ness, NORFa, Helsingør, august 1997. Jacob
Bøggild: “Breaking the Seals of Slumber – an
Inquiry into a Couple of Examples in Kierkegaard
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and Paul de Man”. Kierkegaard Studies. Yearbook
1997, Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York
1997. “Søren Kierkegaard & Nietzsche & Slavemo-
ralen”. Passage 27, Aarhus 1997. “Chiasmens Kors:
Korsets Chiasmer – Om en Kierkegaardsk Tankefi-
gur”. Kultur & Klasse 83, København 1997. “Kvin-
den og Paradokset i Kierkegaards Frygt og
Bæven”. Slagmark 26, Aarhus 1997. “Staten, Det er
Mig – om et Hermeneutisk Knudepunkt i Kierke-
gaards Om Begrebet Ironi”. Skriftrækken fra net-
værket Litteraturkritik og romantikstudier Køben-
havn og Aarhus 1997. “Klokken i det Romantiske
Landskab”. Struktur, Psykologi og Ironi. (red. Ja-
cob Bøggild), Roskilde 1997. “Ironiens Kategori-
ske Imperativ”. Struktur, Psykologi og Ironi. Jon
Stewart: Kierkegaard Revisited: Proceedings from
the Conference: “Kierkegaard and the Meaning of
Meaning It”, Kierkegaard Studies. Monograph Series,
vol. 1, edited by Niels Jørgen Cappelørn and Jon
Stewart. Berlin and New York: Walter de Gruyter,
1997. “Challenging Prescriptions for Discourse:
Seneca’s Use of Paradox and Oxymoron”, Mosaic,
vol. 30, no. 1, 1997. “Existentialism”, in the En-
cyclopedia of Applied Ethics, edited by Ruth
Chadwick. San Diego: Academic Press, Inc. 1997.
“Hegel und die Ironiethese zu Kierkegaards Über
den Begriff der Ironie”, Jahrbuch für Hegelfor-
schung, Bd.3, 1997. “Kierkegaard’s Phenomenolo-
gy of Despair in The Sickness unto Death”, Kierke-
gaard Studies. Yearbook 1997. Pia Søltoft: Det etiske
hos Kierkegaard i Præsteforeningens Blad, nr. 10,
1997. I “An Authentic Life” (red. Ben Alex) – Wor-
king of Love, Scandinavia Publishing House, Kø-
benhavn 1997, ”Svimmelhedense etik”, publikati-
on i forbindelse med konferencen Filosofi & Sam-
funn, Kristianssand, 1997. “Ethics as the connexion
between subjectivity and intersubjectivity”, Enrahonar,
Quaderens de Filosofia, Vol. 28, udkommer forår
1998. Niels Jørgen Cappelørn (sammen med J.
Garff): ”Kierkegaard. Den hemmelige Note”, Ka-
talog til udstillingen af Kierkegaard-manuskripter
i Rundetaarn, maj-juni 1996, København 1996.

Niels Jørgen Cappelørn (sammen med J. Garff
og J. Caron): ”Le secret de Kierkegaard”, Catalogue
d’accompagnement exposition Søren Kierke-
gaard, Paris, Octobre 1996, Ministère danois

l’Education, Copenhague, 1996. Joakim Garff:
”Kierkegaard. Den hemmelige Note”, (sammen med
N.J. Cappelørn), Katalog til udstillingen af Kierke-
gaard-manuskripter i Rundetaarn, maj – juni
1996, København, 1996. Ministère danois l’Educa-
tion, Copenhague, 1996. “at producere var mit
liv”. Problemer og perspektiver i den kierkegaard-
ske biografi i: ARR. Idéhistorisk Tidsskrift, nr.
1&2. Søren Kjær Bruun: “The Concept of “The
Edifying” in Søren Kierkegaard’s Authorship” i
Kierkegaard Studies. Yearbook 1997. Ettore Rocca:
”La poesia che lascia la scena, Introduction to
Søren Kierkegaard, Guardate gli uccelli del cielo”,
MicroMega, Almanacco di filosofia ‘97. Oversæt-
telse af Søren Kierkegaards opbyggelige tale “Lili-
en paa Marken og Fuglen på Himlen”, Guardate
gli uccelli del cielo, MicroMega, almanacco di filo-
sofia ‘97. Johnny Kondrup: “Tekstkritisk konserva-
tisme”, belyst ved eksempler fra Søren Kierkega-
ards Enten-Eller, Danske Studier 1997.

Stab

VIP:
Henrik Blicher (til 1. januar 1998), editionsfilolo-

gisk medarbejder.
Søren K. Bruun.
Niels Jørgen Cappelørn, forskningsleder.
Finn Hauberg Mortensen, forskningsprofessor.
Joakim Garff, Johnny Kondrup, forskningslekto-

rer.
Jette Knudsen, editionsfilologisk medarbejder.
Karsten Kynde, datalogisk medarbejder.
Kim Ravn, editionsfilologisk medarbejder.
Tonny Aagaard Olesen, redaktionssekretær.

TAP:
Vivian Bentsen, administrativ medarbejder.

Fondsstøtte:
Etfore Rocca, Italien, har modtaget et forsknings-

stipendium på kr. 5.000 pr. måned fra oktober
1997 til januar 1998.
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Akademiske grader og prisspørgsmål

Æresdoktorer

Hans-Friedrich Weiss
Doktor theologiae honoris causa

Teologisk æresdoktor, født 1929, professor ved
universitetet i Rostock.

Hans-Friedrich Weiss var frem til sin pensione-
ring i 1994 professor i Ny Testamente ved universi-
tetet i Rostock. Han blev adskillige gange kaldet til
andre universiteter i vesten, men afslog, fordi han
så en opgave i at forblive i DDR. Han var en af de
få, der bevarede sit embede efter murens fald.
Man kunne for hans vedkommende ikke pege på
nogen form for tvivlsom kontakt med DDR-myn-
dighederne.

Han har været en central skikkelse i den baltis-
ke teolog-konference mellem de nordiske teolo-
giske fakulteter og universiteterne i Greifswald og
Rostock, der siden 1960’erne mødtes, hvert andet
år i et af de skandinaviske lande, hvert andet i
DDR.

Frem for alt er Hans-Friedrich Weiss blevet
kendt for sine omfattende studier i Hebræerbre-
vet, der resulterede i en vægtig kommentar – mere
end 800 sider til brevet, der udkom 1991, og som i
mange år fremover vil stå som et standardværk om
Hebræerbrevet.

Endvidere har han bidraget med betydelige un-
dersøgelser af forholdet mellem den ældste kris-
tendom og gnosticismen samt om forholdet mel-
lem den historiske Jesus og den forkyndte Kristus.

Promotor: Professor Mogens Müller.

Jan Fridthjof Bernt
Doctor juris honoris causa

Juridisk æresdoktor, født 1943, professor ved Uni-
versitetet i Bergen.

Jan Fridthjof Bernt har en meget omfattende vi-
denskabelig produktion. Særlig skal fremhæves
hans værdifulde bidrag til udviklingen af den of-
fentlige ret i en tid, hvor særlig velfærdsstatens op-
komst har stillet nye udfordringer til teori, be-
grebsdannelse og dogmatisk beredskab. I en ræk-
ke faglige arbejder, indenfor såvel social- og helse-
retten, kommunalretten som den almene offentli-
ge ret, har Jan Fridthjof Bernt behandlet en række
komplekse problemstillinger, hvor retssikkerheds-
dimensionen har haft en fremtrædende plads.

Han er tillige en af Nordens fremmeste repræsen-
tanter for den kritisk hermeneutiske retsteori og
metode.

Det juridiske Fakultet ved Københavns Universi-
tet har nydt godt af denne nyskabende tilgang til
retsvidenskaben gennem Jan Fridthjof Bernts del-
tagelse i bedømmelsesudvalg og i adskillige faglige
seminarer, hvor han på forbilledlig måde har for-
mået at være en inspirerende kraft i udviklingen
af den faglige diskussion.

Promotor: Professor Kirsten Ketscher.

David H. Ingvar
Doctor medicinae honoris causa

Medicinsk æresdoktor, født 1924, professor ved
Lunds Universitet.

Bo K. Siesjö
Doctor medicinae honoris causa

Medicinsk æresdoktor, født 1930, professor ved
Lunds Universitet.

Kernen i David H. Ingvars og Bo K. Siesjös vi-
denskabelige arbejde er en meget betydelig ind-
sats vedrørende udforskning af hjernens funktion,
en indsats som i mange år – siden 1960 – har været
til stor inspiration for flere forskningsgrupper ved
Københavns Universitet. Blandt de vigtigste af dis-
se skal nævnes:

Samarbejdet mellem David H. Ingvar og N.A.
Lassen, Olaf B. Paulsson (og mange flere) ved-
rørende regional blodforsyning i hjernen hos
mennesker, et område hvor Lund-København
samarbejdet er banebrydende m.h.t. metodeud-
vikling. Af særlig betydning var G. Franzen og D.
Ingvars påvisning i 1975 af nedsat cirkulation i
hjernens pandelap hos patienter med kronisk ski-
zofreni.

Samarbejdet mellem Bo K. Siesjös eksperimen-
telle laboratorium og flere københavnske forsker-
grupper, specielt vedrørende hjernens stofskifte
og beskyttelse imod iltmangel.

For begges vedkommende har samarbejdet
været meget personligt med deltagelse i fælles ar-
bejder og i kongresser organiseret af Lund-Køben-
havn.

1997 er udnævnt til “Hjernens År”. Udnævnel-
sen af David H. Ingvar og Bo K. Siesjö til æresdok-
torer er på én gang en markering af hjerneåret og
af et forskningsområde, hvor Sydsverige og Kø-
benhavn i mange år har arbejdet sammen med
stor effektivitet og megen glæde.

Promotor: Professor Olaf B. Paulson.
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David Bordwell
Doctor philosophiae honoris causa

Filosofisk æresdoktor, født 1947, professor ved
University of Wisconsin-Madison.

David Bordwell er filmteoretiker og -historiker,
og har i dag status som den førende skikkelse i in-
ternational filmvidenskab.

Han er forfatter til en række store monografier,
hvor han analyserer nogle af de klassiske filmin-
struktører: Carl Th. Dreyer, Yasujiro Ozu og Ser-
gei Eisenstein, bøger, der regnes som de centrale
værker om de pågældende instruktører. Filmhisto-
risk har han tillige markeret sig med værker om
den franske impressionistiske film og det klassiske
Hollywood.

På det teoretiske felt har han i “Narration in the
Fiction Film” fra 1985 givet en helt grundlæggen-
de analyse af filmens fortælleteori.

David Bordwells værker har haft umådelig ind-
flydelse på filmvidenskaben i 1980’erne og 1990’
erne, og har ikke mindst haft stor betydning ved at
hæve det videnskabelige niveau i filmforskningen.
Hans dominerende indflydelse – han er uden tvivl
den nutidige filmteoretiker, der oftest diskuteres
og citeres i den internationale litteratur – skyldes
blandt andet, at han har formået at gøre sig gæl-
dende både med teoridannelse på højeste niveau
og med filmhistoriske periode- og stilstudier samt
analyser af eksceptionelle filmkunstnere.

Promotor: Professor Torben Grodal.

Hakon Lund
Doctor philosophiae honoris causa

Filosofisk æresdoktor, født 1928, chefoverbibliote-
kar ved Kunstakademiets arkitektskole.

Hakon Lund har, ved siden af en lang række ak-
tiviteter inden for den mere praktiske side af arki-
tektekturhistorien som f.eks. udstillinger og med-
lemskab af faglige og kollegiale organisationer, et
omfattende og vidtfavnende videnskabeligt forfat-
terskab på op imod 100 titler bag sig. Men der er
ingen tvivl om, at hovedinteressen ligger i dansk
arkitektur fra det 17. til det 19. århundrede. De
vægtige bøger og afhandlinger om arkitekter og
bygninger inden for dette tidsrum repræsenterer
uden tvivl den betydeligste forskningsindsats in-
den for dansk arkitekturhistorie i en menneskeal-
der.

Som leder af Kunstakademiets samling af arki-
tekturtegninger har Hakun Lund kunnet inddra-

ge et væsentligt nyt element i sin forskning, der
overalt er båret af nøjagtighed, skarpsindighed og
omfattende kildestudier, men også af en fint ud-
viklet – og sjældent set – sensibilitet over for arki-
tektens intentioner som de kommer til udtryk i
tegninger og projekter.

Fremhæves skal også Hakon Lunds væsentlige
bidrag til studiet af havekunsten, et emne, der har
været forsømt siden Christian Elling.

Som den røde tråd igennem Hakon Lunds
forskning må fremhæves hans kompetence om-
kring arkitekten C.F. Hansen, hvor en række ud-
stillinger i internationalt regi, fulgt op i symposier,
gæsteforelæsninger og afhandlinger, bl.a. om
Christiansborg Slot, afsluttende er udmøntet i mo-
nografien om C.F. Hansen.

Promotor: Professor Øystein Hjorth.

Torleiv Brattegard
Doctor scientiarum honoris causa

Naturvidenskabelig æresdoktor, født 1938, første-
amanuensis ved Universitetet i Bergen.

Torleiv Brattegard har over en lang årrække
gennem sit videnskabelige og organisatoriske ar-
bejde i meget betydelig grad forøget vor viden om
faunaen i Norske- og Grønlandshavet samt de til-
grænsende havområder. Talrige forskere og stude-
rende fra Københavns Universitet har med deres
deltagelse i hans togter hjembragt videnskabeligt
materiale, hvoraf en stor del efter endt bearbej-
delse er indgået i Zoologisk Museums samlinger.

Torleiv Brattegards personlige videnskabelige
indsats er i høj grad koncentreret om den nær
bunden levende fauna, der er særlig rig på krebs-
dyr, og for hvilken han har udviklet det vigtige
økologiske koncept: hyperbentisk fauna. Han er
en international anerkendt systematisk specialist
på Mysidacea, en krebsdyrgruppe, indenfor hvil-
ken han har beskrevet mange nye grupper fra for-
skellige dele af Atlanterhavet.

Torleiv Brattegards organisatoriske indsats har
blandt andet bestået i planlægning og gennem-
førelse af en række større projekter, samt oprettel-
se af og undervisning ved kurser for nordiske stu-
denter. For danske speciale- og ph.d.-studerende,
der normalt står uden mulighed for togtdeltagel-
se, har muligheden for deltagelse i Torleiv Bratte-
gards togter været et vigtigt led i deres studier.

Promotor: Afdelingsleder Ole Tendal.
Rektor Kjeld Møllgård
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Doktorbiografier

Jan Blaakær, født i Odense. Eksamen: Cand.
med. 1982, Odense Universitet. Nuværende stil-
ling og ansættelsessted: Overlæge, Århus Univer-
sitetshospital, Skejby Sygehus, gynækologisk/ob-
stetrisk afd. Y

Doktordisputatsen “The pituitary-gonadal func-
tion in postmenopausal women with epithelial
ovarian tumors” er udformet i perioden 1991 –
1994 under min ansættelse på Føde- og Gynækolo-
gisk afdeling Y, Rigshospitalet. Laboratoriearbej-
det er desuden udført på Gynækologisk afdeling F
og Fødeafdelingen, Frederiksberg Hospital og Kli-
nisk Biokemisk Afdeling, Statens Seruminstitut.
De dyreeksperimentelle studier er udført på Bart-
holininstituttet, Kommunehospitalet. 

Siden 1944, hvor Biskind & Biskind observere-
de, at et forhøjet gonadotropin-niveau efter oocyt-
tab syntes af betydning for udvikling af ovarietu-
morer, har diskussionen i de fleste epidemiolo-
giske og eksperimentelle undersøgelser været fo-
kuseret på en mulig hypergonadotrop tilstand,
som årsag til udviklingen af human ovariecancer.
Da der ikke forelå noget humant studie, der bely-
ste gonadotropinerne hos ovariecancer patienter,
belyste vi hypofyse-ovarie funktionen hos denne
patientgruppe. Vi valgte postmenopausale kvin-
der, for at udelukke påvirkningen af den cycliske
hormonproduktion hos fertile kvinder. Vi fandt et
signifikant lavere FSH niveau hos cancerpatienter
sammenlignet med raske, aldersmatchede kon-
troller. Der var ingen korrelation til steroidhor-
monerne, men vi påviste for første gang en signifi-
kant inhibin produktion hos postmenopausale
ovariecancerpotienter og med en signifikant ne-
gativ korrelation til FSH tydende på en biologisk
aktivitet af inhibin. Såvel FSH niveauet som inhi-
bin koncentrationen normaliseredes, d.v.s. svare-
de til kontrollernes værdier, efter oophorectomi
og radikal operation. Det lykkedes ikke ved im-
munhistokemisk teknik at påvise, hvor inhibin
produceredes, men korrelationen til steroidhor-
monerne tydede på en produktion fra samme cel-
lekomponent, formentlig ovariet. Inhibin produ-
cerende ovariecancer patienter syntes at have en
signifikant bedre overlevelse sammenlignet med
ikke-inhibin producerende kvinder.

Musestammen Wx/Wv er karakteriseret ved et
tidligt oocyttab med en samtidig stigning i gona-
dotropin-niveauet og efterfølgende udvikling af
tubulære adenomer fra overfladeepithelet. Vi inji-
cerede en GnRH-analog hver 28. dag fra 7. leve-

døgn til dag 245. Samtlige GnRH injicerede mus
var tumorfri sammenlignet med shaminjicerede
dyr, der alle udviklede ovarietumorer. Vi påviste
samtidig en højsignifikant suppression af både
FSH og LH. 

Et forhøjet gonadotropin-niveau i sig selv synes
ikke at være sandsynlig i udviklingen af ovariecan-
cer, idet incidensen da måtte antages at være bety-
deligt højere end iagttaget. Arbejdet har imidler-
tid rejst det interessante spørgsmål, hvorvidt
FSH/LH er ekstraovarielle og inhibin/activin in-
traovarielle regulatorer i cancerudviklingen.
Spørgsmålet søges besvaret gennem MALOVA-
projektet, der udgår fra Kræftens Bekæmpelse og
finansieres af NCI, USA.

Peter Bornedal. Eksamen: 1984: Mag.art. Litte-
raturvidenskab, Københavns Universitet. 1994:
Ph.d., Comparative Literature, The University
of Chicago. 1998: Dr.phil., Det humanistiske Fa-
kultet, Københavns Universitet. Nuværende stil-
ling og ansættelsessted: Asst. Prof., Cultural Stu-
dies & Philosophy, American University of Beir-
ut, Beirut, Libanon

Bornedal’s Doktorafhandling, Speech and System,
behandler nyere sprogvidenskabelig tænkning,
især som den er udviklet indenfor Fænomenologi,
Hermeneutik, Talehandlings Filosofi, og Dekon-
struktion. Afhandlingen har flere dimensioner:
den foreslår dels en teori om subjektet, om spro-
get, samt om “systemet” – hvormed menes især det
teoretiske/filosofiske system.

Det er en gennemgående tese at subjektet er
dualistisk spaltet imellem et såkaldt “reflektorisk”
og et såkaldt “pragmatisk” subjekt: et subjekt som
tænker (og tænker over sin tænkning) og et sub-
jekt som taler (og handler gennem sin tale). Bor-
nedal betragter det refletoriske subjekt som kil-
den til kreativitet, idet det finder sin motivation til
at skabe i det forhold at det igennem sin selv-re-
fleksion aldrig er i stand til at fæstne sin identitet.
Istedet, som en slags næst-bedste løsning, organi-
serer eller konstruerer det en diskurs som har en-
hed og identitet, og ideelt og sublimeret besvarer
et identitets-problem. Det pragmatiske subjekt be-
tragtes som mindre selvproblematiserende og -te-
matiserende idet det er et handlings-subjekt som
handler igennem sine talehandlinger; og handler
i en omverden af med-subjekter og ting, der frem-
træder som umiddelbart forståelige. Bornedal
gentager her en central Romantisk distinktion
mellem naiv/klassisk mentalitet og sentimental/
romantisk mentalitet, men han betragter polarite-
ten uhistorisk som to funktioner i subjektet.
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Eftersom sytemet er et produkt af det reflekto-
riske subjekt kan det ikke påkalde sig ontologisk
funderet rationalitet, men det ombygger ikke
destomindre en intern konstruktion som er
såkaldt “artificiel” rationel. Bornedal mener – og
forsøger at demonstrere – at sådanne teoretiske
konstruktioner til enhver tid kan analyseres ned
til det punkt hvorfra de er funderet, og hvor kon-
struktionen følgelig ikke kan begrundes yderlige-
re. Siden han mener at ethvert system er funda-
metalt set ubegrundeligt, er det følgelig dannet af
begreber som i sidste instans er arbitrære. Disse
arbitrære begreber kaldes nu for “anasemer” – det
vil sige begreber som har specifik system-intern
mening og som definerer hinanden indenfor sy-
stemets interne logik og økonomi. Alle (ikke-vi-
denskabelige) “systemer” betragtes som dannet af
sådanne anasemer. Bornedal mener således at alle
ikke-videnskabelige systemer er tautologiske.

Morten Birklet-Smith, født oktober 1947. Eksa-
men: Lægevidenskabelig embedseksamen, 1976,
Københavns Universitet. Nuværende stilling og
ansættelsessted: Overlæge Psykiatrisk afdeling E,
Bispebjerg Hospital

Disputatsarbejdet: Somatoforme tilstande. En de-
skriptiv og sammenlignende undersøgelse af pati-
enter med somatiske symptomer uden organisk
grundlag.

Disputatsen er en monografi indeholdende en
gennemgang af litteraturen vedrørende hysteriske
og somatoforme tilstande samt en klinisk under-
søgelse. Den kliniske undersøgelse blev udført un-
der ansættelse på psykiatrisk afdeling R, Køben-
havns Amtssygehus Nordvang og omfattede en psy-
kiatrisk vurdering af 127 patienter med somatiske
symptomer uden organisk baggrund henvist fra so-
matiske afdelinger i området. Patienterne blev ved
struktureret diagnostisk interview inddelt i tre
grupper efter den primære somatoforme diag-
nose. Grupperne sammenlignedes indbyrdes samt
med en gruppe angstpatienter med hensyn til til-
stedeværelse af angst og depression, personligheds-
forstyrrelser, sociale forhold aktuelt og under op-
væksten samt forbruget af sundhedsydelser. Under-
søgelsen peger på en række generelle og for de so-
matoforme tilstande specifikke problemer ved den
psykiatriske klassifikation, herunder at Somatization
Disorder synes at være en valid diagnose, mens diag-
noserne Conversion Disorder og Somatoform Pain Dis-
order begge indeholder væsentlige problemer. Her-
udover vistes, at somatoforme tilstande sjældent er
monosymptomatiske, og ofte kompliceres af angst
og depression. De somatoforme patienter opfylder

hyppigt kriterierne for flere personlighedsforstyr-
relser, og der fandtes ikke belæg for at histrionisk
personlighedsforstyrrelse er specifikt relateret til
somatisering. Prævalensen af de klassiske konversi-
onssymptorner synes ikke, som ofte antaget, at
være faldende, og somatisering er ikke relateret til
særlige socio-økonomiske forhold.

Somatoforme tilstande er almindelige, og selv
om et stort forbrug af sundhedsydelser er karakte-
ristisk for disse patienter, modtager de sjældent
behandling for deres somatiseringstendens eller
for komplicerende angst og depression.

Samih Charabi, født i Cairo-Egypten. Eksamen:
Cand.med. januar 1983, Københavns Universi-
tet. Nuværende stilling og ansættelsessted: Afde-
lingslæge, Øre- næse- og halsafd. E, Amtssygehu-
set i Gentofte

Acoustic neuroma/Vestibular Schwannoma.
In vivo and in vitro growth models. A clinical

and experimental study.
Disputatsen består af syv tidligere publicerede

arbejder samt en oversigtsafhandling. 
Afhandlingen er blevet til på øre-, næse- og hals-

afdelingen i Gentofte.
Betegnelsen acusticusneurinom er misvisende,

idet tumoren ikke udgår fra n. acusticus, men deri-
mod fra n. vestibularis, og tumoren er per definiti-
on ikke et neurinom men et schwarinom, hvorfor
der i det herværende arbejde anvendes den mere
præcise betegnelse vestibularis schwannom (VS). 

For at opnå en tværfaglig viden om tumorernes
vækst, vækstrater og vækstmønstre, og i et forsøg
på at give en sammenhængende beskrivelse af
væksten i forhold til tumorernes histologiske, im-
munhistokermiske og biologiske egenskaber, er
etableret følgende vækstmodeller:

In vivo neuroradiologisk vækstmodel,
In vitro immunhistokemisk,
In vivo vækstmodel på nøgne mus.

De opnåede resultater er korreleret såvel indbyr-
des som til en række prospektivt registrerede kli-
niske data. Resultaterne af den neuroradiologiske
vækstmodel har afsløret tre vækstrater: Langsomt,
moderat og hurtigt voksende tumorer. Væksten er
uafhængig af alder, køn, og initial tumorstørrelse,
derimod konstateredes en statistisk signifikant
sammenhæng mellem væksten udregnet som gen-
nemsnitlig diametervækst i mm/år, gennemsnitlig
volumenvækst i ml/år eller relativ volumenvækst
angivet i %/år, og den prædiagnostiske symptom-
varighed. Vækstmønstrene varierer, og tumorer-
nes fortsatte vækst kan ikke forudsiges ud fra det
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vækstmønster, der konstateres initialt i observati-
onsperioden.

Den cystiske variant af VS har en karakteristik atte-
nuation på CT/MR optagelser, den fremtræder
henholdsvis som hypodense eller hypointense om-
råder, der afspejler de cystiske tumorers histolo-
giske opbygning. Væksten af de cystiske tumorer er
signifikant høj sammenlignet med ikke cystiske VS. 

VS inddeles på basis af den proliferative status
til: Lavt, moderat og højt prolifererende. Prolifera-
tionsstatus var uafhængig af alder, køn og tumor-
størrelse. Analyse af resultaterne i den immun-
histokemiske vækstmodel viser en statistisk signifi-
kant sammenhæng mellem tumorernes prolifera-
tive status og symptomvarigheden. Der er statistisk
grundlag for at antage, at symptomvarighed og tu-
morernes proliferative status samt neuroradiolo-
giske attenuation har en prædiktiv værdi for væk-
sten. En kombination af vivid neovascularisering,
høj proliferativ status i de humane tumorer og de
tilsvarende heterotransplantater, samt tilstede-
værelse af “nerve growth factor receptor” NGFr
findes at være af betydning for væksten af VS im-
plantater på nøgne mus. Heterotransplantater ud-
viste vækstmønstre, der må opfattes som analoge til
vækstmønstrene iagttaget i den neu-roradiologiske
vækstmodel. De beskrevne observationer og resul-
taternes kliniske anvendelighed kan resumeres så-
ledes: Væksten af VS er uafhængig af patienternes
alder, køn og initiale tumorstørrelse. Alder i sig
selv er ikke en indikator for tumorvækst. Den af-
ventende ikke-kirurgiske holdning bør ikke tilby-
des patienter med cystiske VS pga. risikoen for
pludselig ekspansion af de cystiske elementer med
forværring af symptomerne til følge. Kandidater til
hørebevarende kirurgi bør ej heller observeres,
idet de kan miste deres mulige kandidatur pga. ri-
sikoen for tumorvækst og/eller forværring af
hørelsen. Ved subtotal tumorfjernelse kan der op-
nås vigtige prognostiske informationer vedrøren-
de vækstpotentialet af det tilbageværende tumor-
væv med immunhistokemiske undersøgelser.

Dina Cortes, født den 16. marts 1959, Århus.
Eksamen: Den medicinske embedseksamen, som-
meren 1986, Københavns Universitet. Nuværen-
de stilling og ansættelsessted: Reservelæge, Bør-
neafdelingen, Amtssygehuset i Glostrup

Disputatsarbejdet: CRYPTORCHIDISM ASPECTS
OF PATHOGENESIS, HISTOLOGY AND TREAT-
MENT

Arbejdet er primært udført under ansættelse
som kandidatstipendiat på Børnekirurgisk klinik,

Rigshospitalet, 1992 – 96. Materialet udgøres af
kliniske data og histologiske præparater fra 74
normale og 1051 kryptorke individer.

Ved kryptorkisme mangler en eller begge testik-
ler i skrotum. Kryptorkisme fandtes som udtryk
for abnorm hypothalamo-hypofysær-testikulær
akse, abnorm seksuel differentiering af et individ
med testikler, abnorm differentiering af den kau-
dale del af kroppen (specielt associeret til abnorm
udvikling af nyrer, urinledere og rygraden fra T10
til S5) og endelig som udtryk for abnorm midtlin-
jedifferentiering.

Den anbefalede operationsalder ved kryptorkis-
me er gradvist sænket. Det er især baseret på un-
dersøgelser af spermatogonieantal per tværskåret
tubulus seminiferus (S/T) i normale og i ikke-des-
cenderede testikler. Alderskorrigeret S/T i vævs-
prøve ved operation for kryptorkisme var progno-
stisk for fertilitetspotentialet, vurderet ved sæd-
analyse og serun-FSH, -LH og -testosteron. Der
fandtes risiko for senere infertilitet hvis vævsprøve
ved operation ikke, eller næsten ikke, indeholdt
germinalceller. Risikoen var fra 33% ved unilate-
ral kryptorkisme, til 73-100% ved bilateral kryp-
torkisme (sidstnævnte afh. af om fundet blev gjort
i den ene eller begge testikler). Vævsprøver fra ik-
ke-descenderede testikler indeholder oftest for få
germinalceller. Dette fandtes såvel medfødt, som
en tilstand der var erhvervet i løbet af den ikke
skrotale position. Mangel på germinalceller fand-
tes som en erhvervet tilstand. Germinalcelleman-
gel er uhyre sjældent beskrevet hos kryptorke
drenge yngre end 15 måneder. Herefter stiger
hyppigheden. Hos 2-årige mangler op imod 30%
af ikke-descenderede testikler germinalceller.
Hyppigheden forbliver omtrent konstant til pu-
berteten. Operation for kryptorkisme anbefales
før 15 måneders alderen, da der generelt set ikke
påvises mangel på germinalceller hos kryptorke
drenge yngre end 15 måneder, og da mønsteret er
associeret til infertilitet. Operation anbefales først
fra 6. levemåned for at afvente evt. spontan testi-
kulær descensus.

Drenge opereret for kryptorkisme havde en
cirka 4 gange forøget risiko for germinalcelle-
neoplasi. Som særlige risikogrupper identificere-
des patienter med abnorme eksterne genitalia el-
ler abnorm karyotype, der allerede ved operation
for kryptorkisme kan frembyde carcinoma-in-situ-
testis. De anbefales derfor undersøgt herfor.
Skønt vævsprøve ved operation for kryptorkisme
i barndommen hverken afslører carcinoma-in-
situ-testis eller germinalceller har kryptorke
drenge risiko for senere udvikling af germinalcel-
leneoplasi.

Scandinavian Journal of Urology and Nephrolo-
gy, Vol. 32, Suppl. No. 196, 1-54.
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Anders Dejgaard, født den 02.04.52 Bogota, Co-
lumbia. Eksamen: Cand.med. 1978 Køben-
havns Universitet. Nuværende stilling og ansæt-
telsessted: Medicinsk Direktør, Novo Nordisk A/S

Disputatsarbejdet:
Beskadigelse af somatiske og autonome nerver er
blandt de hyppigste senkomplikationer i diabetes
mellitus. Omkring 50% af patienterne er afficere-
de efter 25 år med diabetes. Symptomerne varie-
rer meget fra smerter, nedsat motorisk funktion,
ortostatisk svimmelhed, impotens og neuropati er
forbundet med øget mortalitet. l disputatsarbejdet
er 3 områder af diabetisk neuropati blevet belyst.

l behandlingen af diabetisk neuropati har vi fun-
det at oralt Mexilitine og i.v. Lidocaine virker signi-
fikant smertelindrende og vi har endvidere fundet
at virkningsmekanismen er multifaktoriel. Deri-
mod fandt vi ingen effekt af Pindolol (�-blokker
med intrinsic aktivitet) i behandling af ortostatisk
svimmelhed forårsaget af autonom neuropati.

Hos patienter med autonomi neuropati har vi
belyst patogenesen til “denervationshypersensitivi-
tet” der er et karakteristisk fund i disse patienter. Vi
har således påvist defekter i det post-ganglionære
neuron, men ingen ændringer i �- og �-receptorer
men muligvis i post-receptor signallering.

Endelig har vi påvist nedsat nervelednings-
hastighed i hørenerven og abnormiteter ved MR-
scanning af hjernen hos patienter med langvarig
diabetes. Der er i disse patienter dog kun få funk-
tionelle defekter bedømt ved kognitive tests.

Bjarne Sode Funch, født den 7. februar 1947, Aa-
kirkeby. Eksamen: Psykologisk embedseksamen,
1973/74, Københavns Universitet. Nuværende
stilling og ansættelsessted: Ekstern lektor Psykolo-
gisk Laboratorium, Københavns Universitet

“The Psychology of Art Appreciation”
Som udgangspunkt for afhandlingens hovedtese
sættes den hidtidige forskning inden for kunstop-
levelsens psykologi i et nyt perspektiv. Gennem en
fremstilling af en lang række undersøgelser lige fra
Gustav Theodor Fechners første eksperimentelle
undersøgelser af det gyldne snit i 1876 til Mihaly
Csikszentmihalyis beskrivelse af den æstetiske ople-
velse som flow i 1990 påvises at psykologer inden
for forskellige teoretiske retninger ikke blot har
koncentreret sig om forskellige emner og frem-
hævet forskellige sider af kunstoplevelsen, men
rent faktisk har opereret med forskellige former
for kunstoplevelse. Med identificering af fem for-
skellige typer af kunstoplevelse revideres grund-
laget for fremtidig forskning inden for området.

Afhandlingens hovedtese, at en æstetisk ople-
velse er et tilfælde, hvor en emotionel kvalitet for-
synes med en distinkt form, har sit udgangspunkt
i en detaljeret fænomenologisk beskrivelse af den
æstetiske oplevelse som transcendent fænomen.
Såvel visuelle, emotionelle som intentionelle
aspekter af den æstetiske oplevelse vidner om et
usædvanligt personligt engagement og giver
grundlag for en opfattelse af den æstetiske ople-
velse som en psykisk proces, hvor en emotionel
kvalitet konstitueres for første gang. Med tesen
om den æstetiske oplevelses psykologiske natur
sættes menneskets forhold til billedkunst i et nyt
perspektiv, hvor personlige forudsætninger tilde-
les en afgørende rolle.

Afhandlingen blev udgivet af Museum Tuscula-
nums Forlag i 1997 med økonomisk støtte fra Sta-
tens humanistiske Forskningsråd.

Mari-Anne Lydom Gall. Eksamen: Lægeviden-
skabelig embedseksamen, 1984, Københavns
Universitet. Nuværende stilling og ansættelses-
sted: Senior Medical Adviser Mari-Anne Lydom
Gall, Diabetes Care Strategic Marketing, Novo
Nordisk A/S, Bagsværd

ALBUMINURIA IN NON-INSULIN-DEPEN-
DENT DIABETES MELLITUS: Prevalence, cau-
ses, and consequences.

Afhandlingen beskæftiger sig med forekomsten
af øget urinalbuminudskillelse (UAE) samt årsa-
ger til og konsekvenser af øget UAE ved ikke insu-
linkrævende diabetes mellitus (NIDDM). I en stor
gruppe NIDDMpatienter fandtes prævalensen af
mikroalbuminuri og makroalbuminuri at være
27% henholdsvis 14%. Patienter med øget UAE
fandtes yderligere at været karakteriseret ved en
øget forekomst af hypertension, kardiovaskulær
sygdom, retinopati, perifer og autonom neuropati.

Undersøgelse af nyrebiopsier foretaget blandt
NIDDMpatienter med makroalbuminuri viste, at
årsagen til albuminuri skyldes diabetisk nyresyg-
dom (nefropati) hos ca. 70% af patienterne, mens
ca. 30% af tilfældene skyldes ikke-diabetisk nyresyg-
dom. Nyrebiopsi vil være tilrådeligt hos patienter
med makroalbuminuri, som ikke har tegn på diabe-
tisk retinopati, idet ca. 50% af disse patienter vil
have en ikke-diabetisk nyresygdom, som oftere har
et mindre hastigt progredierende fald i glomerulær
filtrationshastighed (GFR). I en 5-årig prospektiv
undersøgelse vistes, at GFR aftager med gennem-
snitlig 5,7 ml/min per år hos NIDDMpatienter med
diabetisk nefropati, som er i antihypertensiv be-
handling. Det arterielle blodtryk fandtes at være af
betydning for forløbet i GFR, mens graden af albu-
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minuri, hyperglykæmi, dyslipidæmi og daglig pro-
teinindtagelse er af mindre eller ingen betydning
for progressionen af nefropati hos disse patienter.
Ved kvantitativ elektronmikroskopisk undersøgelse
af nyrebiopsier fandtes, at NIDDMpatienter med
persisterende makroalbuminuri, ligesom insu-
linkrævende diabetikere, udviser de for diabetisk
glomerulosklerose karakteristiske forandringer:
fortykkelse af den glomerulære basalmembran og
øget volumen af mesangium grundet aflejring af ex-
tracellulær materiale. Desuden fandtes en klar kor-
relation mellem de strukturelle forandringer i ny-
rerne og forløbet i GFR i en 5-års opfølgningeperio-
de. Patienter med de mest udtalte strukturelle for-
andringer udviste det største fald i GFR.

Nogle af de patofysiologiske mekanismer, som
kan bidrage til udvikling af makroalbuminuri blev
undersøgt. Glomerulær ladnings- og størrelsesse-
lektivitet blev undersøgt ved bestemmelse af ud-
skillelsen af forskelligt ladede, lige store, protei-
ner (total-IgG, IgG4) sammenlignet med udskillel-
sen af albumin i urinen. Det blev herved sandsyn-
liggjort, at nyrernes nedsatte evne til at tilbagehol-
de proteiner ved diabetisk nefropati hos NIDDM-
patienter skyldes en udvikling af større porer, det
vil sige tab af størrelsesselektivitet i den glomeru-
lære basalmembran. Betydningen af øget erythro-
cyt natrium-lithium-countertransport som markør
for udvikling af diabetisk nefropati blev under-
søgt. Øget natrium-lithium countertransport fand-
tes ikke at være en markør for udvikling af diabe-
tisk nefropati hos NIDDMpatienter.

I en 5-årig prospektiv undersøgelse fandtes, at
tilstedeværelse af forhøjet UAE og graden af hyper-
glykæmi er selvstændige risikofaktorer for tidlig
død, især af aterosklerotisk hjerte-kar-sygdom. Den
øgede risiko for aterosklerose blandt NIDDMpati-
enter med øget UAE synes således kun delvist for-
klaret ved tilstedeværelsen af en række kendte kar-
diovaskulære risikofaktorer såsom hypertension,
obesitas samt ændringer i blodets lipoproteinsam-
mensætning. Sammenfattende understreger un-
dersøgelsernes resultater vigtigheden af at opspo-
re NIDDMpatienter med øget UAE og intensivere
kontrol og behandling af disse højrisikopatienter.

Arne Grøn. Eksamen: Mag.art. i filosofi 1978,
Københavns Universitet. Nuværende stilling og
ansættelsessted: Professor ved Institut for Syste-
matisk Teologi, Københavns Universitet

Subjektivitet og negativitet: Kierkegaard.
Søren Kierkegaard lader i Afsluttende uvidenska-

belig Efterskrift sin pseudonym Johannes Climacus
bemærke, at de egentlige religiøse kategorier

hører hjemme i subjektivitetsteorien. Hvad menes
der med en teori om subjektivitet? Hvilke mulig-
heder rummer en sådan teori? Det er stikordsag-
tigt de spørgsmål, som afhandlingen Subjektivitet og
negativitet: Kierkegaard søger at besvare gennem en
diskuterende nærlæsning af centrale kierkegaard-
ske tekster, først og fremmest af det teologiske og
filosofiske hovedværk, Sygdommen til Døden. Af-
handlingen er skrevet ud fra den overbevisning, at
betydningen af kierkegaardske nøgleord som sub-
jektivitet, den enkelte, selv og afgørelse skal gen-
opdages. Det udmøntes i følgende række af teser:
1. Subjektivitet betyder ikke selvberoenhed. Med

sin forståelse af subjektivitet omformer Kierke-
gaard tanken om autonomi eller selvbestem-
melse, idet selv-bestemmelse indebærer selvbe-
stemthed.

2. Tanken om den enkelte, som bliver det kierke-
gaardske forfatterskabs kategori, hænger sam-
men med et accentueret begreb om det almen-
menneskelige.

3. Kierkegaards forståelse af troens subjektivitet
hviler på en dobbelt betoning af afgørelse og er-
faring. Denne tese indebærer, at det alternativ
mellem en afgørelses- og en erfaringstænkning,
som i kølvandet på Kierkegaard har præget
dansk systematisk teologi, ikke er holdbart.

4. Det som for alvor er filosofisk som teologisk
frugtbart i Kierkegaards forståelse af subjektivi-
tet, er en radikal indsigt i, at et menneske allere-
de er et selvforhold, idet det med det, som det
gør, gør noget med sig selv. Kierkegaards teori
som subjektivitet bæres følgelig af tanken om
selvbestemthed.

5. Når Kierkegaard i Sygdommen til Døden skal for-
klare, hvad det vil sige, at mennesket er et selv,
beskriver og analyserer han fortvivlelse forstået
som det ikke at ville være sig selv. Denne negati-
ve omvej giver nøglen til Kierkegaards bestem-
melse af subjektivitet. Det er altafgørende at
skelne mellem de forskellige betydninger af ne-
gativitet og fortvivlelse, som er på spil her. Kier-
kegaard beskriver og analyserer især åndløshed
og indifferens, som imidlertid rummer en ube-
stemthed, der synes at anfægte hans grundtan-
ke om selv-bestemthed.

Hans Christian Gulløv, født den 10. maj 1946,
Oslo, Norge. Eksamen: Magisterkonferens,
mag.scient. 1975, Københavns Universitet. Nu-
værende stilling og ansættelsessted: Museumsin-
spektør, Etnografisk Samling, Nationalmuseet

Rammen omkring disputatsarbejdet er den ca.
1000 år gamle arktiske Thulekultur, det kulturelle
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fundament for vore dages eskimoiske befolknin-
ger. Arbejdet er primært udført i Sydvestgrønland,
et åbenvandsområde, der har lettet adgangen til
landet fra søsiden, og hvor der siden 1000-årene
ikke har været ét århundrede uden europæisk til-
stedeværelse. Her beskrives baggrunden for det
såkaldte kulturmøde og her gen-introduceres
Thulekulturen som en periode i Grønlands forhi-
storie, der forløber parallelt med historien fra
middelalder til kolonitid. Her udførte National-
museet i 1970erne arkæologiske feltarbejder, som
fortsattes i Vest- og Østgrønland i 1980erne og
90erne. Udgangspunktet var Nuuk kommune
med det store fjordsystem og den vidtstrakte skær-
gård. Det har været afgørende at præsentere det
hidtil publicerede arkæologiske materiale på me-
re end 12.000 genstande og at vurdere dette i rela-
tion til det øvrige Grønland. Værdien af dette øges
ved at stamme fra mange forskellige bopladser og
ved at indeholde en stor del europæiske genstan-
de, hvis bestemmelse og datering har tilført tolk-
ningen af det eskimoiske inventarium nyt indhold
og forsynet det med en kronologi. Karakteren af
kulturmødet er nuanceret ved at inddrage arkæo-
logi og etnohistorie. Det vil sige, at kildematerialet
fortolkes ud fra etniske kriterier og inden for ram-
merne af en historisk antropologi. På denne måde
adskiller fortolkningen sig fra tidligere fremstillin-
ger af forhistorien, som har været baseret på få hi-
storisk-etnografiske iagttagelser fra norrøn tid
over opdagelserne til kolonisationen. Thulekultu-
ren i Vestgrønland beskrives som sammensat af fle-
re kulturelle traditioner med forskellig geografisk
oprindelse. Den anvendte etnohistoriske metode
defineres som et selvstændigt bidrag til beskrivel-
sen af Thulekulturen, hvor kildematerialet ud-
gøres af arkæologiske data, skriftlige kilder og en
mundtlig tradition. Af den opstillede kronologi
fremgår det, at Thulekulturen er sammensat af
neo- og palæoeskimoiske samt europæiske ele-
menter, som alle er kommet ind i Vestgrønland
før 1300. Mindst tre gange har der fundet en ny
indvandring sted. Årsagerne til disse indvandrin-
ger skal søges i Alaska, Canada, Thule distriktet og
Østgrønland. Ud fra harpunspidsernes udform-
ning påvises den geografiske og kronologiske ud-
bredelse af de traditioner, som Thulekulturen i
Grønland er sammensat af. Det understreges, at
den valgte etnohistoriske metode mindsker afstan-
den mellem det arkæologiske og historiske kilde-
materiale. I fortolkningen af det arkæologiske ob-
jekt begrundes enten kulturkontakt eller en kultu-
rel tradition, som jeg har fundet belæg for i Syd-
vestgrønlands etnohistorie. 

Et postulat er således, at de kulturelle traditio-
ner, som repræsenteres af Dorset, den oprindelige
Thule- og Nordbokulturen, alle kan påvises i

1700’årenes Sydvestgrøndland som resultatet af et
kulturmøde, og at etnohistorien dermed er en le-
vende historie, der kan formidle sit eget budskab
om fortiden, det vil sige, at etnohistorien er tradi-
tion. For at løse de kronologiske problemer er en
serie C14 dateringer blevet kalibreret med det re-
sultat, at Thulekulturens ankomst til Grønland er
blevet flyttet fra 8-900 årene til omkring 1200.
Denne ændring er i sig selv overraskende og har
affødt nye teorier til forklaring af de forhistoriske
begivenheder. Blandt disse har jeg fremsat teorien
om de parallelle traditioner, der begrundes i en
arkæologisk empiri, som bl.a. optræder i harpun-
spidsens udformning. Det palæoeskimoiske ele-
ment findes i de såkaldte flade spidser, mens det
neoeskimoiske element findes i de tynde spidser,
og begge kan de følges i den arkæologiske kon-
tekst overalt i Grønland som to parallelle traditio-
ner. Det er disse dokumenterede bevægelser, som
gør det vanskeligt at tale om kontinuitet eller dis-
kontinuitet i den arkæologiske stratigrafi. Den
franske sociolog Marcel Mauss argumenterede tid-
ligt for synspunktet, at den eskimoiske sociale
struktur måtte forstås udfra en privat og en offent-
lig sfære, der beskrives ved at følge årstiderne vin-
ter og sommer, og var sammenfaldende med bo-
ligstrukturen, fælleshus overfor familietelt. Denne
bevægelse mellem de årstidsbestemte jagtområder
ofte over store geografiske afstande bliver arkæo-
logisk set diskontinuitiv, men etnografisk set er
der en klar kontinuitet. Dette forhold belyses i det
foreliggende materiale med en kronologisk fast-
læggelse af bopladser fra kyst og indland. Udover
fremlæggelsen af en publiceret arkæologisk empi-
ri, giver mit arbejde et bud på fortolkning og for-
ståelse af det komplekse begreb, som er indeholdt
i betegnelsen Thulekulturen.

Læge Arne Hagemann, født i Frederiksværk. Eksa-
men: Lægevidenskabelig embedseksamen, 1991,
Københavns Universitet. Nuværende stilling og
ansættelsessted: Kursist i intern medicin, Nefrolo-
gisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev

Afhandlingen består af elleve originalartikler og
en sammenfattende redegørelse, som er publice-
ret i Danish Medical Bulletin (44(5): 486-98,
1997). Arbejdet er udført i perioden 1987 – 94 på
Biokemisk Institut (Tandlægehøjskolen, Køben-
havn) og på Institut for Anatomi og Fysiologi
(Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole). Forsk-
ningen er primært finansieret af De Sundheds- og
Veterinær Videnskabelige Forskningsråd.

Udgangspunktet for afhandlingen var debatten
omkring eksistensen af lokale vævs renin-angioten-
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sin systemer (RAS’er), deres betydning og relation
til det traditionelle RAS – som kendes fra nyren og
som regulerer blodtrykket og salt- og væskebalan-
cen. Fund op gennem 1980’erne tydede på tilstede-
værelsen af vævs RAS’er i flere organsystemer. Især
de indre hunlige forplantningsorganer (æggestok,
livmoder, moderkage, fosterhinder og foster-
væsker) tiltrak sig stor forskningsmæssig interesse.
Formålet med denne afhandling var at udforske
vævs RAS’erne i de indre hunlige forplantningsor-
ganer. Undersøgelsen har imidlertid været vanske-
liggjort af måleproblemer specielt vedrørende pro-
renin, som i vævs RAS’erne modsat det traditionel-
le RAS – mentes at være aktivt. En brugbar dyremo-
del til undersøgelse af dette var savnet. Problemer-
ne omkring måling af prorenin blev derfor karakte-
riseret, løst og en valid målemetode til brug i dyre-
modellerne rotte, ko og gris blev udviklet.

Tilstedeværelsen af vævs RAS’er i de indre hun-
lige forplantningsorganer blev undersøgt ved
brug af en række forskellige dyreeksperimentelle
modeller. Lokaliseringen af RAS’ets komponenter
(prorenin, aktivt renin, angiotensinogen og Angll
receptorer) blev beskrevet i flere arter. De enkelte
komponenter udviste store artsforskelle. Koens
æggestok viste sig at være en god model for ud-
forskningen af æggestokkens vævs RAS i menne-
sket. Her fandtes meget aktivt renin og mange
Angll receptorer og primært lokaliseret til det
gule legeme og ægfolliklen. In-vivo undersøgelser
viste, at begge komponenter steg under folliklens
vækst og modning og relaterede til kønshormo-
nerne i ægfolliklen. In-vitro undersøgelser bekræf-
tede en lokal reguleret renin nydannelse. Angio-
tensin Il receptorerne var af en speciel undertype
(AT2), hvis virkningsmekanisme endnu er ukendt.
Et aktivt og reguleret vævs RAS synes således at ek-
sistere i de indre hunlige forplantningsorganer.

l blodet fandtes prorenin i høje koncentratio-
ner. Det kom primært fra nyrerne, men de indre
forplantningsorganer syntes også at bidrage i nog-
le arter. Betydningen af prorenin i blodet er
ukendt, men det er formentlig en indikator for
vævs renin nydannelse. Vores nye fund af meget
høje koncentrationer af aktivt renin i æggestok-
ken tyder på, at det er aktivt renin – og ikke prore-
nin som tidligere troet, som medierer vævs RAS’
ernes effekter.

Der er flere sandsynlige lokale funktioner af
vævs RAS’erne i de hunlige forplantningsorganer,
som dog ikke er endeligt beviste. Det drejer sig om
reguleringen af follikel vækst, modning og æg-
løsning, dannelse af kønshormoner og andre hor-
moner, moderkagens dannelse og den lokale blod-
gennemstrømning. Den sygdomsmæssige betyd-
ning af vævs RAS’ernes i forplantningsorganerne
er på nuværende tidspunkt kun sparsomt belyst.

Udforskningen af vævs RAS’erne er kun netop
startet. Vores nyudviklede metoder gør, at en
brugbar dyremodel til videre undersøgelser nu er
til stede. Fremtidig udforskning af vævs RAS’erne i
forplantningsorganer kan sammen med de øvrige
lokale hormonsystemer tænkes at øge forståelsen
af forplantningsprocessen regulering og dermed
muligvis få en terapeutisk konsekvens. Æggestok-
ken er en god model for et aktivt og reguleret vævs
RAS. Store fremskridt forventes inden for udforsk-
ningen af vævs RAS’erne og deres samspil med det
traditionelle RAS, hvilket kan tænkes at forklare
virkningen af de meget brugte ACE hæmmere.

Alastair Bierre Hansen, født den 25. oktober
1960, Shillong, Assam Indien. Eksamen: Me-
dinsk kandidat fra Københavns Universitet 1987.
Nuværende stilling og ansættelsessted: 1. reserve-
læge, Patologisk institut, Amtssygehuset i Glostrup

Disputatsarbejdet belyser et udvalgt aspekt ved-
rørende de immunologiske mekanismer omkring
renalcellekræft (RCK). Der blev anvendt en in vi-
tro model til at analysere opreguleringen og funk-
tionen af adhæsionsmiolekylet ICAM-1 i RCK cel-
ler. Ideen til projektet udsprang dels fra kliniske
og in vitro observationer, hvor man fandt holde-
punkter for en immunologisk eliminering af RCK
celler, dels fra opdagelsen af ICAM-1 molekylets
store betydning for cellulæer cytotoxicitet. Vores
resultater viste, at en opregulering af ICAM-1 var
muligt ved hjælp af forskellige peptider og farma-
ka. Endvidere viste de, at denne opregulering hav-
de både gavnlige såvel som ikke-gavnlige effekter.
Fremtidige studier sigter mod en yderligere ud-
redning af selve opreguleringsmekanismerne og
ICAM-1 molekylets funktionsspektrum.
Arbejdet blev udført med finansiel støtte fra Pato-
logisk Institut og Klinisk Kemisk afdeling, Amts-
sygehuset i Herlev, og fra private samt statslige
fondsmidler.

Steffen Heegaard, født januar 1961, Køben-
havn. Eksamen: Lægevidenskabelig embedseksa-
men, vinteren 1987, Københavns Universitet.
Nuværende stilling og ansættelsessted: Lektor,
Øjenpatologisk Institut, Københavns Universitet

Doktorafhandlingen består af syv tidligere publi-
cerede arbejder samt en oversigtsafhandling. Det
eksperimentelle arbejde er udført på Øjenpatolo-
gisk Institut, Københavns Universitet.
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Den vitreoretinale grænseflade er de anato-
miske strukturer, som danner grænse mellem
øjets glaslegeme og nethinden. Den vitreoretinale
grænseflade har betydning for nethindens stabili-
tet, og mekaniske belastninger mellem nethinden
og glaslegemet overføres via denne grænseflade. 

Formålet med studierne har været at undersøge
denne grænseflades opbygning, og eventuelle for-
andringer ved sygdomme som sukkersyge og for-
højet blodtryk. Det undersøgte materiale har dels
bestået af normale humane øjne dels af dyreøjne i
et komparativt studie. Med basis i dette, er der
desuden foretaget undersøgelser af diabetes og
hypertension i rottemodeller. Grænsefladen er
desuden undersøgt ved enzymfordøjelsesforsøg
og hele materialet er undersøgt histologisk ved
morfometriske analyser. I det humane øje er der
blevet påvist forskelle i grænsefladen mellem foe-
tus og voksne og tykkelsen af grænsefladen synes
uafhængig af alderen hos voksne. Hos mennesker
findes der regionale forskelle i tykkelsen af græn-
sefladen. Hos dyr findes grænsefladen meget ens-
artet. Kun hos aber findes karakteristika som også
observeret hos mennesket. Sygdomme som for-
højet blodtryk og sukkersyge giver ikke i sig selv
ændringer i grænsefladens morfologi. 

Hanne Dahlgaard Hove, født i Gentofte. Eksa-
men: Cand.med., vinteren 1989; Københavns
Universitet. Nuværende stilling og ansættelses-
sted: Reservelæge i kursus stilling, Børneafdelin-
gen L. KAS Gentofte

Disputatsen omhandler colons bakterielle fer-
mentation vurderet ved bestemmelse af koncen-
trationer og in vitro produktioner af kortkædede
fedtsyrer og laktat i fæces. Forhold af betydning
for fermentationen er belyst ved at undersøge fer-
mentationen i hele dens spændvidde d.v.s. ved
hurtig fermentation (under kulhydrat malabsorp-
tion hos såvel raske forsøgspersoner som kort-
tarmspatienter), ved nedsat fermentation (efter
antibiotika behandling rettet mod colon floraen
og hos patienter med colon cancer), og ved varie-
rende tynd- og tyktarmslængde samt ved tilstede-
værelsen af inflammatorisk tarmsygdom.

Hurtig kulhydrat fermentation: En lille gruppe
patienter, hovedsagelig børn med korttarmssyn-
drom og intestinelt bypass opererede voksne, får
D-laktat acidose; et syndrom præget af intermitte-
rende metabolisk acidose ledsaget af neurologiske
forstyrrelser. Ved hurtig kulhydrat fermentation i
colon dannes D-laktat, der absorberes over tarm-

mucosa og fører til D-laktat acidose, idet D-laktat
omsættes langsommere end L-laktat. Fæces fra dis-
se patienter har en øget produktion af laktat sam-
menlignet med kontroller hvilket kan være bag-
grunden for, at D-laktat acidose ikke kunne indu-
ceres hos raske personer. In vitro forsøg har indi-
ceret, at laktat akkumulationen i colon kan redu-
ceres, hvis hurtigt fermenterbare kulhydrater
(mono- og disakkarider) i patienternes kost erstat-
tes med kulhydrater, der fermenteres langsomme-
re (f.eks. visse typer af stivelse).

Langsom fermentation: Ca. 20% af de patienter,
der behandles med bredspektret antibiotika, får
antibiotika associeret diarré. Nedsat dannelse af
kortkædede fedtsyrer og en overvækst af cytotoxin
producerende Clostridium difficile har været
nævnt som mulige årsager. Alle levertransplante-
rede patienter bliver postoperativt tarmdesinfice-
ret ved hjælp af ikke absorberbare antibiotika og
87% udvikler antibiotika induceret diarré. Samtli-
ge patienter havde meget lave koncentrationer af
kortkædede fedtsyrer i fæces (< 10 mmol/l) under
antibiotika behandling, men diarreerne ophørte
inden antibiotika behandlingen blev afsluttet. Clo-
stridium difficile blev dyrket fra fæces hos 60% af
patienterne (40% cytotoxin positive) efter ophør
af både diarré og antibiotika behandling og var så-
ledes ikke associeret med antibiotika induceret
diarré. 

Epidemiologiske studier indicerer, at inciden-
sen af colorektal cancer er associeret med alkalisk
fæces pH, fiberfattig kost og formodentlig et lavt
fermentations niveau i colon. Imidlertid fandtes
såvel pH som koncentrationen og produktionen
af laktat normal hos patienter med tidligere co-
lonpolypper samt hos selekterede preoperative og
postoperative colon cancer patienter. Det påvises,
at fækalt pH lader sig diætisk ændre på få dage og
det konkluderes, at tidligere fund af højt pH i
fæces hos patienter med coloncancer formentlig
skyldes kostændring sekundært til avanceret can-
cer. 

Colons produktion af organiske syrer ved inflam-
matorisk tarmsygdorn og varierende tarmlængde:
Høj fæces laktat koncentrationer findes tillige ved
kulhydratmalabsorption, men ses også ved distal
intestinal inflammation hos patienter med inflam-
matorisk tarmsygdom (cellulært produceret L-lak-
tat fra mucosa eller inflammatoriske celler). Lumi-
nalt omdannes L-laktat hurtigt af bakterierne til
D-laktat og videre til acetat, propionat og butyrat,
hvilket formodentlig er årsagen til, at fæces laktat
koncentrationen oftest er normal ved proximal
segmentær inflammation (Crohn-ileitis).
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Birthe Høgh. Speciallæge i Pædiatri 1985, Dan-
mark og Sverige. Eksamen: Lægevidenskabelig
embedseksamen 1978, Aarhus Universitet. Nu-
værende stilling og ansættelsessted: 1. reserve-
læge, børneadelingen, Hvidovre Hospital

Doktorafhandlingen “Clinical and parasitological
studies on immunity to Plasmodium falciparum
malaria in children” består af otte tidligere publi-
cerede arbejder og en sammenfattende redegørel-
se. Undersøgelserne er udført på Karolinska Insti-
tuttets forskningsenhed ved Liberian Institute of
Biomedical Research, Yekepa, Liberia, Afdeling
for Immunologi, Stockholms Universitet, Instituto
Nacional de Saude, Maputo, Mozambique, samt
Parasitologisk Laboratorium og Afdeling for Epi-
demiologisk Forskning, Statens Serum Institut,
København. 

Malaria er en parasitær infektionssygdom, der
overføres fra et menneske til et andet ved stik af
en inficeret myg. Plasmodium falciparum er den far-
ligste af de fire malariaparasitter, der kan over-
føres til mennesket af Anopheles myggen. P. falcipar-
um medfører stor sygelighed og dødelighed, speci-
elt blandt børn i Afrika. 

De ganske få malariavaccineforsøg, der er fore-
taget indtil nu, tyder på, at en fremtidig malaria-
vaccine for at være effektiv må bestå af flere kom-
ponenter fra de forskellige stadier af malaiapara-
sittens komplekse livscyklus. Det ukønnede stadi-
um af malariaparasitten forårsager de kliniske
symptomer, og det kønnede stadium er ansvarlig
for transmissionen. 

Udgangspunktet for nærværende arbejde var
baseret på hypotesen om, at potentielt beskytten-
de antigener kan identificeres ved at korrelere til-
stedeværelsen af antistoffer mod definerede anti-
gener med beskyttelse mod malaria.

De immunologiske forhold, der er ansvarlige
for udviklingen af erhvervet immunitet hos folk,
der bor i malariaendemiske områder, er ikke fuldt
klarlagte, men klassiske transfusionseksperimen-
ter med polyvalent gammaglobulin fra malariaim-
mune donorer har vist, at antistoffer spiller en
væsentlig rolle.

Der er udført kliniske randomiserede kontrolle-
rede undersøgelser af effekten af lægemidler mod
malaria anvendt i profylaktisk og behandlende do-
sering af børn i malariaendemiske områder i Afri-
ka. Endvidere er der udført immunologiske analy-
ser af P. falciparum antigener baseret på anvendel-
se af dyrkningsmæssige og immunkemiske meto-
der, og resultaterne af disse analyser er relaterede
til kliniske og parasitologiske parametre. Der er
foretaget undersøgelser af immunologiske reakti-
viteter mod P. falciparum kønnede og ukønnede
blodstadie antigener, samt observationer af kvanti-

teten af kønnede P. falciparum parasitter efter be-
handling med lægemidler mod malaria. Det er
vist, at lægemidlerne klorokin og pyrimethamin/
sulfadoxin ikke som tidligere antaget inducerer
dannelsen af de kønnede former af P. falciparum,
og observationerne in vivo korrelerer med de ma-
tematiske modeller, der er udviklet over gametocy-
togenesen.

Sammenhængen mellem passivt overførte mala-
riaantistoffer fra moderen og malariasygelighed
under det første leveår hos børn i et malariaende-
misk område i Afrika er belyst.

De i afhandlingen præsenterede studier har
specielt bidraget med den epidemiologiske og im-
munologiske karakterisering af specifikke P. falci-
parum antigener. Det er vist, at der er korrelation
mellem antistofsvar på velkarakteriserede blodsta-
die antigener og parasitdensiteten i visse alders-
grupper, både i Øst- og Vestafrika.

Disse studier af klinisk og parasitologisk immu-
nitet imod P. falciparum malaria hos børn bidrager
til forståelsen af immunitet, klinik og transmission
af P. falciparum i endemiske områder, hvilket er en
forudsætning for forbedret anvendelse af eksiste-
rende lægemidler mod malaria, og udviklingen og
evalueringen af nye metoder til kontrol af malaria,
som for eksempel en vaccine.

Birgit Leth Jensen. Eksamen: Tandlægeeksamen
1962, København. Nuværende stilling og ansæt-
telsessted: Lektor ved Tandlægeskolen, Køben-
havns Universitet

Arbejdet består af otte tidligere publicerede arbej-
der samt en sammenskrivning med titlen:

Cleidocranial dysplasia. A study on craniofacial
and dental development with suggestions for a
revised treatment strategy for the dentition.
Det foreliggende arbejde repræsenterer den hidtil
mest omfattende undersøgelse af kraniofacial
morfologi og vækst samt udvikling af dentitionen
hos patienter med dysplasia cleidocranialis
(CCD). 

Hovedformålet med arbejdet om CCD har
været at forklare den gradvise udvikling af afvigel-
ser inden for det kraniofaciale område, herunder
de ofte alvorlige forstyrrelser af tanddannelse og
tanderuption, for at øge indsigten i sygdommens
patogenese og herigennem bidrage til forbedrede
behandlingsmuligheder. De kliniske og radiolo-
giske aspekter vedrørende kraniofacial og dental
udvikling er beskrevet og det histologiske billede
ved tænder og peridentalt væv er rapporteret.

CCD patienters største problem er den ofte svig-
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tende eruption af permanente tænder, som delvis
skyldes dannelse af multiple, overtallige tænder.
Derfor er der i den foreliggende undersøgelse
lagt stor vægt på udredning af udvikling, moden-
hed, eruption og behandling af den permanente
dentition. Et unikt, longitudinelt undersøgelses-
materiale gjorde det muligt at bestemme tids-
punktet for og lejringen af de overtallige tænder,
som forekom hos alle patienter undtagen én. Ud
fra resultaterne er en behandlingsstrategi for CCD
udarbejdet: Fjernelse af primære og eventuelle
overtallige tænder sammen med knoglelaget ok-
klusalt for den normale, permanente tand hos alle
patienter, hvor spontan eruption af permanente
tænder ikke finder sted på det forventede tids-
punkt.

I arbejdet præsenteres for første gang gennem-
snitstegninger i lateral og frontal projektion af
den kraniofaciale morfologi hos voksne mænd og
kvinder med CCD. En Iongitudinel undersøgelse
af en del af patienterne gav nye informationer
om: 
• Tidlig deformering af kraniebasis
• Anomal overfladeremodellering af knogler i

kæber og kraniebasis
• Variabiliteten af kvalitative forandringer i krani-

et
• Anomal suturel vækst af maksillen
• Udtalt anterior vækstrotation af mandiblen 
• Anomal udvikling af dentitionen med hensyn til

både tanddannelse, modenhed og eruption.

Disse resultater har, kombineret med observatio-
nen af ændret knogleremodellering ført til en hy-
potese, som forklarer ætiologi og patogenese for
anomalierne i tandsystemet. Baseret på denne hy-
potese er en ny observations- og behandlingsstra-
tegi foreslået og foreløbige behandlingsresultater
er præsenteret.

Tom Klausen, født i Vancouver, Canada, 26. fe-
bruar 1959. Eksamen: Cand.med. 1986, Kø-
benhavns Universitet. Nuværende stilling og an-
sættelsessted: Afdelingslæge, Reumatologisk afde-
ling, H:S Hvidovre Hospital

“The feed-back regulation of erythropoietin pro-
duction in healthy humans”. Disputatsen om-
handler en serie undersøgelser af den fysiologiske
regulation af erythropoietin produktionen hos
normale forsøgspersoner. Arbejdet er udført un-
der ansættelser på Hæmatologisk afdeling, Amts-
sygehusene Gentofte og Herlev, samt Reumatolo-
gisk afdeling, Hvidovre Hospital.

Lektor Paul Ejnar Gremaud Kristjansen, Insti-
tut for Molekylær Patologi, Københavns Univer-
sitet. Eksamen: Cand.med., sommeren 1985, Kø-
benhavns Universitet. Ph.d., Københavns Uni-
versitet, 1992

Disputatsarbejdet består af 8 tidligere publicerede
arbejder samt en oversigtsafhandling. Det eksperi-
mentelle arbejde er udført i perioden 1989 – 1994
under ansættelser ved Patologisk-Anatomisk Insti-
tut (har siden skiftet navn til Institut for Moleky-
lær Patologi), Københavns Universitet og ved
Steele Laboratory for Tumor Biology, Harvard
Medical School, Boston, USA. Arbejdet omfatter
en karakteristik af en række fysiologiske, energi-
metaboliske og farmakokinetiske parametre i hu-
mane kræftsvulster, transplanteret til immunde-
fekte mus. Formålet var at udvide anvendelsen af
den traditionelle heterotransplantationsmodel, et
centralt redskab i eksperimentel kræftforskning,
til at omfatte fysiologiske og farmakokinetiske un-
dersøgelser af humant kræftvæv. Som en del af ar-
bejdet udvikledes og karakteriseredes en perfun-
deret human tumor model. Denne eksperimentel-
le præparation tillader fuld kontrol over blodfor-
syningen til en kræftsvulst og ligeledes adgang til
at opsamle alt fraløbende blod. Blodet kan erstat-
tes med diverse perfusater af en sammensætning,
der kan afpasses efter specifikke formål. Det kon-
kluderedes at de udviklede modifikationer af mo-
delsystemerne tillader vidtgående patofysiologiske
og farmakokinetiske undersøgelser, og der anvises
kvantitative parametre, der kan have fortsat betyd-
ning for undersøgelser af denne type.

Fin Stoize Larsen, født den 5. juni 1961. Eksa-
men: Cand.med. 1989, Københavns Universitet.
Nuværende stilling og ansættelsessted: Kursus-
reservelæge, kardiologisk afdeling B, Rigshospita-
let, samt plasmafereseholdet, Hepatologisk afde-
ling A, Rigshospitalet

Disputatsarbejdet: Cerebral circulation in liver fai-
lure: Ohms law in force.

Hos patienter med akut leversvigt er hepatisk
encefalopati og udvikling af hjerneødem forbun-
det med høj mortalitet. Årsagen til de cerebrale
manifestationer ved leverinsuffiens kendes ikke,
men metaboliske ændringer formodes at spille en
rolle. Således er det i denne afhandling påvist at
hjernens ilt- og glucosemetabolisme er reduceret
til 1/3 af niveauet hos raske forsøgspersoner. I
denne afhandling er betydningen af cirkulatori-
ske ændringer i hjernen undersøgt i relation til
den cerebrale dysfunktion.
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Normalt reguleres hjernens gennemblødning
(CBF) i overvejende grad af det arterielle kul-
dioxid indhold (PaCO2) og af hjernens metabolis-
me. Blodtrykket har normalt kun ringe indflydel-
se på CBF på grund af autoregulation, d.v.s. hjer-
nearteriolernes, evne til at dilatere, respektive
kontrahere, i forbindelse med arteriel hypo- eller
hypertension. Denne autoregulation er gældende
inden for vidde blodtryksrammer, d.v.s. fra 65 til –
150 mmHg i middelblodtryk (MAP). Udenfor dis-
se rammer ændres CBF linært med MAP, hvilket
betyder at den cerebrale vaskulære resistance for-
bliver konstant.

Ved hjælp af transcranial Doppler sonografi og
Fick’s princip (AVD02 metoden) påvises det, at
autoregulationsmekanismen er ophævet ved akut
leverinsufficiens og i nogle tilfælde også ved kro-
nisk leversygdom. Dette indebærer, at selv et kort-
varigt moderat blodtryksfald, som det er alminde-
ligt forekommende ved leverinsufficiens, kan re-
sultere i en kritisk reduktion af CBF med fare for
udvikling af cerebral hypoksi. I tilfælde af arteriel
hypertension vil øgning af CBF, som samtidig
overstiger det faktiske metaboliske behov, føre til
udvikling af cerebral hyperæmi (luksus-perfusion
syndrom) og vasogent hjerneødem. Foruden tab
af autoregulationen ved akut leversvigt er også
hjernens kuldioxid -reaktivitet nedsat og kul-
dioxid reaktivitetskurven venstreforskudt. Med ba-
sis i disse iagttagelser opstilles en teori, som tager
udgangspunkt i den cerebrovaskulære kartonus,
hvor cerebral vasodilatation gradvist nedsætter
den cerebrovaskulære resistance og reaktivitet.

På denne baggrund foreslåes en ændret be-
handlingsstrategi af patienter med akut leversvigt
med primært sigte på at monitorer og kontrollere
den cerebrale oxygenering og perfusion med
f.eks. vena jugular interna oximetri og trancranial
Doppler sonografi. Det tilstræbes også at balancen
mellem det hydrostatiske og kolloidosmostiske
tryk holdes konstant. Ved cerebral oxygenering og
perfusion under fysiologiske grænser øges blod-
trykket med pressorstoffer, mens cerebral hy-
peræmi enten kan modvirkes med labetalol for at
inducere arteriel hypotension eller ved hyperven-
tilation. Endvidere tilstræbes det at reducere hjer-
nens venøse kardiameter for at nedsætte blodvolu-
men og det hydrostatiske tryk.

Peter Arent Laursen, født den 24. februar 1947
i Hellerup. Eksamen: Cand.psych. 1976 fra Kø-
benhavns Universitet, Lic.med. 1981 fra Køben-
havns Universitet, Dr.psych. 1990 fra Åbo Aka-
demi, Finland, Psykolog – Direktoratet for Ar-
bejdstilsynet, Forsknings- og udviklingsafdelin-

gen. Nuværende stilling og arbejdssted: Ekstern
lektor ved Københavns Universitet, Institut for
Folkesundhedsvidenskab

“The impact of aging on cognitive functions. An
11 year follow-up study of four age cohorts”. Acta
Neurologica Scandinavica, suppl. 172, 96, 1997
(monografi).

Indledningsvis gennemgås en række primært
udenlandske forløbsundersøgelser om aldring og
kognitiv funktion. Ingen af disse efterlader et en-
tydigt billede. Hovedproblemerne synes især at
være knyttet til skævhed i selektionen af under-
søgelsespersoner (ofte hvervet via annoncering),
en utilstrækkelig statistisk model og/eller en
uhensigtsmæssig parameterisering.

Hovedformålet med disputatsarbejdet er at be-
skrive indvirkningen af aldring på kognitiv funkti-
on hos et udsnit af den voksne almenbefolkning
og herunder at vurdere om en eventuel aldrings-
effekt er jævnt fordelt over forskellige generatio-
ner og/eller over forskellige kognitive funktioner.
Endvidere analyseres, om en tidligere funden virk-
ning af personrelaterede og situationsrelaterede
faktorer på testparametrene er stabil over tid, og
om det er muligt at ensarte den virkning, som for-
skellige undersøgelsesledere har på resultaterne
af en undersøgelse af kognitive funktioner.

Undersøgelsen blev gennemført som en for-
løbsundersøgelse af fire alderskohorter født i hen-
holdsvis 1952, 1942, 1932 og 1922. I alt 1.026 per-
soner blev undersøgt første gang i 1982-83, og 711
af disse igen i 1993 – 94 – i begge tilfælde ved
hjælp af Cognitive Function Scanner metoden –
en computerassisteret metode til undersøgelse af
centrale kognitive funktioner. Der var et vist bort-
fald af undersøgelsespersoner i alle fire aldersko-
horter, mest i den ældste. Bortfaldet var størst
blandt personer med den laveste skoleuddannelse
og den laveste sociale status.

Resultaterne af genundersøgelsen, hvor hver
undersøgelsesperson var sin egen reference, viste
forskellige tendenser. En tendens indicerede et
forholdsvis beskedent men dog statistisk signifi-
kant fald i kognitiv funktion. Det drejede sig dels
om non-verbal indlæring og hukommelse, dels
om retention af verbal hukommelse, visuomoto-
risk og visuospatial hastighed, koncentration samt
om reaktionstid. En anden tendens indicerede en
forholdsvis beskeden forbedring af funktionsev-
nen. Det skete i relation til verbal indlæring og hu-
kommelse, visuomotorisk og visuospatial præcisi-
on samt med hensyn til visuel perception. De al-
dringsrelaterede forandringer fandtes for en ræk-
ke testparametres vedkommende at være generati-
onsspecifikke bl.a. med tendens til øget spredning
i resultaterne med stigende alder. Selv om en del-
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tagelse på ca. 70% i en genundersøgelse af 41-71
årige må karakteriseres som særdeles god, må det
påregnes, at resultatet af genundersøgelsen for-
mentlig ville have vist flere tegn på svækkelse, der-
som det havde været muligt at genundersøge alle
medlemmer af kohorterne, som var i live.

Det konkluderes, at alder, køn og skoleuddan-
nelse er de vigtigste undersøgelsesperson-relatere-
de faktorer, og at disse tre faktorer altid bør tages i
betragtning, når en persons neuropsykologiske
testresultater skal vurderes. Den signifikante ind-
virkning af alder (generation) indicerer, at kogni-
tiv funktion ikke alene afhænger af aldring, men
også i høj grad moduleres af generationsspecifik-
ke faktorer. På trods af intensiv træning af under-
søgelseslederne med særlig vægt på standardise-
ring af den måde, hvorpå testinstruktionerne gi-
ves, var det et uomtvisteligt faktum, at undersøgel-
seslederfaktoren har indvirkning på de resultater,
som fremkommer ved testningen.

Projektet er gennemført ved Center for Syg-
domsforebyggelse på Københavns Amts Sygehus i
Glostrup med økonomisk støtte fra Statens huma-
nistiske Forskningsråd, Statens sundhedsvidenska-
belige Forskningsråd og Else og Mogens Wedell-
Wedellsborgs Fond.

Bo Lidegaard. Eksamen: Cand.phil., historie
1984 ved Københavns Universitet. Nuværende
stilling og ansættelsessted: Ambassaderåd: Cand.
phil. Bo Lidegaard, Kongelig Danske Ambas-
sade, Paris

Disputatsarbejdet: Inspiration til disputatsen stam-
mer fra arbejdet med mit historiske speciale fra
1984 om amerikanske militære interesser i Grøn-
land 1941-51. Her fik jeg mistanke om, at histori-
en om Henrik Kauffmann i dansk diplomati rum-
mede en nøgle til forståelsen af dansk udenrigspo-
litik i en periode, hvor Danmarks internationale
stilling blev afgørende forandret.

Gennem ti års ansættelse i udenrigstjenesten
1984-1994 modnedes tanken om at skrive en sam-
let fremstilling om Henrik Kauffmann som uden-
rigspolitisk aktør, og i efteråret 1984 gik under-
søgelserne for alvor i gang. Under 18 måneders
orlov, hvor jeg som stipendiat var knyttet til Retsvi-
denskabeligt Institut ved Københavns Universitet,
gennemførtes hovedparten af forskningen og skri-
veprocessen.

Faglig støtte og hjælpsomhed både fra Retsvi-
denskabeligt og Historisk Institut samt fra andre
berørte forskere, administrativ fleksibilitet fra
Udenrigsministeriet og økonomisk støtte fra Gang-
stedfonden, Hermod Lannungs Fond, Konsul

George Jorck og hustru Emma Jorcks fond, institu-
tionen San Cataldo, Dansk Udenrigspolitisk Insti-
tut (DUPI), det daværende Sikkerheds- og ned-
rustningspolitiske Udvalg (SNU) og Dansk Uden-
rigspolitisk Institut gav projektet optimale arbejds-
vilkår, og muliggjorde en komprimeret forsknings-
indsats i såvel hjemlige som de udenlandske arki-
ver. 

Selve fremstillingen og de bærende teser blev i
vidt omfang udviklet gennem dialog med en kreds
af fagfæller, kolleger, venner og familie, som gen-
nemlæste og kommenterede kortere eller længere
dele af manuskriptet. Samlerens Forlag påtog sig
på et forholdsvist tidligt tidspunkt at trykke bogen,
enten i form af en monografi eller som doktordis-
putats, hvilket gjorde det muligt at få afhandlin-
gen udgivet den 22. november 1996, kort efter, at
den var antaget til forsvar.

Afhandlingens hovedtese drejer sig om de bru-
gerflader i dansk udenrigspolitik, som Henrik
Kauffmanns Dissens i dansk diplomati efter min
opfattelse afspejler. Hvor tidligere forskning har
været tilbøjelig til at se Henrik Kaufmanns opgør
med samarbejdspolitikken under besættelsen og
hans skepsis efter befrielsen over for “ikke-blokpo-
litikken” som bestemt af de konkrete omstændig-
heder, er det således min tese, at Kauffmanns op-
gør med den fremherskende linie i dansk uden-
rigspolitik skal ses som led i en længere udvik-
lingsproces, der ledte Kauffmann frem til en an-
den opfattelse af Danmarks internationale stilling
og interesse, end den, der var fremherskende i Kø-
benhavn. Med dette udgangspunkt fremsættes
forsøgsvis en tolkning af dansk udenrigspolitik
1919-1958 som præget af brydninger mellem et
nationalt bundet, overfor at kosmopolitisk syn på
Danmarks internationale stilling.

Henrik Kai Francis Lublin, født den 19. decem-
ber 1945, København. Eksamen: Cand.med.,
vinteren 1978, Københavns Universitet. Nu-
værende stilling og ansættelsessted: Overlæge,
Rigshospitalet, Psykiatrisk afdeling 0, Blegdams-
vej 9, 2100 København Ø

Orale dyskinesier kan fremkaldes hos primater
ved både akut og kronisk medikamentel behand-
ling. Primat dyskinesimodellen udgør den for-
mentlig bedste dyremodel for tardiv dyskinesi
(TD). Doktorafhandlingen er inddelt i to områ-
der. Den første del omfatter undersøgelser i Cebus
apella aber, medens den anden del omfatter kli-
niske undersøgelser. Akutte orale dyskinesier og
pudsningsadfærd kan fremkaldes hos aber indgift
af dopamin D1 receptor agonister (D1RA). Akut-
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te orale dyskinesier hos aber består af orofaciale
bevægelser i form af tungeprotrusioner, slikke-,
tygge- og læbebevægelser. Det akutte og tardive
orale dyskinetiske syndrom hos aber ligner i høj
grad de orofaciale dyskinesier, man ser hos pati-
enter med TD. Medens D1RA fremkalder akutte
orale bevægelser, har D2RA og DA D1 receptor
antagonister (D1RAN) en hæmmende indflydelse
på både spontane orale bevægelse og D1RA-indu-
cerede dyskinesier, og medens langtidsbehand-
ling med D2RAN fremkalder/forstærker TD hos
aber, har langtidsbehandling med D1RAN ikke
denne virkning. D2RAN kan både hos primater
og gnavere forværre så vel som undertrykke orale
bevægelser. Om disse to modsatrettede virkninger
gælder det generelt, at lave doseringer af D2RAN
fremkalder akutte orale dyskinesier, medens høje
(hos aber ikke dystone) doser virker undertryk-
kende. Det akutte dyskinetiske syndrom induce-
ret af D1RA og D2RAN kan blokeres af antikoli-
nerge medikamenter (f.eks. biperiden) og for-
værres af kolinergika (f.eks. pilocarpin). Dette er
forskelligt fra de virkninger af kolinergika og an-
tikolinergika, der kan påvises ved behandling af
TD. TD hos patienter og Cebus aber er enten
upåvirkede eller forværres af antikolinerg be-
handling, medens kolinergika kan have en bed-
rende indflydelse. En direkte påvirkning af dyski-
nesierne kan ikke udelukkes, men interaktionen
kan i høj grad skyldes, at antikolinerg medicin
formindsker den af konventionelle antipsykotika
(neuroleptika) fremkaldte pseudoparkinsonisme,
hvilket generelt øger lokomotion og bevægelse.
En tilsvarende, men modsat mekanisme er for-
mentlig årsag til den TD-undertrykkende effekt,
der kan ses ved dosisøgning af neuroleptika: De
pseudoparkinsonistiske symptomer forværres, og
lokomotion og andre bevægelser (inkl. dyskinesi-
er) reduceres.

På basis af egne undersøgelser og de studier,
der er præsenteret i den sammenfattende afhand-
ling, er der fremsat en revideret model for patofy-
siologien bag akutte orale dyskinesier hos prima-
ter og mennesker: Det akut orale dyskinetiske syn-
drom fremkaldes som følge af en ændret balance
mellem hæmmende og forstærkende receptorme-
dierede neuronale aktiviteter. DA D1 eller acetyl-
kolin receptormedieret aktivitet forstærker/frem-
kalder det akutte orale dyskinetiske syndrom, me-
dens DA D2 receptor-medieret aktivitet virker
hæmmende. Både D1- og D2RAN kan virke hæm-
mende, men for D2RAN gælder det kun i højere
(hos aber ikke-dystone) doseringer, hvor den par-
kinsonistiske og den generel dæmpende/sederen-
de effekt sætter ind. Akutte orale dyskinesier fo-
reslås at blive fremkaldt eller hæmmet ved påvirk-
ning af neuronale strukturer i striatum og andre

områder af de basale ganglier. Interaktionerne in-
volverer formentlig adskillige neurotransmittersy-
stemer ud over det dopaminerge, f.eks. det GABA-
erge, acetylkolinerge og glutamaterge system.

Stig Peter Magnusson, født i Sverige. Eksamen:
Bachelor of Science, Physical Therapy, 1986,
Louisville, Kentucky, USA. Nuværende stilling
og ansættelsessted: Projekt koordinator: Team
Danmark Test Center, Bispebjerg Hospital

Afhandlingen er baseret på 9 videnskabelige artik-
ler, som omhandler fundamentale problemstillin-
ger vedrørende passiv bevægelighed i bevægeap-
paratet. De eksperimentelle undersøgelser blev
udført på Nicholas Institute of Sports Medicine
and Athletic Trauma, Lenox Hill Hospital, New
York, USA og Team Danmark Testcenter, Rigsho-
spitalet, København i perioden 1990 – 1996.

Bevægelighed betragtes som et vigtigt element i
forbindelse med fysisk træning, og selv om effek-
ten af udspændingsøvelser aldrig er blevet viden-
skabeligt dokumenteret, anvendes udspænding i
høj grad af eliteidrætsfolk og motionister samt i al-
mindelig fysioterapeutisk behandling. Viden om
bevægelighed er baseret hovedsagelig på dyrefor-
søg samt humane studier, hvor maksimale ledvin-
keludslag har udgjort den vigtigste måleparame-
ter. Ledvinkler kan imidlertid kun tilvejebringe
sparsom information, idet vævsmodstand og stiv-
hed vil være ukendt. Set udfra såvel et basalt vi-
denskabeligt som et klinisk synspunkt er det der-
for centralt at kortlægge effekten samt mekanis-
merne bag udspænding som behandlingsform.
Formålet med nærværende studie var således at
tilvejebringe øget neurofysiologisk og biomeka-
nisk viden om, hvorledes menneskets skeletmus-
kulatur reagerer under udspænding.

Der blev udviklet en metode til kontinuerlig re-
gistrering af passiv modstand i hasemuskler og
samtidig registrering af udspændingshastighed
samt graden af udspænding (ledvinkel). Til simu-
lation af en klinisk statisk udspænding blev hofte-
leddet fastholdt i 1200 flekteret stilling, mens knæ-
leddet blev passivt ekstenderet til en forudbestemt
vinkel (dynamisk fase). Denne position blev fast-
holdt i 90 sek. (statisk fase), hvorunder den passi-
ve vævsmodstand altid faldt eksponentielt med ti-
den. Ligeledes måltes personernes maksimale ud-
spændingstolerance (smertegrænse) defineret
som det punkt hvor personerne selv standsede ud-
spændingsgraden. Udfra forløbet af den passive
vævsmodstand relateret til knæledsvinklen under
selve den dynamiske udspænding beregnedes ud-
spændingsenergi samt vævsstivhed. 1 den statiske
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fase af udspændingerne måltes faldet i passiv mod-
stand over 90 sek. (stress-relaxation). 

Det blev med denne forsøgsmodel vist, at 90
sek. udspænding førte til et signifikant fald på
30% i passiv modstand. Ved gentagne udspændin-
ger over 90 sek. kunne vævsegenskaberne klart
forandres, svarende til at vævet forlænges eller
vævsstivheden nedsættes. Imidlertid viste det sig,
at denne effekt kun var af akut karakter, da samtli-
ge vævsegenskaber returnerede til de oprindelige
værdier efter en time uden udspænding. Daglige
udspændinger udført gennem 3 uger ændrede
ikke vævets mekaniske egenskaber, derimod øge-
des personernes tolerance overfor udspænding
signifikant svarende til en ændret smertegrænse.
Muskulær styrketræning viste sig at øge passiv
muskelstivhed, og dette kunne ikke modvirkes af
samtidig smidighedstræning. Den akutte virkning
af forskellige former for udspændingsøvelser viste
sig at bero på akutte ændringer i smertetolerance
i stedet for ændringer i materialeegenskaber. Re-
lativt usmidige personer viste sig at have øget vævs-
stivhed men samtidig også en lavere smertetole-
rance overfor udspænding sammenlignet med
personer med normal smidighed. 

Den udviklede måleteknik har tilladt en serie
forsøg, som har beskrevet basale aspekter i forbin-
delse med den levende muskel-seneenheds mate-
rialegenskaber. Dette vil kunne lede til yderligere
forskning indenfor risici for skader på bevægeap-
paratet, optimal træning samt rehabilitering.

Søren Møller. Eksamen: Lægevidenskabelig em-
bedseksamen, Københavns Universitet, 1987.
Nuværende stilling og ansættelsessted: Afdelings-
læge, klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afde-
ling på Amtssygehuset i Herlev

Doktorafhandlingen omfatter otte artikler publi-
ceret i internationale tidsskrifter og en sammen-
fattende redegørelse. Det tilgrundliggende arbej-
de er udført under min ansættelse som forsknings-
stipendiat ved klinisk fysiologisk/nuklearmedi-
cinsk afd., Hvidovre Hospital i perioden 1990-
1995.

Patienter med cirrose har foruden portal hyper-
tension karakteristiske ændringer i det systemiske
kredsløb med øget minutvolumen og pulsfre-
kvens, lav total perifer modstand og lavt arterielt
blodtryk. Patofysiologisk kan tilstanden forklares
af en perifer arteriel vasodilatation med aktivering
af modregulatoriske mekanismer. Den hyperdyna-
miske tilstand kan have betydning for sygdom-
mens udvikling og forløb. 

Disputatsarbejdets formål har været hos patien-

ter med cirrose at identificere hæmodynamiske
prognostiske variable, at vurdere døgnrytmen af
det arterielle blodtryk, at vurdere volumenforde-
ling og transittider i relation til kardiovaskulær
funktion, at vurdere den hæmodynamiske effekt
af volumenekspansion og iltinhalation, samt at be-
lyse betydningen af nyligt beskrevne vasoaktive
substanser i relation til den hyperdynamiske til-
stand med vægt på endotelinsystemet og vasodila-
tatoren calcitonin gen-relateret peptid (CGRP).

Den centrale cirkulationstid blev identificeret
som en selvstændig prognostisk markør. Ved
måling af døgnblodtrykket blev dette hos patien-
ter med cirrose fundet lavt om dagen sammenlig-
net med kontrolpersoner, men normalt om nat-
ten. Iltinhalation og volumenekspansion påvirke-
de ikke det arterielle blodtryk, men iltinhalation
reducerede det forhøjede minutvolumen som ud-
tryk for en forbedring af den hyperdynamiske til-
stand. Ved forsøg på at øge det i forvejen lave cen-
trale blodvolumen med hyperosmolær volumen-
ekspansion var dette, i modsætning til kontrolper-
soner og patienter med lettere cirrose, ikke muligt
hos de svært syge patienter, idet forsøg herpå ale-
ne førte til en øgning af det ikke-centrale blodvo-
lumen. MR undersøgelser af hjertet viste en re-
duktion af de højresidige hjertekamre. Det cirku-
lerende CGRP var øget ved cirrose og relateret til
den lave vaskulære modstand og den centrale
hæmodynamik, hvorfor CGRP kunne tænkes at
spille en rolle i den arterielle vasodilatation ved
cirrose. Endotelinsystemet, udgør et meget stærkt
vasokonstriktorisk potentiale. Cirkulerende kon-
centrationer af endotelin-1 og endotelin-3 var
øget ved cirrose og relateret til leverfunktion og
graden af dekompensation. De øgede cirkuleren-
de værdier kan være betinget af en øget hepato-
splanchnisk dannelse, og relationer mellem den
hepatosplanchniske dannelse af endotelin og den
centrale hæmodynamik tyder på, at systemet bi-
drager til at modvirke de potentielt skadelige virk-
ninger af den perifere vasodilatation.

Sammenfattende understreger resultaterne
sammenhængen mellem nyere vasoaktive syste-
mer og den abnorme systemiske og centrale hæ-
modynamik og deres mulige betydning for udvik-
lingen af det hyperkinetiske kredsløb. Udforsk-
ningen af de kardiovaskulære abnormiteter ved
cirrose og portal hypertension har hidtil stået i
skyggen af den splanchniske hæmodynamik, men
der er nu tiltagende opmærksomhed omkring
det hyperdynamiske syndrom som en latent eller
manifest kredsløbsinsufficiens og et multiorgan-
svigt med påvirkning af flere organsystemers hæ-
modynamik og funktion. Dette kan have betyd-
ning for patienternes sygdomsforløb og ringe
prognose.
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Flemming Steen Nielsen, født den 8. juni 1937 i
Espergærde. Eksamen: Mag.art. i filosofi 1963
ved Københavns Universitet. Nuværende stilling
og ansættelsessted: Lektor ved Institut for Filosofi,
Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet

Alfred Sidgwicks argumentationsteori.
I betragtning af den gennem de sidste 3-4 årti-

ers stedse voksende interesse for den formelle lo-
giks anvendelse på naturligsproglig argumentati-
on – herunder det videnskabelige studium af juri-
diske, politiske og filosofiske dialoger – må den
næsten totale negligeren af den engelske logiker
Alfred Sidgwicks (1850-1943) indsats på netop dette
felt betragtes som en væsentlig mangel. Nær-
værende afhandling, som er den første monografi
om Sidgwick, forsøger at råde bod herpå. Den
påviser ikke alene, at Sidgwicks relativt omfatten-
de forfatterskab foregriber væsentlige dele af den
moderne Argumentationsteori eller Informal Logic
med hensyn til studiet af de abstrakte logiske ske-
maers anvendelse på komplicerede og kontrover-
sielle argumentformuleringer, men at han også gi-
ver sin egen originale og stadig aktuelle løsning på
problemerne omkring forholdet mellem formali-
sering og fortolkning, forholdet mellem vaghed
og flertydighed, lødigheden af definitionskrav i
forskellige typer diskussionssituationer, anvendel-
sen af distinktionen analytisk/ analytisk, samt på
markant vis afklarer det komplekse og hidtil i alt
væsentligt uafklarede problemfelt omkring lødig-
heden af forskellige typer flertydigheds-, vagheds-
og irrelevansindvendinger. Ifølge afhandlingen
kan Sidgwicks opfattelse af logiske distinktioners,
slutningsskemaers og princippers anvendelse på
konkret argumentation træffende karakteriseres
som “rogativ”, d.v.s. fortolkende, spørgende, ten-
tativt indvendende og fundamentalt dialogisk – i
kontrast til den traditionelle lærebogslogiks “krite-
rielle”, d.v.s. formaliserende, konstaterende og
fundamentalt monologiske approach. Ikke mindst
væsentlig er dette rogative logiksyns opfattelse af
definitionslæren som en teori om gradvis og styk-
vis konkret præcisering i konkrete diskussioner.

Afhandlingen er udgivet med støtte fra Statens
humanistiske Forskningsråd.

Inge Nordgaard-Lassen, født 28 juni 1958. Ek-
samen: Cand.med 1984, Københavns Universi-
tet, HD 1992, Handelshøjskolen i København.
Nuværende stilling og ansættelsessted: 1 Reser-
velæge, Medicinsk gastroenterologisk afdeling,
Hvidovre Hospital

“Colon as a digestive organ – the importance of

colonic support for energy absorption as small
bowel failure proceeds”. 

Afhandlingen belyser colons fordøjelsesfunkti-
on og evne til at kompensere for en ufuldstændig
fordøjelse og absorption af kulhydrat i tyndtarmen
hos mennesker med reduceret tyndtarmsfunktion.

Anaerobe bakterier i colon fermenterer malab-
sorberet kulhydrat og protein med produktion af
kortkædede fedtsyrer (SCFA) samt kuldioxid, hy-
drogen og methan. SCFA kan ikke oksideres i co-
lon, men absorberes over colons slimhinde og ind-
går som en energikilde i organismens aerobe stof-
skifte.

I modelsystemer fandtes, at stivelse, der nedbry-
des hurtigt i tyndtarmen, også nedbrydes hurtigt
af colons bakterier, at resistens stivelse, der ikke
nedbrydes i tyndtarmen, nedbrydes langsomt
men fuldstændigt af colons bakterier, og at pro-
duktionen af SCFA stammer fra fermentering af fi-
bre, resistent stivelse samt ikke absorberet protein
– afhængig af kostens sammensætning.

Produktionen af SCFA i den proksimale tynd-
tarmsnære colon undersøgtes hos patienter med
ileorektalanastomose eller ileal pouch-anal ana-
stomose. Mængde og type af substrat fandtes af-
gørende for produktionen af SCFA mens placerin-
gen af fermentationskammeret i forhold til tynd-
tarmen var af mindre betydning.

Graden af malabsorption hos kort-tarmspatien-
ter blev sammenlignet for patienter med og uden
fungerende colon og sandsynliggør, at colon kan
reducere organismens tab af kulhydrat samt det
fækale kalorietab med 500 kcal/d, hvis kosten er
kulhydratrig sammenlignet med en isokalorisk
fedtrig kost. Det fækale kalorietab som funktion af
tyndtarmslængden blev hos 148 patienter sam-
menlignet for patienter med total colectomi, par-
tiel colectomi og patienter med fuldt fungerende
colon. Colectomi medfører et kalorietab på ca.
200 kcal/d hos patienter med mere end 150-200
cm af deres tyndtarm i funktion. Hos kort-tarms-
patienter (<150-200 cm tyndtarm) var forskel i
energitab betydelig større, 800-1100 kcal/d, mel-
lem patienter med og uden bevaret colon. Såvel
hydrogen breath-testen som koncentrationen af
SFCA i fæces og perifert blod har været anvendt
som mål for den bakterielle fermentation i colon.
Trods en påvist betydelig malabsorption af fer-
menterbare næringsstoffter fra tyndtarmen og en
udtalt produktion af SFCA i colon hos kort-
tarmspatienter kunne ingen af de tre metoder af-
sløre selv store forskelle i den bakterielle nedbryd-
ning af komplekse kulhydrater.

Colons evne til at reducere energitabet ved bak-
teriel degradation af malabsorberet kulhydrat og
protein forklarer colons rolle som muligt fordøjel-
sesorgan hos mennesket.
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(Arbjedet er udført på medicinsk gastroentero-
logisk afdeling, CA, Rigshospitalet).

Jesper Nørregaard, født den 4. juli 1958, Køben-
havn. Eksamen: Lægevidenskabelig kandidatek-
samen, 1987, Københavns Universitet. Nuvæ-
rende stilling og ansættelsessted: 1. reservelæge,
Reumatologisk afdeling, Bispebjerg hospital

Doktorafhandlingen omfatter 9 publicerede artik-
ler samt en sammenfattende redegørelse. Under-
søgelserne er udgået fra Reumatologisk afdeling,
Frederiksberg Hospital.

Tre centrale kliniske aspekter, muskelfunktion,
psykologiske faktorer og prognose blev analyseret
hos patienter med generaliserede muskuloskeleta-
le smerter (defineret ved fibromyalgi kriterier).
Det primære fokus var på bestemmelse af muskel-
funktionen, idet metodestudier herindenfor også
indgik.

Muskelstyrke blev vurderet ved isometriske og
isokinetiske målinger og udholdenheden ved
standardiserede udholdenhedstest og cykeltest.
Ved brug af elektrisk muskelstimulation kunne
den relative betydning af perifere respektive cen-
tralnervøse årsager til lav voluntær muskelstyrke
og udholdenhed estimeres. Metaboliske parame-
tre vurderedes ved blodprøver taget under cykel-
testen og ved NMR spektroskopi under en stan-
dardiseret udholdenheds test. Generelt viste pati-
enterne en lidt lavere grad af anstrengelse ved
såvel styrke som udholdenhedstest. Hos en del af
patienterne fandtes en moderat (35%) nedsættel-
se af den estimerede “sande” muskelstyrke i for-
hold til utrænede kvinder. En senere undersøgel-
se af en nyhenvist gruppe af patienter viste dog
næsten normal muskelstyrke. Udholdenhedsteste-
ne viste, at patienterne var i dårlig kondition, men
tydede ikke på nogle betydningsfulde abnormite-
ter i muskelmetabolismen.

De psykiatriske undersøgelser viste, at en grup-
pe af patienterne (ca. 1/3) scorede klart højere
end andre patienter med smerter på en lang ræk-
ke psykometriske skalaer herunder angst og de-
pression. Næsten alle patienterne klagede over
svær træthed og scorede højt for somatisering. Ar-
bejdsstatus var relateret til psykometrisk score,
men ikke til fysisk kapacitet eller grad af anstren-
gelse under testene. Fysisk kapacitet eller grad af
anstrengelse var ikke relateret til psykornetrisk
score.

I en opfølgnings-undersøgelse rapporterede
90% uændrede eller forværrede symptomer 4 år
efter første undersøgelse. Et randomiseret place-
bo kontrolleret behandlingsstudie blev foretaget

med en serotonin-reuptake hæmmer (citalop-
ram). Der fandtes ingen effekt heraf.

Vores og andre fund taler imod væsentlige ab-
normiteter i muskelfunktionen. I nogle tilfælde
findes en moderat nedsat fysisk kapacitet forment-
ligt betinget af fysisk inaktivitet, men neuroendok-
rine mekanismer kan også være af betydning. Pati-
enterne havde flere psykiske symptomer, især flere
somatiseringssymptomer end andre patienter
med smerter. Flere store populations baserede
prospektive studier er dog nødvendige at foretage
førend generelle konklusioner kan drages ved-
rørende psykologiske forhold og prognose.

Den væsentligste økonomiske støtte til under-
søgelserne blev opnået fra OAK foundation, Lyk-
feldts Legat, Gigtforeningen og Minister Erna
Hamiltons fond. 

Karsten Skovgaard Olsen. Eksamen: Cand.med.
1979, Københavns Universitet. Nuværende stil-
ling og ansættelsessted: Administrerende over-
læge, Operations- og anæstesiologisk afdeling Y,
Amtssygehuset i Glostrup

Doktorafhandlingen: “The influence of ketanserin
on intracerebral haemodynamics – with special re-
ference to neuroanaesthesia” er baseret på tidlige-
re publicerede originalartikler og en sammenfat-
tende oversigt. Arbejdet er udført under mine
ansættelser på anæstesiafdelingen på Amtssygehu-
set i Glostrup og på Rigshospitalet. Blodtryksned-
sættende medikamenter anvendes ofte i forbindel-
se med neuroanæstesi eller -intensiv terapi, men
har ofte også uhensigtsmæssige effekter. Formålet
med afhandlingen var at karakterisere effekten på
den normale hjerne af et alternativt blodtryksned-
sættende medikament – ketanserin, der er en sero-
tonin antagonist med affinitet til 5-HT2 recepto-
rer. Forskellige isotop-baserede metoder anvend-
tes til at måle effekten af ketanserin på hjernens
gennemblødning (CBF) og iltstofskifte hos vågne
forsøgspersoner. Ved under inducerede ændrin-
ger i blodtrykket eller blodets indhold af kuldioxid
(C02) at måle forskellen i oxygenindhold i arterie-
blod og cerebralt venøst blod undersøgtes tillige,
om ketanserin påvirker hjernens autoregulation
(det fænomen at CBF er konstant trods ændringer
i blodtrykket) eller C02 reaktivitet (det fænomen
at CBF ændrer sig ved ændringer i blodets indhold
i kuldioxid). Effekten på trykket i hjernen blev un-
dersøgt hos patienter, der med diagnostiske formål
havde fået indlagt et kateter i hjernens hulrum.
For at afsløre en eventuel interaktion med anæs-
tetika blev effekten af ketanserin på CBF, iltstofskif-
te, autoregulation 0 9 C02 reaktivitet hos tillige un-
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dersøgt under 2 forskellige typer anæstesi. Samti-
dig undersøgtes effekten på ovennævnte parame-
tre af forskellige koncentrationer af isofluran, en
af de hyppigst anvendte anæstesigasser.

Ketanserin i lav dosering fandtes ikke at have ef-
fekt på de målte parametre. En højere dosis redu-
cerede både CBF og hjernens iltstofskifte d.v.s.
den normale kobling mellem CBF og stofskifte var
bevaret. Isofluran i beskeden koncentration mind-
skede CBF og hjernens iltstofskifte, medens en
højere koncentration derimod øgede CBF, sænke-
de iltstofskiftet yderligere og påvirkede hjernens
autoregulation negativt. Disse effekter var upåvir-
kede ketanserin. 

En høj isoflurankoncentration kan være nød-
vendig for at kontrollere blodtrykket i forbindelse
med operation, men er uhensigtsmæssig ved anæ-
tesi til kirurgi i hjernen p.g.a. de nævnte effekter
på hjernen. Kombination af isofluran og ketanse-
rin burde kunne reducere den nødvendige isoflu-
rankoncentration. I forhold til andre blodtryks-
nedsættende medikamina har ketanserin kun få
og beskedne bivirkninger. Indgift af ketanserin er
desuden i dyreforsøg påvist at reducere neuronal
skade i forbindelse med iltmangel tilstande i hjer-
nen. Disse egenskaber samt de nærværende resul-
tater tyder på, at ketanserin kunne have en plads i
neuroanæstesien. Mulige anvendelser diskuteres
og kliniske undersøgelser anbefales.

Jakob Skovgaard-Petersen, født den 28. august
1963. Eksamen: Nysproglig student 1981 og
samme år immatrikuleret ved Københavns Uni-
versitet i religionshistorie. Blev i 1989 mag.art. i
religionshistorie og modtog samme år universite-
tets guldmedalje for en afhandling om en sufior-
dens ritualer. Var 1989 – 90 postgraduate stu-
dent i arabisk og islamiske studier ved Universi-
tetet i Leiden, 1990 – 91 videnskabelig medar-
bejder ved Center for Mellemøststudier, Odense
Universitet, 1991 – 94 kandidatstipendiat ved
Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Uni-
versitet og 1995 – 96 forskningsstipendiat sam-
mesteds, lønnet af SHF til et projekt om druserne.
November 1996 ansat som adjunkt ved CNI og
december 1997 dr.phil. på afhandlingen “Defi-
ning Islam for the Egyptian State”. Forsknings-
ophold i Cairo 1985 – 86, i Damaskus 1987 og
i Beirut 1995 – 96. Nuværende stilling og
ansættelsessted: Adjunkt på Carsten Niebuhr In-
stituttet for Nærorientalske Studier

Disputatsen “Defining Islam for the Egyptian Sta-
te. Muftis and Fatwas of the Dár al-Iftá” er en un-
dersøgelse af den statslige ægyptiske fatwa-institu-

tion fra 1895 til 1993. Denne institution giver ud-
talelser om islamisk lov til den ægyptiske admini-
stration og borgere i ind- og udlandet. Disputat-
sen følger institutionens historie og portrætterer
de forskellige statsmuftier, der stod i spidsen for
den. Herved tegnes et billede af den juridiske ud-
vikling i islamisk tænkning i det 20. århundrede,
eksemplificeret ved en række særstudier af økono-
miske og medicinske fatwaer. Samtidigt er det mu-
ligt at indkredse vilkårene for debatten om islam
og islamiske normer i den ægyptiske offentlighed.

Anne Peutzfeldt, født den 20. juni 1961, Oden-
se. Eksamen: Tandlægeeksamen 1986, Køben-
havn. Nuværende stilling og ansættelsessted:
Lektor, Afdeling for Dentalmaterialer, Odontolo-
gisk Institut, Københavns Universitet.

Disputatsarbejdet: Der foreligger en bekendt-
gørelse nr. 520 af 9. juni 1994 fra Miljø- og energi-
ministeriet om forbud mod salg af kviksølv og
kviksølvholdige produkter. Ifølge bekendtgørel-
sen dispenseres, foreløbig indtil januar 1999, for
forbudet mod salg af kviksølv til tandfyldning af
kindtænder, hvor der er slid på fyldningen. Det er
derfor af stor betydning, at tandlægeverdenen har
materialer til rådighed, der på alle måder kan er-
statte den kviksølvholdige sølvarnalgam, som i
mange år har været det mest udbredte tandfyld-
ningsmateriale. Et nærliggende alternativ til amal-
gam udgøres af plastmaterialerne. Imidlertid er
selv de nyeste plasttyper forbundet med en række
uheldige egenskaber, der gør, at store plastfyldnin-
ger har kortere holdbarhed end tilsvarende arnal-
gamfyldninger. Dette gør plastfyldninger til en dy-
rere løsning for patienten både hvad angår penge
og tandsubstans.

De største ulemper ved vore dages plastmateria-
ler er polymerisationskontraktion og utilstrække-
lig (slid) styrke i områder, der udsættes for krafti-
ge tyggebelastninger. I mange laboratorier verden
over gøres en stor indsats for at komme disse
ulemper til livs. Denne indsats diskuteres i dispu-
tatsarbejdet, der endvidere beskriver forfatterens
egne forsøg på at udvikle mekanisk stærkere og
mere slidstærke plast gennem modifikationer af
plastmaterialernes monornersystern. Idéen bag
arbejdet er baseret på det faktum, at alle polyme-
riserede plastmaterialer indeholder ureagerede
dobbeltbindinger samt andre funktionelle grup-
per. På denne baggrund er visse lavmolekylære
stoffer blevet sat til monomersystemet i formod-
ning om, at de ville reagere med og forbinde nog-
le af de funktionelle grupper og derved forbedre
polymerens mekaniske egenskaber.
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De undersøgte additiver var af tre typer: car-
boxylsyreanhydrider, diketoner og aldehyder. Ad-
ditivernes potentiale i dentale plastmaterialer blev
vurderet ud fra måling af mekaniske egenskaber,
omsætningsgraden af dobbeltbindinger, in vitro
slidstyrke, hårdhed og fordampningsgrad. Ved til-
sætning af de nævnte stoffer sås en positiv virk-
ning på de undersøgte egenskaber. Det ser således
ud, som om brugen af de undersøgte stoffer kan
udgøre en farbar vej til udvikling af et stærkere
plastmateriale.

Vibeke Ravn Skovlund. Eksamen: Cand.mag.
1978, Københavns Universitet. Nuværende stil-
ling og ansættelsessted: Afdelingslæge, Patolo-
gisk-anatomisk Institut, KAS Herlev

Disputatsen: ABH and related histo-blood group
antigens in normal and malignant human endo-
metrium in relation to genetic and hormonal fac-
tors. APMIS 105, suppl. 69, 1997.

Doktorafhandlingen omfatter 10 publicerede
artikler og ovennævnte sammenfattende oversigt.

De tilgrundlæggende undersøgelser er udført i
årene 1988 til 1992 ved Patologiafdelingen, Rigs-
hospitalet.

Arbejdet er udført i tæt samarbejde med prof.
dr.odont. Erik Dabelsteen, Københavns Tandlæge-
skole.

Udover ansættelse som klinisk assistent (3 år)
ved Rigshospitalet, er arbejdet finansierer ved støt-
te fra flere fonde, herunder Kræftens Bekæmpelse
og Statens Sundhedsvidenskabelige Forsknings-
råd.

Jesper Irving Reimers, født den 4. december 1960,
Sønderborg. Eksamen: Cand.med. juni 1987,
Københavns Universitet. Nuværende stilling og
ansættelsessted: Kursusreservelæge, Børneafd.
GGK, Rigshospitalet

Interleukin-1� induced transient diabetes mellitus
in rats, A model of the initial events in the pathoge-
nesis of insulin-dependent diabetes mellitus?

Disputatsen består af 7 publicerede arbejder
samt en oversigtsafhandling. Det eksperimentelle
arbejde er udført under ansættelse ved Steno Dia-
betes Center og Hagedorns Forskningsinstitut fra
1989 til 1995.

Arbejdet tager udgangspunkt i en model for pa-
togenesen til IDDM foreslået i 1987. Modellen fo-
kuserer på cytokinet interleukin-1ß (IL-1) som en
væsentlig mediator af beta celle drab.

Formålet med arbejdet var at undersøge effek-
ten af indsprøjtninger af recombinant humant IL-
1ß på beta celle funktion og morfologi hos rotter.

Som grundlag for valg af administrationsvej og
dosis udførtes farmakokinetiske undersøgelser af
IL-1 på rotter.

I overensstemmelse med in vitro fund, inducere-
de daglige indsprøjtninger af IL-1ß i rotter initial
beta celle stimulation efterfulgt af hæmning. Des-
uden induceredes perifer insulin resistens. En
daglig IL-1 injektion i 5 dage inducerede en dia-
betes mellitus lignende tilstand karakteriseret ved
hyperglycæmi og hypoinsulinæmi. Ved elektron-
mikroskopiske undersøgelser fandtes tegn på be-
gyndende apoptose, men ingen tegn på beta celle
drab. Den diabetes mellitus lignende tilstand var
forbigående, hvis IL-1 injektionerne stoppedes ef-
ter 5 dage, og forværredes ikke ved at fortsætte ud
over 5 dage.

Det foreslås at den IL-1 inducerede diabetes
mellitus lignende tilstand kan bruges som en mo-
del for den initiale fase i patogenesen til IDDM.
Denne model blev benyttet til at undersøge mulig-
heder for at intervenere i IDDM patogenesen.

Samtidig indsprøjtning af IL-1 og 10 ganges
overskud af IL-1-receptor antagonist forhindrede
den IL-1 inducerede hyperglucagonemi og feber,
men ikke den diabetes lignende tilstand. Hæm-
ning af nitrogen oxid (NO) dannelsen forhindre-
de IL-1 induceret hyperglycæmi og hypoinsuline-
mi. Undersøgelser tyder på at genetiske forskelle i
IL-1 stimuleret induktion af den cytokin inducer-
bare NO syntase (iNOS) eksisterer og kan forklare
observerede rotte stamme forskelle i induktionen
af den diabetes lignende tilstand. Blokkering af
NO dannelsen beskytter ikke mod IL-1 induceret
hæmning af rotte thyroidea epithel celle funktion
in vivo og in vitro. Data viser at IL-1 inducerer la-
vere mængde af iNOS og NO i thyroidea epithel
celler i forhold til beta celler. Dette kan måske for-
klare hvorfor IL-1 ikke inducerer thyroidea epi-
thel celle død.

Daglige indsprøjtninger af IL-1 gennem 3
måneder ændrede ikke diabetes incidensen eller
insulitten men forværrede thyroiditten og induce-
rede hypothyroidisme hos spontant diabetiske BB
rotter. Dette taler for at patogenesen til autoim-
mun thyroidit samt til diabetes mellitus er forskel-
lig, og afviser ikke at IL-1 er af væsentlig betydning
i diabetes mellitus patogenesen. Indsprøjtninger
af IL-1 ikke kan efterligne den forhøjede lokale
koncentration set ved insulitis.
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Thomas Andersen Schmidt, den 1. juli 1958,
Arlington, Virginia, USA. Eksamen: Cand.
med. 1985, Københavns Universitet. Nuværen-
de stilling og ansættelsessted: 1. reservelæge,
Thoraxkirurgisk afdeling RT, Rigshospitalet

Disputatsen Human myocardial and skeletal mus-
cular Na,KATPase in relation to digoxin treatment
of heart failure (Lægeforeningens forlag 1997
samt Dan, Med. Bull.) består af 9 artikler og en
sammenfattende redegørelse. Det eksperimentel-
le arbejde blev udført på Hjertecenteret, Rigsho-
spitalet under vejledning af overlæge, dr. med,
Keld Kjeldsen og blev bl.a. støttet af Hjertefore-
ningen. Afhandlingen blev forsvaret den 12, sep-
tember 1997. Docent, med, dr. Tomas Jogestrand
(Huddinge), professor, dr. med. Torben Clausen
(Århus) og docent, dr, med. et scient. Thomas
Zeuthen (København) var officielle opponenter.
Afhandlingen omhandler en undersøgelse på dyr
og mennesker af Na,K-ATPase regulationen speci-
elt i hjerte- og skeletmuskulatur ved hjertesvigt og
aspekter af regulationen heraf til digoxinbehand-
ling. Na,K-ATPase (Na,K-pumpen) er et mem-
branbundet enzym, som foretager den aktive
transport af Na og K over cellemembranen, hvil-
ket først blev beskrevet af professor, dr. med. Jens
Chr. Skou (Århus), som for dette tildeltes Nobel
prisen i kemi 1997. Na,K-pumpen er endvidere re-
ceptor for digoxin, som i vid udstrækning anven-
des i behandling af hjertesvigt. Disputatsarbejdet
viste, at Na,K-ATPase koncentrationen i normal,
vital, human ventrikelvægsmuskulatur andrager
728 + 58 pmol/g våd vægt. En metode blev udvik-
let bestående af vask af myokardie og skelet-
muskelvævsprøver i digoxin antistof, hvilket hos
hjertesvigtspatienter tillod bestemmelse receptor-
okkupansen med digoxin som følge af digitalise-
ring i venstre ventrikelvægsmuskulatur (24 – 34%)
og i skeletmuskulatur (9 – 13 – 0.-). Sammenlignet
med ikke hjertesyge viste hjertesvigtspatienter
hverken i myokardiet eller i skeletmuskulatur op-
regulering af Na,K-ATPase koncentrationen som
følge af digitalisering. Hjertesvigt reducerede
Na,K-ATPase koncentration i disse væv, Regulati-
on af skeletmuskel Na,K-ATPase andrager typisk
en størrelsesorden på 20%, Dette kunne sammen-
lignes med receptorokkupansen på 9 – 13% som
følge af digitalisering. Hos mennesket viste der sig
en signifikant korrelation mellem koncentratio-
nen af skeletmuskel Na,K-ATPase og plasma insu-
lin, endvidere modvirkede træning nedregulering
af Na,K-ATPase koncentrationen i skeletmuskula-
tur som følge af diabetes mellitus. Træning indu-
cerede en 16% (p < 0,05) øgning af Na,K-ATPase
koncentrationen i vastus lateralis hos mennesket,
hvilket formindskede træningsrelateret hyperka-

laemi. En formindsket evne til aktiv K optagelse i
skeletmuskulatur blev observeret som følge af di-
gitalisering.

Thomas Sinkjær, født i Holstebro. Eksamen:
1978 Matematisk-fysisk studentereksamen fra
Holstebro Gymnasium. 1983 Civilingeniør fra
Systemkonstruktionslinien, Aalborg Universitet
(AAU). Speciale i medicoteknik med karakt. I l.
1988: Tildelt den tekniske licentiatgrad for stu-
diet “Quantitative analysis of muscle stiffness”.
1998: Tildelt dr.med. grad for studiet “Muscle,
reflex and central components in the control of
the ankle joint in healthy and spastic man”. Nu-
værende stilling og ansættelsessted: Professor,
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg
Universitet, Fredrik Bajers Vej 7D-3, 9220 Aal-
borg

Muscle, reflex and central components in the con-
trol of the ankle joint in healthy and spastic man.

Dr.med. afhandlingen er baseret på undersøgel-
ser udført på Center for Sanse-Motorisk Interakti-
on, Aalborg Universitet, i perioden 1990 – 1995.

For at forstå kontrollen af ankelleddet ved f.eks.
gang er det nødvendigt at undersøge betydningen
af: I) de passive og intrinsiske egenskaber af det
intakte og aktive muskelsystem omkring leddet
(benævnt som ikke-refleksfaktoren), II) strækre-
fleksens mekaniske betydning i de forlængede og
forkortede muskler og III) den supraspinale kon-
trol af strækrefleksen. Denne afhandling belyser
betydningen af disse 3 faktorer hos raske kontrol-
personer og spastiske patienter. Resultaterne er
baseret på strækrefleks- og H-refleksmålinger fra
anklens plantarfleksorer. Når en isoleret aktiv
muskel strækkes, øges muskelkraften for derefter
igen at mindskes. Dette fald i muskelkraften, som
hidrører fra intrinsiske eftergivende egenskaber i
musklen, er tidligere blevet vurderet af speciel vig-
tighed for at forstå strækrefleksen som en kom-
pensationsrefleks. I intakte plantar-fleksormuskler
med undertrykt refleks fandtes en markant øg-
ning i muskelkraften ved stræk, som ikke var efter-
fulgt af et fald i kraften. Dette tolkes som om, den
ikke-reflektoriske stivhed er en vigtig faktor ved
normale bevægelser af ankelleddet, og at strækre-
fleksen ikke alene fungerer som en kompensati-
onsrefleks.

For såvel raske som spastiske personer fandtes,
at strækrefleksen bidrager med en stor del af det
mekaniske muskelsvar på stræk i den forspændte
muskulatur. Man har tidligere foreslået, at stræk-
refleksen hos raske personer afstemmes til den
motoriske opgave, og at denne afstemning mang-
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ler hos spastiske patienter. Denne hypotese blev
først testet ved at måle H-refleksen ved isometri-
ske kontraktioner under stand og derefter under
gang i raske og spastiske personer. For raske per-
soner blev H-refleksen moduleret i overensstem-
melse med den motoriske opgave. For de spastiske
personer manglede H-refleksen en opgaveafhæn-
gig modulation. Det udledtes deraf, at den mang-
lende refleksmodulation kunne skyldes forandrin-
ger i den descenderende kontrol af den præsynap-
tiske hæmning af la terminaler eller en ændring i
“recruitment-gain”.

For at teste om strækrefleksen opfører sig, som
det var tilfældet for H-refleksen, undersøgtes
strækrefleksen stående og under gang. Det fand-
tes, at strækrefleksen for raske personer blev stærkt
moduleret igennem et skridt, som også blev efter-
vist for H-refleksen. Når strækrefleksen ved samme
kontraktionsniveau blev sammenlignet stående og
under gang, blev der ikke fundet nogen opga-
vespecifik refleksmodulation. Resultaterne viser
således, at det ikke er muligt at drage konklusioner
om strækrefleksen baseret på observationer af H-
refleksen.

Hos spastiske patienter viste undersøgelsen, at
strækrefleksmodulationen var svækket til mindst
den samme grad som tidligere demonstreret for
H-refleksen. Den passive stivhed af ankelleddet
var på samme tid øget hos patienterne.

For at vurdere betydningen af heterogene re-
fleksbaner og den descenderende kontrol blev so-
leus musklens strækrefleks sammenlignet før og
efter reversibel blokering af nerven peroneus
communis og ved en samtidig fiktiv dorsalfleksion
efter blokering af nerven. Når forsøgspersonerne
blev bedt om at lave en kraftig dorsalfleksion efter
nerveblokeringen, blev soleus strækrefleksen
svækket i en sådan grad, at den refleksmedierede
mekaniske effekt af ankelleddet blev ophævet.
Dette demonstrerede, at den reciprokke hæm-
ning af soleus musklens strækrefleks blev facilite-
ret ved descenderende neurale kontrolsignaler
under en voluntær dorsalfleksion. Denne øgning i
EMG og de mekaniske signaler, der fandtes efter
blokering af nerven peroneus communis, var uaf-
hængige af kontraktionsniveauet. Dette tolkes
som en faldende præsynaptisk hæmning eller æn-
dring i “recruitment gain” af soleus motoneuro-
nerne.

Det foreslås, at strækrefleksens fysiologiske rolle
er at øge ankelledsstivheden på de tidspunkter i
en motorisk opgave, hvor den centrale kontrol til-
lader afferent feedback til musklen. Ud fra de
elektrofysiologiske målinger vurderes, at under
gang sker dette hos mennesket i store dele af
standfasen. Den aktive dorsalfleksion i svingfasen
hæmmer strækrefleksen. Strækrefleksen er såle-

des en funktionelt vigtig og integreret del af men-
neskets gangmønster. Samtidig giver den korte la-
tente strækrefleks tid til at regulere ankelledsstiv-
heden i overensstemmelse med den eksterne
påvirkning på en hurtig og energibesparende
måde.

Ved en rehabilitering af spastiske patienters gang-
funktion påpeger nærværende undersøgelser på,
at der er mindst tre faktorer, som skal vurderes:
• Manglen på strækrefleksmodulationen gør, at

overgangen fra standfasen til sving under gang
vanskeliggøres

• Samtidig med denne svækkede strækrefleksmo-
dulation har mange spastiske patienter en for-
højet ikke-refleksstivhed 

• En nedsat evne til at aktivere musklerne.

Ulf Arnold Timmermann, født den 28.04.
1941. Eksamen: Fil.cand., 1966, Uppsala. Nu-
værende stilling og ansættelsessted: Lektor,
Føroya Studentaskúli, Tórshavn

Disputatsen er første del af en todelt undersøgelse
af personnavneforrådet i det såkaldte Utland, ker-
neområdet i Nordfrisland ved Vesterhavet mellem
den dansk-tyske grænse og Ejderen, i et tidsrum,
der strækker sig ind i 1600-tallet. Det overordnede
mål for den samlede undersøgelse er udarbejdel-
sen af tre navnegrupper, nemlig germanske navne
af frisisk-vestgermansk oprindelse og af dansk-nor-
disk oprindelse, samt ikke-germanske navne af bi-
belsk-kristen oprindelse. Tillige skal der foretages
en frekvensstatistisk bearbejdelse af materialet på
grundlag heraf.

Hovedopgaven i den foreliggende del af under-
søgelsen er – på et navnegeografisk og lydhistorisk
grundlag – at udskille og sammenstille de dansk-
nordiske navne i Utland. Disse har en særlig be-
tydning på grund af de bebyggelseshistoriske til-
stande i dette område. Målsætningen kan til en vis
grad sammenlignes med den for tidligere værker
af andre forfattere, der undersøger nordiske per-
sonnavnes forekomst i områder uden oprindeligt
nordisk befolkning som f.eks. i Frankrig og Eng-
land. Afhandlingen er disponeret i tre hovedaf-
snit: 1. Grundlaget, undersøgelsesområdet, kilder-
ne og undersøgelsestidsrummet; 2. Præsentation
af navnematerialet med behandling først og frem-
mest under synsvinkelen: den rigtige rubricering;
3. Resultater af navnegeografisk, navnekronolo-
gisk og bebyggelseshistorisk art. Undersøgelses-
området medindbefatter for de behandlede nav-
nes vedkommende udenfor Utland et bælte, som
strækker sig fra nord for Tønder og ned gennem
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Midtslesvig ind i Nordditmarsken. Den vigtigste
kildegruppe udgøres af overvejende upubliceret
fiskalt materiale fra 1400-tallet og senere. Navne-
ne og alle forekommende varianter præsenteres
med hver sit første belæg.

Det kan gøres sandsynligt, at hovedparten af de
nordiske navne i Utland blev indoptaget før mid-
ten af 1200-tallet, nogle indtil midten af 1300-tal-
let, og meget få efter dette tidspunkt. I gestområ-
derne, d.v.s. Sild, Amrum, Før, en betydelig del af
Utholm og centrale dele af Everschop, tyder re-
liktagtige personnavne (i den sydlige del til dels
som forled i bebyggelsesnavne) på forskellig måde
på en tidlig nordisk bebyggelsesaktivitet. Efter den
tidlige højmiddelalder og ind i 17. århundrede
har der derimod formodentlig kun fundet en be-
skeden jysk tilflytning sted til Utland. I Utlands
marskområder har friserne kun indoptaget lidt af
det nordiske navnestof, og på den måde findes
der en betydelig forskel til de allerede omtrent
300 år tidligere (i 8. årh.) af friser bebyggede ges-
tøer. Et af afhandlingens sideresultater er, at oplys-
ninger, der gives i værket “Danmarks gamle Per-
sonnavne”, kan korrigeres og kompletteres på en
række punkter.

Projektet blev påbegyndt i 1969 med støtte fra
den svenske stat i form af et doktorandstipendi-
um. Ferring Stiftung på Før har på afgørende
måde fremmet afslutningen af disputatsen. Sta-
tens humanistiske Forskningsråd har bekostet
trykningen. Institut for Navneforskning ved
Københavns Universitet har optaget afhandlingen
som nr. 37 i serien Navnestudier.  

Peter Vilmann, født august 1952, Helleruplund.
Eksamen: Lægevidenskabelig embedseksamen
1981. Speciallægeanerkendelse i kirurgi 1993.
Speciallægeanerkendelse i kirurgisk gastroentero-
logi 1994. Nuværende stilling og ansættelsessted:
Overlæge ved kirurgisk gastroenterologisk afd. D,
Københavns Amtssygehus i Gentofte

Endoscopic ultrasonography with curved array transdu-
cer in diagnosis of cancer ind and adjacent to the upper
gastrointestinal tract. Scanning and guided fine needle
aspiration biopsy.

Doktorafhandlingen er en monografi. Arbejdet
er udført i årene 1989 – 1995 på kirurgisk gastro-
enterologisk afd. D og ultralydlaboratoriet, i sam-
arbejde med patologisk afd., Københavns Amts Sy-
gehus i Gentofte. Forfatteren har siden 1989, som
en af de første i verden, foretaget endoskopisk ul-
tralydscanning (EUL) med krum array transdu-
cer. Efter forfatterens evaluering af prototypein-
strumentet blev endoskopet i 1991 modificeret

med bl.a. en biopsikanal, hvilket muliggjorde
EUL-vejledte biopsier. Monografien består af to
dele, som ud fra litteraturstudier og egne under-
søgelser forsøger at klarlægge værdien af endosko-
pisk ultralydscanning med krum array transducer
og endoskopisk ultralydvejledt finnålsaspirations-
biopsi (EUL-FNA) hos patienter med malignsu-
spekte læsioner i og omkring øvre gastrointestinal-
kanal. Undersøgelsens første del viste, at EUL
med krum array transducer synes værdifuld med
hensyn til at udelukke cancer hos patienter, mis-
tænkt for en sådan i øsofagus, ventrikel eller pan-
kreas med en negativ prædiktiv værdi på nærved
100% i alle 3 grupper. Derimod synes metodens
evne til at skelne en benign proces fra en malign
proces i øsofagus, ventrikel og pankreas samt en
benign fra en malign lymfeknude ikke tilfredsstil-
lende. Anden del af monografien består dels af en
udvikling af egnede nåle til EUL-FNA, og dels af
in vivo test af nåle hos patienter med malignsu-
spekte tumorer i og omkring øvre gastrointestinal-
kanal. En lang stålnål med stilet findes bedst egnet
til EUL vejledt aspirationsbiopsi. På baggrund af
erfaringer med denne nåletype konstruerede for-
fatteren i 1993 et biopsiinstrument med håndtag.
Nærværende afhandling viser for det første, at det
er muligt at indføre en nål, EUL vejledt og aspire-
re celler fra en malignsuspekt proces i øsofagus,
mediastinum, ventrikel, pancreas, samt fra ma-
lignsuspekte lymfeknuder i områder omkring
øsofagus, ventrikel og duodenúm. Den positive
prædiktive værdi af EUL-FNA blev fundet til
100%, hvilket taler for, at EUL-FNA bør tilrådes,
når en malignsuspekt proces påvises ved EUL. Det
konkluderes, at EUL-FNA bør betragtes som en in-
tegreret del af en endoskopisk ultralydscanning,
hvis der ved scanningen påvises en malignsuspekt
proces. Da EUL vejledt punktur med aktuelle ar-
bejde er blevet teknisk mulig, forventes det, at
yderligere udvikling i nær fremtid vil resultere i
både EUL vejledt histologisk bioptering samt i for-
skellige former for EUL vejledt terapi.
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Antal ph.d.-grader 1997

Det teologiske Fakultet 0
Det juridiske Fakultet 2
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 4
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 116
Det humanistiske Fakultet 35
Det naturvidenskabelige Fakultet 64
Oplysninger om forfatternes navne og afhandlin-
gernes titler findes bragt under de enkelte insti-
tutters beretninger.

Antal ph.d.-studerende 1997

Der var pr. 1. oktober 1997 registreret i alt 1443
ph.d.-studerende:
Det teologiske Fakultet 30
Det juridiske Fakultet 33
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 116
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 535
Det humanistiske Fakultet 280
Det naturvidenskabelige Fakultet 449

Årets Harald 1997

Som begrundelse for at vælge Jonathan Schwarz
som modtager af årets undervisningspris, også kal-
det “Årets Harald”, sagde Rektor Kjeld Møllgård
ved årsfesten november 1997:

At Københavns Universitet har mange gode un-
dervisere, bliver man som Rektor mindet om, når
årets underviser skal findes. 

Opgaven er ikke nem, men den er spændende
og glædelig.

I år er valget faldet på kultursociologen Jo-
nathan Schwartz, der har sin daglige gang på In-
stitut for Antropologi under Det samfundsviden-
skabelige Fakultet.

Jonathan Schwartz er blevet indstillet til at være
årets underviser af rigtig mange af instituttets stu-
derende. De har valgt at identificere sig ved deres
semester, og demonstrerer alene på den måde,
hvor bred en berøringsflade han har.

Jonathan Schwartz, kommer oprindelig fra
USA, men har i mere end 25 år været “en af vore
egne”. Han blev i 1971 ansat ved Institut for Kul-
tursociologi, og flyttede i 1993, i forbindelse med
reorganiseringen af sociologien ved Københavns
Universitet til Institut for Antropologi. Noget ty-
der på, at det har været et lykkeligt skifte, i hvert
fald karakteriserer studenterne det i deres indstil-
ling som – at appelsinen droppede ned i antropo-
logernes turban.

De studerende lægger vægt på den måde, hvor-
på Jonathan Schwartz bidrager til det sociale miljø
på instituttet, og til at nedbryde barriererne mel-
lem lærere og studenter: Han kommer dagligt i
studenterkantinen, og finder tid til deltagelse i
festudvalg, julerevyer, RUS-ture med mere.

En lektor, der dukker op på en rustur og holder
et fagligt foredrag, for derefter at hive banjoen
frem og synge er noget, der er med til at bryde
den anonymitet og isolation, som ellers ofte er de
nye studenters lod i den akademiske verden.

Så fremhæver studenterne, at Jonathan Schwartz
– som en god underviser jo skal være – er lydhør
over for studenternes ønsker, men peger samtidig i
den forbindelse specielt på hans tværfaglige initia-
tiver:

I en evighed havde vi diskuteret tværfaglige ini-
tiativer her på vores lille institut. Det blev Jo-
nathan som satte skub i planerne, da han i efter-
året 1996 var primus motor på et tværfagligt vi-
denskabsteori-kursus, med studerende og under-
visere fra Sociologi, Statskundskab, Jura og Antro-
pologi. Deltagerne betegnede kurset som en stor
succes.

I sin almindelige undervisning eksperimenterer
Jonathan Schwartz med formidlingsformer, der
nævnes magiske virkemidler – i et mørklagt audi-
torium!

Studenterne slutter deres indstilling således:
Vi indstiller Jonathan, fordi han tager initiativer

og følger dem til dørs. Hans undervisning stivner
aldrig, men er i konstant bevægelse, dels fordi han
konsekvent sætter stoffet i relation til sin forsk-
ning, og dels på grund af hans dynamiske og imø-
dekommende væsen.

Mere dækkende kan det vel ikke udtrykkes.
Årets underviser modtager en porcelænsugle,

der er skænket af Den kongelige Porcelænsfabrik,
i år dekoreret af Sten Lykke Madsen.

På stolene er lagt en meddelelse fra Royal Co-
penhagen, hvor Sten Lykke Madsen fortæller om
sine oplevelser med ugler. Han slutter:
…..så let får man ikke en ugle.

Han har helt ret. Der skal gøres noget særligt.
Sådan som Jonathan Schwartz har gjort det.

Sammen med uglen skænker Københavns Uni-
versitets Almene Fond et beløb på 25.000 kr.

Kære Jonathan Schwartz
Det er mig en stor glæde, som et udtryk for
Københavns Universitets påskyndelse af din ind-
sats gennem et kvart århundrede, at overrække
dig den ugle og check, der er de håndgribelige
symboler på værdigheden som årets underviser.

Til lykke!
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Københavns Universitets Prisspørgsmål
1998

November 1997 blev udskrevet følgende prisopga-
ver:

Det teologiske Fakultet

Gamle Testamente 
A. En kritisk redegørelse for kilderne til Israels

føreksilske historie uden for Det Gamle Testa-
mente.

B. Den gammeltestamentlige overlevering om Da-
vid og Salomo som historisk og teologisk doku-
ment.

C. Davids og Salomos rige som arkæologisk pro-
blem.

Ny Testamente 
A. Philons skrift De vita contemplativa: Tolkning

af skriftet i lyset af Philons øvrige værk, helleni-
stiske socialutopier (f.eks. stoiske) og samtidi-
ge jødiske forsøg med socialutopisk praksis
(f.eks. Qumran).

B. Pagtsteologi i Paulus’ breve.
C. En kritisk diskussion af den moderne eksege-

tiske fremstilling af Paulus som jøde.
D. En fortolkning af en eller flere Jesus-lignelser i

sammenhæng med en diskussion af nyere lig-
nelsesteorier.

Kirkehistorie
A. Historie og åbenbaring hos Gustav Brøndsted.
B. Max Webers teori om forholdet mellem kapita-

lisme og protestantisme i en teologihistorisk
kontekst.
Der ønskes en redegørelse for Webers forhold
til samtidens kirke og teologi, for hans brug af
religiøse kildemateriale og for eftertidens teo-
logihistoriske tolkninger af hans tese. 

Systematisk Teologi
A. Rudolf Bultmanns eksistensteologi.
B. Immanuel Kants religionsfilosofi.
C. Hetero- og homoseksuelt samliv teologisk-etisk

belyst.
D. Søren Kierkegaards hermeneutik med særligt

henblik på hans brug af de bibelske skrifter.
E. Receptionen af Søren Kierkegaards tænkning i

international sjælesorgs- og terapidebat.
F. Kerygmatisk sjælesorg efter Eduard Thurney-

sen.
G. En kritisk analyse af læren om synd i dogmati-

ske fremstillinger siden ca. 1975.

Det samfundsvidenskabelige Fakultet

Institut for Statskundskab
A. Der ønskes en redegørelse for faktorer, der

påvirker styrkeforholdet mellem regeringer og
parlamenter.

B. Der ønskes en analyse af dansk udenrigspolitik
efter den kolde krig i en teoretisk ramme.

C. Der ønskes en historisk-institutionel analyse af
udviklingen i styringen af en eller flere offentli-
ge virksomheder.

Økonomisk Institut
A. En teoretisk og empirisk sammenligning af for-

skellige handelsstrategier med særlig reference
til u-landenes muligheder i det internationale
handelssystem.

B. Giver forskelle i den pengepolitiske transmissi-
onsmekanisme i deltagerlandenes vanskelighe-
der for gennemførelsen af en fælles pengepoli-
tik i ØMU’ens tredje fase?

C. En empirisk undersøgelse af effekter af skrot-
præmier på biler.

D. Generel ligevægt og corporate finance herun-
der en analyse af Modigliani-Miller sætningen.

Institut for Antropologi
A. Den offentlige kontrol med kroppen.

Der ønskes en antropologisk analyse af den
kontrol, det offentlige udøver i forbindelse
med sexualitet og reproduktion. Besvarelsen
skal bygge på etnografisk feltarbejde og/eller
et selvvalgt etnografisk materiale.

B. Miljøantropologien.
Der ønskes en diskussion af udviklingen inden
for nyere miljøantropologi. Besvarelsen skal
bygge på feltarbejde, erfaringer fra et praktik-
ophold og/eller selvvalgt etnografisk materia-
le.

C. Køn/kvindelighed og sociale forandringer. 
Der ønskes en antropologisk diskussion af køn
og/eller kvindelighed i forbindelse med so-
cial forandring. Besvarelsen skal tage udgangs-
punkt i eget feltarbejdsmateriale.

Det juridiske Fakultet

Retsvidenskab I
International harmonisering af formuerettens al-
mindelige del.

Der ønskes en redegørelse for de hidtidige over-
vejelser og initiativer på europæisk og globalt plan
med henblik på at harmonisere formuerettens al-
mindelige del, samt for de problemer sådanne
harmoniseringsprojekter vil være forbundet med.
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Retsvidenskab II
Bevisbyrden i civile sager.

Der ønskes en redegørelse for reglerne om be-
visbyrden i civile retssager. Emnet ønskes belyst ef-
ter dansk ret og under inddragelse af et eller flere
ikke-danske retssystemer.

Retsvidenskab III
Krigsforbrydelser.

Der ønskes en kritisk redegørelse for de gæl-
dende strafferetlige og straffeprocessuelle regler i
Danmark og udvalgte andre lande, i lyset af de fo-
religgende forslag om permanente internationale
domstole til pådømmelse af krigsforbrydelser. 

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet udskrev ikke
prisspørgsmål i 1997.

Det humanistiske Fakultet

Nordisk Filologi
A. Trope, figur og betydning. En teoretisk og ana-

lytisk undersøgelse af en eller flere troper og fi-
gurer som betydningsproducenter. Besvarelsen
må koncentreres om en enkelt periode i dansk
litteratur og kan f.eks. dreje sig om metaforen i
(post)modernismen eller i romantikken, om
barokkens hyperbler eller om middelalderens
uudsigelighedstroper og -figurer.

B. En analyse af retskrivningsdebatten 1985-86
(majonæsekrigen) med særlig vægt på argu-
mentationen i de trykte medier.

C. Den islandske Lucidarius.

Engelsk
A. Der ønskes en redegørelse for begrebet præcis

forståelse anskuet i forhold til ordindlæringspro-
cessen på et fremmedsprog.

B. A comparative study of the Metaphorical Re-
presentation of Time in Works by two or more
British Writers after 1500.

C. In Selves at Risk (1990) Ihab Hasan sets out to
rescue the idea of the self from postmodern
theory. He explores how the self at risk is the-
matized in postwar American writing of adven-
ture and quest. 

D. Choose one or more postwar American writers
of fiction and/or autobiography and show how
they thematize selves at risk in terms of race,
religion, gender, ethnicity, war or mass culture.

Germansk filologi
Der ønskes en karakteristik og vurdering af nyere

forskning i Goethes Faust (fra ca. 1980 og senere),
idet hovedvægten kan lægges på særligt udvalgte
eksempler.

Romansk
A. En kritisk fremstilling af aspekter af den aktuel-

le udvikling inden for elektronisk leksikografi i
et af de romanske sprog.

B. Emigrant- eller eksillitteratur: Et eller flere aktu-
elle forfatterskaber på et af de romanske sprog.

C. Frankrigs forhold til Tyskland som det afspejler
sig i det 20. århundredes franske litteratur.

D. Diskussionen om national identitet i et eller
flere romanske lande.

Litteraturvidenskab
A. Barok som litteraturhistorisk kategori.
B. Litterær metafori.

Der ønskes en behandling af en flerhed af teo-
retiske tilgange til den konkrete analyse af me-
taforiske forhold i litterære tekster.

Moderne kultur
A. Radikal konservatisme. Der ønskes en kompa-

rativ analyse af udvalgte centrale eksempler på
radikal konservatisme i mellemkrigstidens Eu-
ropa.

B. Offentlig kulturstøtte.

Historie
A. Der ønskes en analyse og en vurdering af den lille

asiatiske opposition mod den romerske ekspan-
sion i tiden fra ca. 120-59 f. kr. Hovedvægten kan
lægges på et eller flere geografiske områder.

B. Forholdet mellem Øst- og Vestdanmark i mid-
delalderen. Besvarelsen kan begrænses emne-
mæssigt og/eller kronologisk.

Samtidshistorie

Studenteroprøret i 1968 i Danmark. Forudsætnin-
ger og konsekvenser.

Økonomisk historie
Den danske udvandringspolitik fra 1945 til 1965,
og dens sammenhæng med arbejdsmarkedspoli-
tikken.

Arkæologi og Etnologi
Forhistorisk arkæologi.
A. Den maritime oldtid mellem stammebåden og

sejlskibet.
B. Kulturelle og biologiske variable i arkæologisk

demografi.
C. Egalitet: Ideen om lighed udtrykt i den materi-

elle kultur.
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Klassisk arkæologi
En arkæologisk analyse af forholdet mellem mo-
derby og en eller flere af dens kolonier.

Europæisk etnologi
A. Etnologisk perspektiv på kulturelle processer i

en stat under omstilling.
B. Omkring materiel kultur. En diskussion af den

nye internationale og tværfaglige interesse for
materiel kultur set i forhold til etnologiens
klassiske genstandsstudier. Besvarelsen må ger-
ne indeholde forslag til, hvordan materiel kul-
tur kan behandles i et aktuelt studium eller ud-
stilling.

Musikvidenskab
Der ønskes en undersøgelse af en institution for
ny kompositionsmusik (en forening, en festival el-
ler lignende) med udgangspunkt i Georgina
Borns antropologiske metode.

Kunsthistorie
A. Billede og narrativitet. Historiemaleri i Dan-

mark 1588-1760.
B. Skulpturteori. En redegørelse for centrale for-

fatterskaber og problemstillinger inden for ny-
ere skulpturteori.

C. Japonisme i det 20. årh.’s europæiske arkitek-
tur.

Film- og Medievidenskab
A. Filmvidenskab: Teori og/eller analyse af en el-

ler flere udvalgte filmiske repræsentationsfor-
mer (f.eks. dokumentarisme eller surrealisme).
En komparativ tilgang kan eventuelt anvendes.

B. Medievidenskab: Der ønskes en medieviden-
skabelig analyse af udviklingen i reklame i Dan-
mark i 1990’erne. Analysen kan belyse institu-
tionelle træk (f.eks. inden for tv-reklamen) og/
eller behandle indholdsmæssige og æstetiske
træk.

C. Computermedier: Der ønskes en belysning af
forholdet mellem narrativitet og computerme-
dier med særligt henblik på at belyse fortælle-
teoriens anvendelsesmuligheder til forståelse
af en eller flere udvalgte genrer inden for com-
putermedier (f.eks. bestemte Web-applikatio-
ner, computerspil o.lign.).

Religionshistorie
En religionshistorisk undersøgelse af en eller flere
afrikanske besættelseskulte.

Kristendomshistorie
Statskirkens/Folkekirkens holdning til jøderne i
det 19. århundrede med udgangspunkt i J.P. Myns-
ters og H.L. Martensens forfatterskaber.

Filosofi
A. Begreberne ‘natur’, ‘krop’, ‘naturlig’ og ‘krop-

slig’ set i lyset af moderne bioteknologi.
B. Der ønskes en redegørelse for den såkaldte

kommunitaristiske kritik af liberalismen.

Psykologi
A. Rygevanen og dens forhold til andre livsvaner.
B. Spatial viden – belyst teoretisk og empirisk.
C. Den almenpsykologiske betydning af fænome-

net oplevelse.

Nærorientalske studier
Pots to People. Ud fra et eller flere eksempler
valgt fra Den Nære Orients Oldtid ønskes en ana-
lyse og vurdering af forholdet mellem keramiske
traditioner og befolkningsgrupper.

Asiatiske studier
Kinesisk.

Europæiske ideer i Kina og deres kinesiske
modtagere, belyst ved et eller flere eksempler.
Østasien.

Der ønskes en analyse af de økonomiske og po-
litiske udviklingstendenser i Østasien samt områ-
dets placering i den ny verdensorden.

Almen og Anvendt Sprogvidenskab

Indoeuropæisk
Der ønskes en undersøgelse af udviklingen af de
indoeuropæisk rodnominer i en selvvalgt indoeu-
ropæiske sproggren.

Det naturvidenskabelige Fakultet

Institut for Matematiske Fag
Næste år fejres 50 års jubilæet for informations-
teoriens fødsel gennem Shannon’s banebrydende
arbejde. Der ønskes en gennemgang af dele af
Shannon’s teori, der har ført til maksimum entro-
piprincippet, universel kodning, redundansmini-
mering og prediktion, gerne suppleret med an-
vendelser.

Niels Bohr Institut for Astronomi, Fysik og
Geofysik
A. Der ønskes en undersøgelse af Tidsafhængig

separation af laminare grænselag med særlig
vægt på fænomener, som går udover den adia-
batiske approximation. Besvarelsen kan evt. in-
deholde anvendelser på områder som dannel-
se af sandriller under vand eller aerodyna-
miske problemer omkring fly- eller insektvin-
ger. Der lægges vægt på egne bidrag, som kan
være såvel teoretiske som eksperimentelle.
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B. Giv en fremstilling af egenskaber ved intermit-
tens i turbulente systemer. Denne kan om-
handle emner som atypiske fordelinger, multis-
kalering, geometriske strukturer og statistiske
egenskaber; teoretisk som eksperimentelt.
Såvel hastighedsfelter som passive/aktive skala-
rer kan beskrives, eventuelt med baggrund i
skalmodeller (se f.eks. Physics Today 48, 11
(1995)). Egne bidrag ønskes i fremstillingen.

C. Sammenhæng mellem Indlandsisens støvind-
hold og globale klimaændringer. 

Iskerner udboret til bunden af den Grønlandske
Indlandsis består af nedbør faldet gennem flere
hundrede tusinde år og kernerne benyttes bl.a. til
undersøgelser af fortidens klima og atmosfærisk
kemiske sammensætning. Blandt de atmosfæriske
sporstoffer i isen er kontinentalt støv i form af kun
delvis vandopløselige mikro-partikler, hvis oprin-
delse kvalitativt kan henføres til aride områder på
den nordlige halvkugle: De forskellige områders
bidrag til støvkoncentrationen i isen under for-
skellige klimatiske perioder er imidlertid kun
dårlig kendt.

Støvkoncentrationerne i isen udviser både årli-
ge variationer såvel som kraftige variationer i for-
bindelse med større klimaændringer f.eks. er
støvkoncentrationen i is fra sidste glacialtid op til
100 gange højere end de tilsvarende værdier for
Holocæntiden.

Der ønskes derfor en eksperimentel og/eller
teoretisk behandling af problemet, det vil sige
hvordan kan støvkoncentrationen i isen gennem
de sidste 100-200 tusinde år forklares og, hvordan
kan der evt. skelnes mellem kildeområdernes rela-
tive bidrag til koncentrationen.

Betydningen af spørgsmålenes besvarelse knyt-
ter sig i høj grad til ønsket om, at der ud fra støvet
i isen kan sluttes til den atmosfæriske cirkulations
karakteristika, hvad enten den er årlig eller afspej-
ler klimatiske tilstande som interglacial, glacial el-
ler interstadial.

Botanisk Institut
Der ønskes en fylogenetisk analyse af en plante-
gruppe, med anvendelse af moderne metoder,
som udgangspunkt for en diskussion af evolutio-
nen af adaptive træk.

Molekylærbiologisk Institut
The Importance of Genome Project and Model
Organisms in Biology.

Geologisk Institut – her er alle 6 opgaver 2-års
opgaver
A. Petrogenetisk undersøgelse af et bjergartskom-

pleks.

B. En sekvensstratigrafisk eller cyclostratigrafisk
analyse af en karbonatdomineret eller silicikla-
stisk lagserie med en vurdering af den anvend-
te metode.

C. En seismisk stratigrafisk analyse af et sedimen-
tært basin. Der ønskes en vurdering af den el-
ler de sekvenskontrollerende faktorers relative
betydning.

D. En biostratigrafisk analyse af en mesozoisk lag-
serie med vægt på dateringernes betydning for
forståelsen af basinnets udvikling.

E. En sedimentologisk analyse af en grovklastisk
dybvandsaflejring. Der ønskes en vurdering af
de kontrollerende faktorer for aflejringen og
den eventuelle cyklicitet.

F. En geologisk beskrivelse og analyse af en sedi-
mentær aflejring eller aflejringsserie, der på
grund af lithologi og /eller fossilindhold kan
karakteriseres som en enhed.

Geografisk Institut
Der ønskes en redegørelse for én eller flere fysiske
eller kemiske processer og deres betydning for
stoftransport og/eller landskabsdannelse i ark-
tiske områder.

Botanisk Museum og Centralbibliotek og
Botanisk Have
Der ønskes en plantegeografisk analyse af en
gruppe tropiske planter med anvendelse af mo-
derne teorier og/eller metoder. 

Om besvarelserne

Besvarelserne skal i almindelighed være affattet
på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk eller fransk.
Dekanen kan give tilladelse til anvendelse af et an-
det sprog.

Besvarelserne skal indleveres maskinskrevet i 2
eksemplarer, hvor der på begge eksemplarer på ti-
telsiden er anført forfatterens navn og adresse.

Besvarelserne skal være det pågældende fakul-
tet i hænde senest den 15. januar 1999 kl. 12.00.*
Afleveres opgaven personligt, påhviler det forfat-
teren at sørge for at få kvittering for afleveringen.

Under ganske særlige omstændigheder kan de-
kanen tillade, at en besvarelse indleveres efter ud-
løbet af denne frist. Begæring herom må fremsæt-
tes skriftligt inden for den samme frist.

Adgangen til at besvare prisspørgsmålene står
åben for alle. Dog er adgangen for kandidater fra
de videregående uddannelsesinstitutioner til at
indlevere besvarelser begrænset til de 2 førstkom-
mende udskrivninger af prisopgaver i faget efter
opnået kandidatgrad.
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Eventuel adresseforandring skal omgående
meddeles fakultetet.

Prisbelønningen består af universitetets guld-
medalje. Denne tildeles, når opgaven er besvaret
dækkende og med videnskabelig modenhed. Be-
svarelser, der ikke fuldt ud opfylder disse krav, kan
tildeles universitetets sølvmedalje.

Den, der opnår guld- eller sølvmedalje, vil få ud-
betalt henholdsvis 1.000 kr. og 500 kr.

Besvarelser, som belønnes med medalje, vil bli-
ve tilgængelige for offentligheden.

Der henvises i øvrigt til Standardregler for pris-
spørgsmål ved Københavns Universitet, vedtaget
af Konsistorium den 20. september 1995.

Prisspørgsmål på nettet

Københavns Universitets prisspørgsmål for 1998
kan også læses på Internettet.

Prisspørgsmålene kan enten nås via Køben-
havns Universitets homepage på Internettet eller
direkte via hhtp://www.ku.dk, menupunktet “Ge-
nerel Information”.

Reglerne for besvarelser af prisopgaverne kan
også nås på Internettet.

De findes på KU’s Regelsamling. Det lader sig
gøre enten via Københavns Universitets homepa-
ge eller direkte:
http://www.ku.dk, menupunktet “Generel Infor-
mation”.

Derefter skal man vælge sig frem til regel nummer
63.02.

*Opgaverne i Geologi er 2-års opgaver, hvorfor af-
leveringsfristen for disse er mandag den 17. janu-
ar 2000.

Fakulteternes adresser

Det teologiske Fakultet
Købmagergade 44-46
1150 – København K
tlf. 35 32 26 26

Det samfundsvidenskabelige Fakultet
St. Kannikestræde 13
1017 – København K
tlf. 35 32 26 26

Det juridiske Fakultet
St. Kannikestræde 11
1017 – København K
tlf. 35 32 26 26

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3
2200 – København N
tlf. 35 32 79 00

Det humanistiske Fakultet
Njalsgade 80-90
2300 – København S
tlf. 35 32 88 11

Det naturvidenskabelige Fakultet
Øster Voldgade 3
1350 – København K
tlf. 35 32 42 12
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Studiefag Propæd Bac Kand Mag Side Sup

Teologi m.m.:
Teologi x x
Afrikaområdestudier x

Samfundsvidenskab:
Jura x x
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Uddannelser og eksaminer

I universitetets formålsparagraf hedder det bl.a.,
at universitetet har til formål at meddele under-
visning indtil det højeste videnskabelige niveau.
Universitetets undervisning er derfor baseret på
forskning, og den væsentligste del af undervisnin-
gen varetages af videnskabelige medarbejdere,
der har forskningsforpligtelse.

Universitetets uddannelser er såkaldt lange vi-
deregående uddannelser, d.v.s. de ligger øverst i
uddannelsessystemets hierarki. Allerøverst ligger
forskeruddannelserne, se afsnittet om ph.d.-gra-
derne.

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
visse fag under Det humanistiske Fakultet efter ba-
chelorgraden vælge magisterkonferensuddannel-
sen. Undervisningsministeriet har ved skrivelse af
9. september 1996 godkendt, hvilke fag der kan ud-
bydes  som magisterkonferens, jf. listen nedenfor.

En anden undtagelse fra den generelle struktur
udgøres af de såkaldte professionsuddannelser i
medicin, odontologi og teologi, som er opbygget
som kandidatuddannelser 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 modu-
ler, f.eks. etårige suppleringsuddannelser eller
studiemønstre, som kan bruges som tilvalg til an-
dre uddannelser, de såkaldte BA-tilvalg, eller som
cand.phil.er efter den gamle ordning kan supple-
re 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, filoso-
fi 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 m.m. 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, kandi-
datgrad, magisterkonferens, og hvilke der udby-
des som bi- eller sidefag og suppleringsfag.

Parentes (x) betyder, at faget ikke længere ud-
bydes til det pågældende niveau.
De enkelte uddannelsers opbygning og indhold
er nærmere beskrevet i “Studier ved Københavns
Universitet”, som udgives årligt, og i fakulteternes
studiehåndbøger.



Studiefag Propæd Bac Kand Mag Side Sup

Økonomi x x x
Sociologi x x (x) (x)
Kultursociologi (x) (x)

Statskundskab/samfundsfag x x x x
Antropologi x x

Sundhedsvidenskab:
Humanbiologi x
Lægevidenskab x
Tandlægeuddannelsen x

Humaniora:
Dansk m.v.:
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/Spanskamerikansk 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
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Studiefag Propæd Bac Kand Mag Side Sup

Tibetansk x x x
Indologi x x x
Østasienkundskab x x
Iransk/Persisk x x x (x)
Indiansk x x x (x)

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
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Studiefag Propæd Bac Kand Mag Side Sup

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
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

Universitetets uddannelser942

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-studerende og gæste-
studerende.

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 undervisning ligger
uden for normal arbejdstid, eller integreret i de
ordinære hold, hvor der måtte være ledig kapaci-
tet. Begge former er forbundet med deltagerbeta-
ling.

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 for Åbent Universitet.

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet udbyder
et enkelt kursus i Klinisk Beslutningstagning og
Forskningsmetodologi og en uddannelse som Ma-
ster of Public Health 

Ved Det teologiske Fakultet udbydes kurser i en
række teologiske fag samt kurser under afrikaom-
rådestudiet.

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 1997 bliv der gen-
nemført i alt 204 studieårsværk (STÅ) af denne
type studerende. 

Studiestatistik

1. Optagelsesstatistik 1997
Af tabel 1 fremgår antallet af optagelsespladser,
antal optagne den 27. juli 1997 og det antal, der
anses for reelt startende, optalt pr. 1. oktober
1997. Forskellen på de to sæt optagelsestal beror
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 1997. Fordelt på optagelsesområder:

Optagelsesområde Kapa- Over- Pladser Optagne Optagne Kvotient
citet bookning i alt pr. pr. Kvote 1

28. juli 97 1. okt. 97

Teologi 170 20 190 187 169 8,5

Jura 625 75 700 695 641 8,9

Statskundskab/Samfundsfag 195 20 215 214 195 9,8
Økonomi 385 15 400 326 355 Alle opt., ledige pl.
Økonomi start 1. feb. 98 125 79 Alle opt., ledige pl.
Sociologi 70 7 77 77 74 9,6
Antropologi 60 6 66 65 61 10

Samfundsfag i alt 835 48 758 682 764

Lægevidenskab 455 40 495 475 460 9,5
Tandlægeuddannelsen 90 5 95 88 89 9

Sundhedsvidenskab i alt 545 45 590 563 549

Arabisk 26 6 32 32 26 8,6
Audiologopædi 30 3 33 34 35 9,4
Bulgarsk 10 2 12 8 6 Alle opt.
Dansk 180 23 203 203 187 9,3
Engelsk 180 22 202 202 179 8,9
Eskimologi 10 2 12 12 9 8,8
Europæisk etnologi 30 6 36 36 33 9,4
Film- og medievidenskab 90 11 101 101 92 9,9
Filosofi 90 9 99 99 90 9,3
Finsk 7 3 10 9 8 Alle opt.
Folkloristik 20 5 25 0 0 Ikke oprettet
Forhistorisk arkæologi 30 5 35 35 30 9
Fransk 90 12 102 99 91 8,6
Græsk, klassisk 15 3 18 15 14 Alle opt.
Græsk, moderne 10 2 12 12 13 8,5
Hebraisk 15 4 19 19 15 8,4
Historie 180 18 198 198 180 9,1
Indianske sprog 10 2 12 12 13 8,7
Indisk/Sydasienstudiet 5 1 6 6 6 8,8
Indoeuropæisk 5 2 7 3 3 Alle opt.
Italiensk 30 4 34 35 32 8,2
Japansk/Østas. 21 4 25 25 23 8,8
Kinesisk/Østas. 20 3 23 23 22 8,7
Klassisk Arkæol. 15 1 16 15 13 9
Koreansk/Østas. 5 1 6 6 5 8,8
Kunsthistorie 60 6 66 65 62 9,5
Latin 15 3 18 18 15 8,4
Litteraturvidenskab 90 10 100 100 90 9,7
Musikvidenskab 90 60 150 149 102 8,8
Nederlandsk 5 1 6 6 5 8
Nærorientalsk 35 8 43 46 36 8,5
Persisk/Iransk 6 2 8 8 6 7,9
Portugisisk 10 2 12 12 10 8,3
Psykologi 120 14 134 133 123 10
Pædagogik 45 5 50 50 44 9,1
Religionsvidenskab 60 7 67 66 61 9,6
Retorik 30 3 33 32 31 9,7
Russisk/Østeuroæisk 25 6 31 31 27 9
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Serbokroatisk 10 2 12 10 10 8,1
Spansk 60 7 67 67 59 8,8
Sprogvidenskab 25 5 30 30 27 9
Teatervidenskab 30 5 35 35 31 9,4
Thai/Syøstasien 5 1 6 6 6 8,5
Tibetansk/Sydas 5 1 6 7 5 8,1
Tysk 60 9 69 67 59 8,3

Humaniora i alt 1910 311 2221 2177 1934

Mat-Fys-Kemigruppe 500 150 650 449 415 Alle opt., ledige pl.
Datalogi 200 24 224 179 192 Alle opt., ledige pl.
Forsikringsvidenskab 22 3 25 24 23 8,3
Biologi 208 25 233 229 205 9,1
Geologi 72 10 82 62 54 Alle opt., ledige pl.
Geologi-Geofys. 18 3 21 7 5 Alle opt.
Geografi og Geoinformatik 120 18 138 133 111 7,8
Idræt 75 10 85 84 78 9,3

Naturvidenskab i alt 1215 243 1458 1167 1085

Hele Universitetet 5300 742 5917 5471 5136

*Excl. vinteroptag feb. 98. Her var kapaciteten 125 og 79 blev optaget. Alle opt. Ledige pl. 

2. Bestandsstatistik
Universitetet har i alt indskrevet ca. 33.000 ordinære studerende

Tabel 2 viser denne bestand fordelt på fagområder pr. 1. oktober 1997.

Faggruppe Kvinder Mænd I alt

Det teologiske Fakultet 591 379 970
Teologi 574 369 943
Afrikaområdestudier 17 10 27

Det juridisk Fakultet 2081 1945 4026
jura 2081 1945 4026

Det samfundsvidenskabelige Fakultet 1636 2660 4296
Økonomi 558 1611 2169
Sociologi 161 78 239
Kultursociologi 1 0 1
Antropologi 310 111 421
Statskundskab 596 835 1431
Forvaltning/Datalogi 10 25 35

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 1860 1240 3100
Lægevidenskab 1456 1054 2510
Tandlæge 243 135 378
Tandplejer 116 16 132
Humanbiologi 45 35 80

Det humanistiske Fakultet 8458 4621 13079
Dansk m.v. 1246 527 1773
Dansk 1049 472 1521
Minoritetsstudier 34 5 39
Retorik 134 46 180
Dansens æstetik/hist. 22 4 26
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Faggruppe Kvinder Mænd I alt

Kvindestudier 7 0 7
Moderne eur. Sprog 2045 711 2756
Finsk 11 10 21
Slavisk 156 113 269
Engelsk 713 260 973
Germansk filologi 240 106 346
Fransk 409 85 494
Italiensk og rumænsk 145 37 182
Portugisisk 33 18 51
Spansk 279 69 348
Moderne græsk 59 13 72
Ikke europæiske sprog i alt 382 253 635
Østasiatisk 206 171 377
Eskimologi 24 20 44
Semitisk filologi 113 51 164
Iransk 13 8 21
Indiansk 26 3 29
Musisk-æstetiske fag 1724 1050 2774
Filmvidenskab 303 298 601
Kunsthistorie 414 108 522
Musik 417 377 794
Teatervidenskab 169 41 210
Litteraturvidenskab 421 226 647
Oldtidsstudier 338 208 546
Forhistorisk arkæol 138 81 219
Klassisk arkæologi 49 17 66
Assyriologi 7 11 18
Ægyptologi/Berberisk 21 16 37
Nærorientalsk arkæologi 54 29 83
Klassisk filologi 69 54 123
Historie-kulturhist. 878 861 1739
Europæisk etnologi 154 32 186
Folkloristik 48 9 57
Historie 423 698 1121
Religion 253 122 375
Filosofi og sprogvidenskab 469 502 971
Lingvistik 63 51 114
Sprogpsykologi 7 3 10
Filosofi 132 341 473
Pædagogik 267 107 374
Psykologi m.v. 1322 482 1804
Psykologi 1155 475 1630
Audiologopædi 167 7 174
Øvrige humaniora 54 27 81
Humanistisk datamati 3 5 8
Humaniora-diverse 51 22 73

Det naturvidenskabelige Fakultet 2505 4729 7234
Mat-fys. faggruppe 1045 3141 4186
Matematik-økonomi 94 165 259
Matematik m.v. 87 355 442
Forsikring/Statistik 68 126 194
Biokemi 307 277 584
Datalogi 135 1279 1414
Kemi m.v. 152 233 385
Fysik m.v. 110 416 526

Uddannelser og eksaminer 945



Faggruppe Kvinder Mænd I alt

Matem-fys-kemi m.v. 92 290 382
Bio-geo faggruppe 1460 1588 3048
Biologi 780 647 1427
Geografi 308 394 702
Geologi 180 257 437
Idræt 192 290 482

I alt 17131 15574 32705

Kilde: MATRAP. 23 og 78 dato 30.6.98.

Tabel 3 viser kandidatekasminer i perioden 1/10 1996 til 31/9 1997:

Faggruppe Kvinder Mænd I alt

Det teologiske Fakultet
Cand. Teol. 29 16 45

Det samfundsvidenskabelige Fakultet
Cand. Mag/phil samfundsfag 2 1 3
Cand. scient. anth. 6 2 8
Cand. scient. pol. 26 47 73
Cand. Polit 67 118 185
Mag.art.etnografi 6 1 7
I alt 107 169 276

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Cand. med. 120 64 184
Cand. odont. 36 11 47
Cand. scient. Humanbiologi 15 3 18
I alt 171 78 249

Det humanistiske Fakultet
Cand. mag/phil.

– Arabisk samfundsfaglig 1 1
– Audiologopædi 6 6
– Dansk 40 18 58
– Datalingvistik 1 1 2
– Engelsk 20 8 28
– Europæisk etnologi 4 1 5
– Filmvidenskab 6 6 12
– Filosofi 1 8 9
– Folkloristik 1 1
– Forhistorisk arkæologi 3 2 5
– Fransk 18 5 23
– Historie 21 22 43
– Klassisk arkæologi 2 2
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3. Kandidatstatistik
I alt 1793 afsluttede deres kandidateksamen i
1996/97. 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 sup-
pleringsfaget i 1996/1997 og tidligere har afslut-
tet hovedfaget.



Faggruppe Kvinder Mænd I alt

– Kunsthistorie 4 4
– Lingvistik 1 1 2
– Litteraturvidenskab 7 7 14
– Massekumunikation 2 2
– Moderne græsk 1 1
– Moderne kultur og kulturformidling 5 3 8
– Musikvidenskab 12 3 15
– Nærorientalsk arkæologi 1 1
– Portugisisk 2 1 3
– Pædagogik 6 6 12
– Religions historie 2 1 3
– Religions sociologi 2 2
– Retorik 5 2 7
– Russisk 4 4
– Spansk 5 3 8
– Sprogpsykologi 1 1
– Teatervidenskab 3 3
– Tysk 10 4 14
– Østasienkundskab 3 1 4
– Øststatkundskab 1 6 7

Cand.psyk. Mag.art 77 20 97
– Engelsk 1 1
– Histore 1 1
– Kunsthistorie 2 2 4
– Litteraturvidenskab 2 2
– Musikvidenskab 1 1
– Nordisk litteratur 1 1

I alt 281 136 417

Det naturvidenskabelige Fakultet
Cand.scient

– Astronomi 1 3 4
– Biokemi 20 23 43
– Biologi 68 52 120
– Datalogi 10 23 33
– Fysik 10 35 45
– Geofysik 4 8 12
– Geologi 16 12 28
– Idræt 8 13 21
– Kemi 11 12 23
– Kulturgeografi 17 16 33
– Matematik 11 11
– Miljøkemi 5 5
– Naturgeografi 6 3 9
– Oecon 9 17 26
– Statistik 6 4 10

Cand.act.aktuar. 9 8 17
I alt 200 240 440

Det juridiske Fakultet
Cand.jur. 227 139 366

Universitetet i alt 1015 778 1793
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Studie- og Erhvervsvejledning 

Studie- og Erhvervsvejledningen tilbyder nuvæ-
rende og kommende studerende information om
uddannelsesmuligheder på Københavns Universi-
tet samt om studieforhold, adgangskrav, optagel-
sesbetingelser og erhvervsmuligheder efter endt
uddannelse. Universitetet afholder hvert år Åbent
Hus, men eftersom arrangementet fra 1997 blev
flyttet fra slutningen af november måned til slut-
ningen af februar, blev der ikke afholdt Åbent
Hus i 1997. Næste Åbent Hus vil således ligge
umiddelbart før ansøgningsfristen via kvote 2 i
1998.

Åbent Hus retter sig fortrinsvis mod afgangsele-
ver fra gymnasier og HF-kurser, som benytter lej-
ligheden til at få mere viden om udvalgte studie-
muligheder.

I marts 1997 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.

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.

Den generelle studieorientering over for poten-
tielle studerende foregår bl.a. ved møder på gym-
nasier i hele landet. Informationscenter om vide-
regående uddannelser, ivu*C, koordinerede et
stort antal møder i regionen øst for Storebælt. På
disse møder, hvor studievejledere møder fremtidi-
ge studerende, er interessen for Københavns Uni-
versitet markant.

Reglerne om optagelse til universitetet gennem
kvote 2 opleves ofte som indviklede og vanskelige
af potentielle studerende og vejledere i det under-
liggende uddannelsessystem. Mange henvendel-
ser til Studie- og Erhvervsvejledningen drejer sig
derfor om, hvordan universitetet vil vurdere kon-
krete kvalifikationer med henblik på optagelse
gennem kvote 2.

I august måned var Studie- og Erhvervsvejled-
ningen i kontakt med omkring 4.300 afviste ansø-
gere. Ansøgere, som er afvist fra Københavns Uni-
versitet, kan ved personlig henvendelse blive in-
formeret om, hvordan ansøgningen er blevet vur-
deret. Studievejledningen har mulighed for at
give et bud på det realistiske i, at ansøgeren fort-
sætter 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 proble-
mer i forbindelse med studieaktivitetskravet for
fortsat at modtage SU. Men der kan også være tale
om mere diffuse problemer som f.eks. tvivl om stu-
dievalg, eller en følelse af utilstrækkelighed, særlig
op til eksamen. Sådanne personlige og sociale
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 1997«. Håndbogen beskriver alle fag
ved Københavns Universitet og giver råd m.h.t.
overvejelser, når man vil søge ind på universitetet.

Faginformationer, i form af en informationspje-
ce til hvert af universitetets studiefag.

Optagelse på Københavns Universitet 1997, in-
formation om optagelsesregler og -procedure.

Optagelse ved særlig tilladelse, dispensation. In-
formation for ansøgere, som ikke har en normalt
adgangsgivende eksamen.

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
Tel: 33 14 15 36
Fax: 35 32 28 92

Åben mandag til fredag 10-15, torsdag 10-17.30.

http://www.ku.dk/sa/uddannelserogvejledning/
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Stipendieforhold

Stipendieudvalget har forestået uddelingen af uni-
versitetets legater (den generelle uddeling) til 180
studerende i portioner af ca. 5.000 – 13.000 i alt
ca. 1.100.000 kr. samt forestået uddelingen af 17
specielle legater til de studerende ved de enkelte
fakulteter (de specielle uddelinger).

Statens Uddannelsesstøtte
SU-kontoret har i 1997 tildelt stipendium til
13.703 personer, stipendium og studielån til 9.481
personer, samt slutlån til 865 personer. Stipendie-
modtagerne, som samlet udgør 23.184 personer,
har modtaget 742,2 mio. kr., medens der er tildelt
174,7 mio. kr. i studielån. Der er tildelt slutlån på
20,9 mio. kr.. 424 personer har kun fået slutlån.
Der var i 1997 i alt 23.608 støttemodtagere.

Åbent Universitet

Åbent Universitet på Københavns Universitet, Det
humanistiske Fakultet, er et tilbud om deltidsstu-
dier uden for normal arbejdstid. Med hensyn til
undervisningens indhold, lærerkræfter og eksami-
ner er deltidsstudierne identiske med tilbuddet til
de heltidsstuderende. Undervisningen følges som
enkeltfag, som deltagerne eventuelt over en år-
række kan stykke sammen til en afrundet uddan-
nelsesseddel (et studium) på enten bachelorni-
veau (grundfagsstudium og tilvalgsstudium) eller
på sidefagsniveau. De udbudte kurser præsenteres
i et fællesprogram, som udsendes af alle landets
universiteter i april måned, hvorefter nye ansøge-
re optages til det efterfølgende efterårs- og forårs-
semester. Programmet 1996-97 rummede et tilbud
fra Københavns Universitet på 86 kurser af et eller
to semestres varighed, hvortil må lægges studiefor-
løb, som var startet tidligere og som ikke stod
åbne for nyoptag. I alt 72 hold begyndte i foråret
1996 med 2.037 deltagere, og 72 hold begyndte i
efteråret 1997 med 1.864 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 1. december 1996). Hver delta-
ger betalte i 1996 1.075 kr. pr. semester for at følge
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.

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 af
1985, og har nu stabiliseret sig med omkring 1900
deltagere.

Det er fakultetsrådet, der gennem vedtagelser
udstikker de politiske rammer for Åbent Universi-
tet.

Udbuddet af undervisning, rekvisition af under-
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 1997 bemandet
med afdelingsleder Karen Nielsen, overassistent
Bodil Gram og et antal studentermedhjælpere. 
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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 1997 havde Københavns Univer-
sitet etableret samarbejdsaftaler med 75 uden-
landske universiteter. Disse aftaler – partnere og
aftaleindhold – er tiltrådt af Københavns Universi-
tets Internationaliseringsudvalg.

Hovedparten af de indgåede aftaler er generel-
le samarbejdsaftaler, omfattende både studenter-
og lærerudveksling m.m. inden for alle fag.
Der er indgået aftaler med følgende:
Argentina:

– Universidad Nacional de Rosario
Australien:

– Flinders University of South Australia Adelaide
– Monash University
– University of Adelaide
– University of New South Wales
– University of Newcastle

Belgien:
– Erasmushogeschool Brussel

Brasilien:
– Pontificia Universidade Católica de Sao 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 British Columbia
– University of Western Ontario
– York University Toronto

Colombia:
– Universidad de Los Andes Bogota

Finland:
– Helsingfors Universitet

Frankrig:
– Centre National d’Etudes Agronomiques des

Regions Chaude Montpellier
– Institut d’Études Politiques Aix-en-Provence
– 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

Israel:
– Tel Aviv University

Japan:
– Daido Institute of Technology Nagoya Univer-

sity
– Osaka University
– Tokyo Medical and Dental University
– Waseda University Tokyo

Jordan:
– Yarmouk University Irbid

Kina:
– Beijing University
– Nankai University

Korea:
– Yonsei University Seoul

Mexico:
– Universidad Autónoma de Baja California Sur
– Universidad de Guanajuato

New Zealand:
– University of Canterbury Christchurch
– University of Otago Dunedin

Norge:
– Universitetet i Bergen
– Universitetet i Oslo

Peru:
– Pontificia Universidade Catolica del Peru Lima

Polen:
– Uniwersytet Warszawski
– Uniwersytet Gdanski
– Uniwersytet im Adama Mickiewicza Poznan
– Uniwersytet Jagiellónsky Kraków

Rusland:
– Moscow State University SMV Lomonosov

Schweiz:
– Universität Zürich

Spanien:
– Universidad Complutense de Madrid
– Universidad de Santiago de Compostela
– Universidad de Zaragoza

Storbritannien:
– Lancaster University
– University College London, University of

London
Sverige:

– Lunds Universitet
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Taiwan:
– National Chung Hsing University

Tyskland:
– Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
– Eberhard-Karls-Universität Tübingen
– Humboldt-Universität zu Berlin
– Universität Leipzig
– Universität Rostock
– Universität zu Köln

USA:
– Arizona State University
– Boston College
– New York University
– University of Alaska Fairbanks
– University of California State Wide 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 College Maryland
– Washington State University Pullman

Aftalerne har den fordel, at et antal studerende,
almindeligvis 3-5, er sikret optagelse, såfremt de
faglige ønsker og forudsætninger er i orden, at
værtsuniversitetet 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 øko-
nomisk støtte til de studerende: Man bytter studie-
pladser, hvilket dog er ensbetydende med, at stu-
derende fra Københavns Universitet ikke skal be-
tale studieafgift, tuition fee, i de lande, hvor det
findes.

Med et par enkelte undtagelser, hvor de admi-
nistrative vanskeligheder har været betydelige, og
hvor de studerendes interesse er svundet ind, har
universitetet behov for og ønske om at fortsætte
samarbejdet 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.
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INTERNATIONALISERINGSPULJEN
Ansøgninger og bevillinger

Værtslande

1994 1995 1996 1997 I ALT

Afrika Ansøgninger 16 14 9 17 56

Bevillinger 8 8 7 11 34

Asien Ansøgninger 16 27 11 20 74

Bevillinger 13 18 7 14 52

Australasien Ansøgninger 10 12 12 21 55

Bevillinger 8 5 8 12 33

Europa Ansøgninger 104 100 121 140 445

Bevillinger 37 43 63 50 193

Mellemamerika Ansøgninger 0 0 0 1 1

Bevillinger 0 0 0 1 1

Nordamerika Ansøgninger 96 81 96 121 394

Bevillinger 45 52 58 58 213

Sydamerika Ansøgninger 7 14 7 7 35

Bevillinger 4 12 4 4 24

I ALT Ansøgninger 250 248 256 326 1.060

Bevillinger 115 138 147 150 550



Københavns Universitet forhandler med for-
skellige udenlandske universiteter om at indgå
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 1997 indgået nye af-
taler med nye lande og universiteter. Nye samar-
bejdsaftaler er således indgået med universiteter i
New Zealand, USA, Australien, Japan m.fl.

Danske programmer
Internationaliseringspuljen er nu en del af rammen i
internationaliseringsarbejdet og uddeles som sti-
pendier til studerende til studie- og praktikophold
i udlandet som led i den danske kandidatuddan-
nelse. I 1997 rådede Københavns Universitet over
2 mill. kr. til stipendier.

Internationaliseringspuljen muliggjorde, at 150
studerende ud af 326 ansøgere i 1997 kunne kom-
me på et længerevarende studieophold i udlan-
det.

Af andre danske programmer, der også støtter ud-
veksling af studerende, kandidatstuderende og
forskerstuderende, kan nævnes Kulturaftalerne. In-
den for det system af bilaterale kulturaftaler, som
er indgået mellem Danmark og andre lande, mod-
tog Københavns Universitet i 1997-98 i alt 75 kan-
didat- og forskerstuderende, mens 59 studerende
fra Københavns Universitet i 1997-98 gennemfør-
te et studieophold i udlandet med støtte inden for
kulturaftalerne.

Nordiske programmer
Nordplus-programmet, Nordisk Program for Lærere,
Uddannelsessøgende og Studerende, blev igang-
sat i 1989. Programmet var i 1992 genstand for en
international evaluering, og fortsætter foreløbig
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. Det tværfakultære netværk,

Nordlys, der nu omfatter 27 nordiske universite-
ter, blev udbygget og styrket i 1997. 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 1997 har der imidlertid været sti-
gende interesse for Nordplus blandt de studeren-
de på Københavns Universitet.

Inden for det nordiske program The Nordic-Balt-
ic Scholarship Scheme har Københavns Universi-
tet i 1997-98 modtaget 20 studerende m.fl. til stu-
dieophold af kortere eller længere varighed.

EU-programmer

TEMPUS
Tempus Phare er den del af Tempus-programmet,
som retter sig mod de centraleuropæiske og de
baltiske lande.

Københavns Universitet er gennem Det naturvi-
denskabelige Fakultet engageret i et projekt rettet
mod højere læreanstalter i Litauen, et såkaldt
Complementary Measures Project, CMP, samt i et
projekt inden for fysik i samarbejde med Wroclaw
University of Technology i Polen. Ved Datalogisk
Institut forberedte man sin deltagelse som partner
i et Tempus Phare Joint European Project med Te-
chnische Universität München som koordineren-
de institution. Projektet blev godkendt i efteråret
1997 og løber fra 15. december 1997 for en perio-
de på 3 år.

Økonomisk Institut, Det samfundsvidenskabeli-
ge Fakultet, deltog i et Joint European Project,
’Premier European Standards’, indtil maj 1997,
hvor projektet afsluttedes.

Tempus Tacis er et samarbejdsprogram for udvik-
ling og omstrukturering af de videregående ud-
dannelser i Samfundet af uafhængige Stater, SNG,
og Mongoliet. Programmet skal også fremme de-
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NORDPLUS PROGRAMMET
Studentermobilitet 1994-97

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

1997 81 1997-98 147



mokrati og økonomisk udvikling i disse lande samt
det økonomiske samarbejde med EU-landene.

Oversættelsescentret ved Engelsk Institut, Det
humanistiske Fakultet, er koordinerende instituti-
on i forbindelse med Tempus Tacis projektet ’Lan-
guage Training in Uzbekistan’, som indebærer vi-
dereuddannelse af uzbekiske lærere og embeds-
mænd i engelsk. 

Socrates-Erasmus
Erasmus-, Lingua- og ECTS-programmerne blev i
1997 endeligt afløst af nye programmer under
navnet Socrates-Erasmus.

Ud over bevilling til studentermobilitet, ansøgte
Københavns Universitet om støtte til aktiviteter
som lærerudveksling og ECTS-meritoverføringssy-
stemet. Der blev imidlertid også søgt penge til del-
tagelse i nye curriculumudviklingsopgaver:

Intensive programmer, IP
Udvikling af læreplaner på grund/mellem ni-

veau, CDI, og højt niveau, CDA
Europæiske moduler, EM
Forberedende besøg, PV.

Københavns Universitets Socratesansøgning for
1997-98 kom blandt andet til at omfatte 38 lærer
– og 458 studenterudvekslinger samt deltagelse i 8
curriculum-udviklingsprojekter.

Bilaterale aftaler. Københavns Universitet skal
herefter for hvert akademisk år, 1. juli – 30. juni,
indsende en ansøgning til EU-Kommissionen om
indgåelse af en ny Institutionel Kontrakt om
blandt andet studentermobilitet med universite-

tets partnerinstitutioner inden for EU. I ansøgnin-
gen indgår de bilaterale aftaler, som Københavns
Universitet har indgået med universiteter inden
for EU.

Københavns Universitet indgik i 1997-98 279 bi-
laterale aftaler om studentermobilitet inden for
Socrates-Erasmus programmet, der fordelte sig
med 110 aftaler på Det humanistiske Fakultet, 35
på Det juridiske Fakultet, 74 på Det naturviden-
skabelige Fakultet, 20 på Det samfundsvidenska-
belige Fakultet, 20 på Det sundhedsvidenskabeli-
ge Fakultet samt 18 tværfakultære aftaler.

Aftalerne omfatter 145 undervisningsinstitutio-
ner i 15 europæiske lande.

SOCRATES-ERASMUS
Bilaterale aftaler indgået for 1997-1998

Land Antal
Belgien 15
Finland 05
Frankrig 29
Grækenland 11
Holland 26
Irland 03
Island 01
Italien 36
Norge 13
Portugal 09
Spanien 26
Storbritannien 45
Sverige 07
Tyskland 43
Østrig 08
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STUDENTERMOBILITET 1994-97
Antal ind- og udrejsende studerende

ERASMUS
ICP og Free Mover

År Fra KU Måneder Til KU Måneder

1994-95 220 1.462 173 1.013

1995-96 261 1.683 195 1.102

1996-97 219 1.438 209 1.139

SOCRATES-ERASMUS
Bilaterale aftaler

1997-98 229 1.425

SOCRATES-ERASMUS
Free Mover

1997-98 4 40



SOCRATES-ERASMUS
Bilaterale aftaler indgået for 1997-1998

Antal aftaler pr. fakultet og land

Det humanistiske Fakultet
04 Belgien
01 Finland
15 Frankrig
02 Grækenland
10 Holland
02 Irland
10 Italien
03 Norge
01 Portugal
07 Spanien
24 Storbritannien
03 Sverige
23 Tyskland
04 Østrig

Det juridiske Fakultet
05 Belgien
04 Frankrig
03 Grækenland
04 Holland
02 Italien
01 Portugal
03 Spanien
06 Storbritannien
06 Tyskland
01 Østrig

Det naturvidenskabelige Fakultet
03 Belgien
03 Finland
05 Frankrig
05 Grækenland
10 Holland
01 Island
16 Italien
02 Norge
02 Portugal
08 Spanien
07 Storbritannien
03 Sverige
07 Tyskland
01 Østrig

Det samfundsvidenskabelige Fakultet
01 Belgien
01 Frankrig
02 Italien
02 Norge
03 Portugal
03 Spanien
06 Storbritannien
01 Tyskland
01 Østrig

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
02 Belgien
01 Finland
03 Frankrig
01 Holland
02 Italien
02 Norge
02 Portugal
03 Spanien
01 Storbritannien
01 Sverige
02 Tyskland

Fællesområdet
01 Frankrig
01 Grækenland
01 Holland
01 Irland
04 Italien
04 Norge
02 Spanien
03 Tyskland
01 Østrig

Studentermobilitet
Studentermobiliteten fordelte sig inden for de
her omtalte programmer og støtteordninger såle-
des:
Se tabeller næste side

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-
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
Internationaliseringsudvalget er nedsat af Rektor
og mødes 3-4 gange pr. semester. Det består af re-
præsentanter fra fakulteterne og Det internatio-
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STUDENTERMOBILITET 1994-97

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

1997 150 1.022

Udvekslingsaftaler 1994-95 16 127

1995-96 37 301

1996-97 76 448

1997-98 55 80

Erasmus/Lingua 1994-95 220 1.462 173 1.013

1995-96 261 1.683 195 1.102

1996-97 219 1.438 209 1.139

Socrates-Erasmus 1997-98 233 1.466 202

Nordplus 1994 35 94 575

1995 69 145 786

1996 77 192 898

1997 81 147

Kulturaftaler 1994-95 53 273

1995-96 81 431

1996-97 90 445

1997-98 59 75

Baltikumstipendiater 1994-95 7 46

1995-96 9 54

1996-97 20 102

1997-98 12

Tempus 1994-95 23 170

1995-96 16 66

1996-97 14 76

1997 19

Gæstestuderende 1994-95 57 353

1995-96 97 696

1996-97 140 775

1997-98 119



nale Kontor, en studenterobservatør samt en ob-
servatør fra Den 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 1997, 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 Internationaliseringsudvalget be-
skæftiget sig med revision af langtidsplanens afsnit
om internationale anliggender samt den strategi-
ske planlægning, som Rektorkollegiets Internatio-
nale Udvalg, RIU, har taget initiativ til. Dette er
sket i form af et udredningsarbejde, som resulte-
rede i to rapporter, som blev færdige mod slutnin-
gen af året: Et debatoplæg og en oversigt over
samarbejdsorganer og -programmer. De anbefa-
linger, som er et af resultaterne af dette udred-

ningsarbejde, vil indgå i udvalgets overvejelser
vedrørende internationaliseringsarbejdets fremti-
dige retning og form.

Forskningssamarbejde
Hvad angår forskningssamarbejde, har Det inter-
nationale Kontor fortsat koncentreret sig om at
indhente og videresende oplysninger om de cen-
trale forskningsprogrammer. Praktisk sker dette
gennem formidling af opslag om støttemulighe-
der og om informationsmøder arrangeret af dan-
ske resortmyndigheder med den opgave at frem-
me dansk deltagelse i f.eks. fælleseuropæiske pro-
grammer. I denne forbindelse er udviklingen fra
Det fjerde til Det femte rammeprogram nøje ble-
vet fulgt. I forlængelse heraf er Internationalise-
ringsudvalget blevet forelagt EU-rapporten “In-
venting tomorrow: Europe’s research at the servi-
ce of the people”.

Nyhedsbrev
Som et led i de mangeartede og forstærkede infor-
mationssatsninger, er der også i 1997 udgivet et in-
ternationalt nyhedsbrev: “Nyt fra Det internationa-
le Kontor” med nyt om aktuel udvikling på in-
ternationaliseringsområdet, støttemuligheder, nye
publikationer m.v.

Informationsmateriale
Der er blandt andet i samarbejde med fakulteter-
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VÆRTSLANDE
Antal studerende

År 1994 1995 1996 1997

Afrika Fra KU 8 8 7 11

Til KU 5 3 3 13

Asien Fra KU 13 18 7 14

Til KU 10 11 15 18

Australasien Fra KU 8 5 8 12

Til KU 0 4 6 7

Europa Fra KU 282 323 298 301

Til KU 389 425 493 551

Mellemamerika Fra KU 0 0 0 1

Til KU – – 1 0

Nordamerika Fra KU 45 52 58 58

Til KU 6 29 49 66

Sydamerika Fra KU 4 12 4 3

Til KU 0 2 0 1

I ALT Udrejse 360 418 382 400

Indrejse 410 474 562 656



ne blevet udgivet en ny engelsk præsentationsbro-
chure med en almen introduktion til universitetet
samt dets placering historisk og i nutiden. Den
omhandler også internationale forhold og retter
sig primært mod udenlandske samarbejdspartne-
re, deres lærere og studerende.

Udviklingen på IT-området er fortsat. Det er na-
turligvis af overordentlig stor betydning, at univer-
sitetet kan præsentere sig udadtil med en velud-
viklet hjemmeside rettet mod udenlandske samar-
bejdsuniversiteter og deres studerende. Lige så
vigtigt er det, at danske studerende får netbaseret
mulighed for at søge oplysninger om f.eks. de in-
stitutioner i udlandet hvor der er mulighed for at
komme på udvekslingsophold. IT-udviklingen har
hurtigt vist sig at kunne skabe et vigtigt komple-
ment til dels det papirbaserede informationsmate-
riale Det internationale Kontor råder over, dels
den mundtlige vejledning kontoret kan give.

Til informationsaktiviteterne skal også medreg-
nes deltagelse i internationale konferencer, blandt
andet de årlige generalforsamlinger i European
Association for International Education, EAIE,
samt National Association of International Educat-
ors, NAFSA, USA. På begge de nævnte konferen-
cer har universitetet været repræsenteret på de ud-
stillinger, som har fundet sted med henblik på at
præsentere danske højere læreanstalter for et
udenlandsk publikum.

Den internationale Forening
Den internationale Forening – The International
Association – består af en kreds af danske stude-
rende, hvoraf mange har været på studieophold i
udlandet. Den har ved fortsat frivillig indsats har
bistået Det internationale Kontor med integratio-
nen af de udenlandske studerende ved Køben-
havns Universitet. Ved hjælp af økonomisk støtte
fra Rektor har Den internationale Forening haft
mange sociale aktiviteter i 1997 med store delta-
gerantal.

Værelsesformidlingen
Det internationale Kontor fik også i 1997 frem-
skaffet de boliger, som skulle bruges til indkom-
mende udvekslings- og programstuderende og til
en del gæsteforskere, i det omfang det var muligt.
Inden semesterstart i efteråret måtte der sættes
ekstra personale ind for at finde de sidste værelser
til de udenlandske studerende. Der blev skaffet
over 600 værelser på det private marked. Kun et
begrænset antal blev stillet til rådighed på kolle-
gierne og af studerende, der drog på studieop-
hold i udlandet. Efterhånden som antallet af
udenlandske studerende er vokset, er behovet for
et internationalt kollegium blevet yderligere ac-
centueret.

Introduktionsaktiviteter
Udenlandske studerendes behov for introduktion
til det universitet, de gæster, og til landets sprog og
kultur kan organiseres på flere måder. Ved nogle
universiteter sker denne introduktion inden for
rammerne af ét kursus, et sprogkursus, der så rum-
mer elementer af orientering og indføring i sam-
funds- og kulturforhold. Ved Københavns Universi-
tet har man valgt at opdele i 3 aktiviteter: Oriente-
ring, 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 1997 afholdt International Dag for
alle udenlandske gæster, herunder udenlandske
forskere, lærere, ph.d.’er, studerende og deres
danske værter. Den internationale Dag starter
med velkomst-/faglige arrangementer på fakulte-
terne og slutter med en tværfakultær fest på Frue
Plads om aftenen. Arrangementet var en stor suc-
ces og planlægges gentaget i september 1998.

Danskkurser
Danskkurser for udenlandske studerende gen-
nemføres efter en fast plan og med 2 typer af kur-
ser: Et 3-ugers kursus og et 2 måneders kursus. Det
intensive 3-ugers kursus gennemføres før semes-
tersstart d.v.s. i januar og i august, og sommerkur-
set på 8 uger afholdes fra slutningen af juni til slut-
ningen af august for næste års studerende. Udvek-
slings- og programstuderende får tilbud om fort-
sat danskundervisning 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.

Kursusudbud på engelsk
Ikke alle udenlandske studerende kan imidlertid
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 70-80 kur-
ser på engelsk inden for et bredt udsnit af fagene.
Nogle er enkeltstående kurser, mens andre indgår
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i et fuldt studieprogram for 1 eller 2 semestre,
f.eks. inden for teologi, jura, statskundskab, odon-
tologi og elektrofysik. Før hvert semester udgives
en pjece over disse fremmedsprogede kurser.

Særlige sprogkurser
Som sproglig forberedelse for danske studerende,
der skal på studieophold i udlandet, gennemføres
i august måned 3-ugers intensive kurser i 5 sprog:
Kursus i akademisk engelsk på højt niveau, kursus
i fransk, der forudsætter kundskaber svarende ca.

2 års gymnasieundervisning samt kurser i itali-
ensk, spansk og tysk på begynderniveau. Disse
sprogkurser kan med fordel kombineres med in-
tensive kurser ved det fremmede universitet umid-
delbart før semestrets start.

I august 1997 deltog i alt 53 studerende i kur-
serne, af i alt 70 ansøgere, idet holdene i fransk og
tysk ikke oprettedes på grund af for få tilmeldin-
ger. Disse kurser er mod betaling også åbne for
studerende fra andre institutioner i hovedstads-
området.
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SPROGKURSER FOR STUDERENDE SOM FORBEREDELSE
TIL STUDIEOPHOLD I UDLANDET

Antal ansøgere og deltagere

Engelsk Fransk Italiensk Spansk Tysk

1996 august

Ansøgere 34 20 5 10 20

Optagne 26 14 0 10 17

1997 januar

Ansøgere 6

Optagne 0

1997 august

Ansøgere 31 7 10 13 9

Optagne 30 0 10 13 9
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Fællesadministrationen

Organisation

Fællesadministrationen består af 5 enheder og
ledes af universitetsdirektøren. Organisationen
fremgår af nedenstående figur.

Årsberetning

Fællesadministrationen udfører rådgivnings- og
sekretariatsfunktioner for Rektoratet og forestår
den overordnede rektorale legalitetskontrol.

Fællesadministrationen udfører herudover en
række administrative driftsopgaver, som er
placeret centralt på universitetet, f.eks.:
• Studenteroptagelse (Den Koordinerede Tilmel-

ding).
• SU-administration.
• Personale- og lønadministration.
• Budget- og regnskabsfunktioner.
• Bygningsplanlægning og vedligeholdelse.

• Drift og udvikling af fælles edb-systemer og net-
værk.

Nøgleorderne i forbindelse med Fællesadmini-
strationens udvikling i 1997 har været:
Decentralisering
• Decentralisering af bygningsdriften.
• Decentralisering af opgaver i Studentermatrik-

len.
• Pilotprojekt i forbindelse med decentralisering

af regnskabsregistreringen.

Modernisering:
• Modernisering af de administrative systemer.
• Strukturering og forbedring af informations-

grundlaget.
• Etablering af lettere og hurtigere adgang til

rådgivning og information.
• Effektivisering af sagsbehandlingen.

Forbedring af planlægningsgrundlaget og ledel-
sesinformationen:
• Fortsat arbejde med langtidsplaner og hand-

lingsplaner.
• Udvikling af den interne økonomistyring.
• Forbedring af grundlaget for den fysiske plan-

lægning.

Decentralisering

I løbet af året blev hele bygningsdriften samt en
del af studentermatriklens opgaver decentralise-
ret. Der blev endvidere indledt pilotforsøg med
decentralisering af regnskabsregistreringen.

Decentralisering af bygningsdriften:
Efter flere års analysearbejde og diskussioner be-
sluttede Konsistorium i december 1996, at en be-
tydelig del af Teknisk Administrations driftsopga-
ver skulle lægges ud på fakulteterne – opgave-, an-
svars- og bevillingsmæssigt. De udlagte opgaver er
energistyring, rengøringsservice, intern service
(betjentfunktioner) og teknisk service. Udgifter-
ne hertil andrager godt 200 mio. kr. 

Den praktiske gennemførelse af decentralise-
ringen og etableringen af nye samarbejdsformer
var endnu ikke helt afsluttet ved årets udgang,
men det forventes, at der vil blive skabt grundlag
for kvalitetsløft fremover i bygningsdriften. Samti-
dig er der med Det Tekniske Koordinationsudvalg
skabt et forum for fortsat kvalitetsudvikling og ra-
tionalisering af bygningsdriften. Der er eksempel-
vis i udvalgets regi gennemført et udviklingspro-
jekt med opkvalificering af driftsområdernes lede-
re og medarbejdere og det indbyrdes samarbejde
er blevet forbedret.

Fællesadministrationen 963

Rektor

Universitets-
direktør

Kontorchef

ADB-kontor

Sekretariats-
chef

Ledelses-
sekretariatet

Kontorchef

Studieadmi-
nistrationen

Afd. chef

Økonomisk
adm.

Teknisk
direktør

Teknisk
adm.



Decentralisering af opgaver i Studenter-
matriklen:
I 1996 resulterede en analyse af Matriklen i, at ad-
ministrationen – den løbende opdatering af matri-
kelregistret med oplysninger om studieskift, orlov
m.v. for de indskrevne studerende – skal admini-
streres af fakultetssekretariaterne, medens admini-
strationen af kommende studerende (optagelsen)
udføres af Studieadministrationen. I 1997 er den
nye grænseflade blevet implementeret, og opga-
verne er lagt ud til fakulteterne. De foreløbige re-
sultater af denne omlægning har været positive, og
ændringerne i opgavefordelingen er gennemført
uden problemer. 

Decentralisering af regnskabsregistreringen:
Det har længe været et mål for universitetets ad-
ministration, at datafangst skal ske så tæt på kilden
som muligt. Med hensyn til regnskabsregistrerin-
gen har omlægningen været besværliggjort af en
række problemer omkring indførelse af økonomi-
styringssystemet ØSS. Efter at ØSS har været i drift
i et par år, påbegyndtes i oktober 1997 en række
pilotprojekter omkring decentralisering af regn-
skabsregistreringerne med henblik på at opstille
en model for den fremtidige organisation af regn-
skabsfunktionerne. Der blev derfor igangsat to
principielt forskellige forsøg:
• En filialløsning: Der er etableret en filial af Regn-

skabskontoret på Det humanistiske Fakultet. Op-
gaverne udføres fortsat af Regnskabskontorets
personale og under regnskabschefens ledelse.

• En egentlig decentralisering: En række opgaver
i forbindelse med inddatering og arkivering af
bilag overføres til institutniveau. Økonomisk
Administration har i denne anledning gennem-
ført en uddannelse af institutternes regnskabs-
medarbejdere. Der er udvalgt et institut/afde-
ling på hvert af de fakulteter, der ikke er omfat-
tet af ovenstående filialløsning. 

Den endelige evaluering af pilotprojekterne for-
ventes medio 1998, og det skal herefter vurderes,
hvilke konsekvenser, der skal drages i relation til
den fremtidige organisering af regnskabsfunktio-
nerne. 

Fortsat modernisering

Fællesadministrationen har fortsat den påbegynd-
te moderniseringsproces, der fremover skal sikre
bedre og hurtigere service og information på alle
niveauer.

Modernisering af de administrative systemer:
I efteråret påbegyndtes forberedelserne til en me-

get stor opgave med en opgradering af det nye
økonomistyringssystem ØSS til en version, som
bl.a. kan håndtere År 2000 problematikken.

I løbet af året blev der gennemført en test af det
studieadministrative VUE-system, STADS. Testre-
sultatet førte til en vedtagelse i Konsistorium om,
at universitetet påbegyndte en egenudvikling af
de studieadministrative systemer i retning af
STADS struktur, suppleret med integration af ud-
valgte dele af STADS. Der blev nedsat et “Udvik-
lings Projekt for de Studieadministrative syste-
mer”, med ADB-kontorets chef som projektleder
og et sekretariat placeret i Studieadministratio-
nen. Projektet omfatter såvel en funktionel som
en teknisk udviklingsdel. ADB-kontoret og sekre-
tariatet har i sidste halvår af 1997 investeret en del
ressourcer i udviklingsprincipper, dokumentation
og fastlæggelse af teknisk fundament og design.

I maj 1997 tog de første kontorer den nye grafi-
ske version af journalsystemet ScanJour i brug.
Samtidig med omstilling til denne version i de ad-
ministrative kontorer indførtes elektronisk jour-
nalisering for første gang på en række institutter.
Ved udgangen af året var ScanJour i drift på alle
fagkontorerne, på Det naturvidenskabelige Fakul-
tetssekretariat og de fleste naturvidenskabelige in-
stitutter samt på Det sundhedsvidenskabelige Fa-
kultetssekretariat og på de fleste sundhedsviden-
skabelige institutter.

Strukturering og forbedring af informations-
grundlaget:
Det har længe været et prioriteret ønske at etable-
re et forbedret elektronisk personaleregister inte-
greret med universitetets øvrige administrative sy-
stemer. Som et første skridt er der etableret et
stabsregister, som er et samlet register over univer-
sitetets ansatte. Som et næste skridt skal Stabsre-
gistret danne grundlag for et sammenhængende
telefonbogs- og vejvisersystem.

Der blev i årets løb arbejdet intens med at koordi-
nere oplysninger fra universitetets bygningsregis-
ter med oplysninger i økonomisystemet, de studie-
administrative systemer og personaleoplysninger.
Arbejdet er nu nået langt og forventes at være helt
centralt for det fremtidige planlægningsarbejde.
Studiestatistikken er blevet væsentligt forbedret
og der udarbejdes nu en statistisk årbog, således at
oplysningerne er bredt tilgængelige på universite-
tet. 

Etablering af lettere og hurtigere adgang til
rådgivning og information:
Med henblik på at kunne yde en bedre service
over for institutter og afdelinger, åbnede Økono-
misk Administration i april 1997 en kvikservice-
funktion. Det er hensigten, at Kvikservice skal sik-
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re en hurtig og effektiv kommunikation, dels fordi
Kvikservice umiddelbart er i stand til at besvare fo-
respørgsler inden for ØA’s arbejdsområder, dels
fordi Kvikservice fungerer som en genvej til ØA’s
specialister.

I forbindelse med implementeringen af det nye
økonomistyringssystem ØSS primo 1996 etablere-
des driftsstøtteorganisationen DSO. I løbet af
1997 har DSO’en: 
• Oprettet et rapportkatalog på web’en, der inde-

holder beskrivelse og eksempler på de næsten
400 tilgængelige rapporter i ØSS.

• Belyst mulighederne for elektronisk rapportdi-
stribution fra ØSS. Et oplæg vil blive forelagt
Økonomistyringsprojektet i 1998.

• Iværksat forberedelser i forbindelse med imple-
menteringen af ny forbedret ØSS-brugerflade.

Økonomisk Administration har endvidere gen-
nem 1997 arbejdet med dels at undervise i for-
ståelsen af de nuværende ØSS-regnskabsudskrif-
ter, dels at udvikle nye udskrifter. De nye udskrif-
ter forventes indført i første halvår af 1998.
ADB-kontorets helpdiskfunktioner er blevet yder-
ligere forbedret og sikrer hurtig hjælp til bruger-
ne af universitetets edb-systemer 

Med henblik på at lette de enkelte institutters
og afdelingers henvendelse omkring lønspørgs-
mål har Økonomisk Administration forberedt en
omorganisering af lønningskontoret således, at
lønbehandlerne specialiseres på de enkelte ho-
vedområder med virkning fra maj 1998.

Effektivisering af sagsbehandlingen:
Økonomisk Administration overtog i 1997 ansva-
ret for universitetets journal- og arkivfunktion. I
den anledning blev der medio året oprettet en
journalkoordinatorfunktion. Journalkoordinato-
ren gennemførte, i første omgang, implemente-
ringen af en ny version af journalsystemet Scan-
Jour.

Personaleuddannelsessekretariatet har endvide-
re opstartet en intern sagsbehandleruddannelse
efter grundig evaluering. 

Forbedret edb-kapacitet:
ADB-kontoret har øget maskinkapaciteten og der-
ved skabt bedre performance. Hertil kommer en
betydelig udbygning af pc-nettet og en opgrade-
ring af den almindelige pc-arbejdsplads.

Etablering af netfaciliteter:
Der blev anlagt fiberforbindelser i Botanisk Have
og omkring Panum-instituttet og den lejede 34
MB forbindelse til Lyngby blev erstattet af en
radiokæde. Hermed færdiggjorde universitetet sit
eget højhastighedsnet i 1997.

Forbedring af planlægningsgrundlaget og
ledelsesinformationen

Den statslige budgetreform og Universitetsloven
har begge medført stigende krav til universitetets
økonomistyring og planlægningskapacitet. Som
konsekvens heraf har universitetet i 1997 arbejdet
med en række planlægnings- og styringsredskaber,
nemlig:
• Langtidsplan og handlingsplan.
• Budget- og finansieringsmodeller.
• Virksomhedsregnskab.
• Helhedsplan for den fysiske udbygning.
• Prognosemodel.

Samtidig med en stadig kvalitetsforbedring af
planlægningsgrundlaget er det målet i stigende
grad at integrere de enkelte redskaber. I 1997 er
der især arbejdet med nedenstående:

Ny intern finansieringsfordelingsmodel:
Som forberedelse til en politisk afklaring af en ny
finansieringsmodel arbejdes der især med en mo-
del for bygningsområdet, hvor undervisnings- og
forskningsaktiviteter bindes sammen med arealbe-
hov og driftsudgifter. Samtidig arbejdes der på en
model, som sammenkæder Fællesadministratio-
nens budget med opgavebelastningen.

Virksomhedsregnskab:
Virksomhedsregnskabet for 1997 indeholder myn-
dighedskrav om et beskrivende, sammenhængen-
de og opfølgende regnskab, hvilket har resulteret i
et betydeligt større arbejde for såvel fakulteterne
som Fællesadministrationen. Københavns Univer-
sitet tog konsekvensen af disse krav og har derfor
taget de første skridt hen imod en optimal løsning,
hvor virksomhedsregnskabet giver et dækkende
billede af årets aktiviteter og resultater. Virksom-
hedsregnskabet skal samtidig opfylde de eksterne
myndighedskrav, og sætte resultater og aktiviteter i
relation til universitetets langsigtede mål og planer. 

Udbygningsplaner:
I 1994 lancerede Undervisningsministeriet “Uni-
versiteter i vækst” og meddelte i samme forbindel-
se, at en fysisk udbygning, som konsekvens af den
planlagte vækst, forudsatte en samlet, langsigtet og
dokumenterbar plan for udbygningsbehovet set
over en 10-års tidshorisont.

Der er i denne forbindelse arbejdet med at for-
bedre universitetets fysiske planlægning og udar-
bejde en egentlig helhedsplan.

Som støtte for dette arbejde er der i løbet af året
blevet udviklet en pc-baseret prognosemodel, der
som udgangspunkt, indeholder nogle klart defi-
nerede forudsætninger og prognoseberegninger
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samt nogle parametre, som fakulteterne kan op-
og nedjustere afhængig af forventningerne til
fremtiden. Samtidig er der i prognosemodellen
integreret en variabel økonomisk ramme, der an-
giver forventede bevillinger og udgifter i forbin-
delse med fremskrivningen. 

Direktørudvalg

Med henblik på koordinering af de administrative
aktiviteter på tværs af universitetet har der i 1997
været nedsat følgende udvalg under universitetsdi-
rektøren:
• Afdelingschefmødet, hvori cheferne for Fælle-

sadministrationens 5 afdelinger samt universi-
tetsdirektøren deltager.

• Chefmødet, som er et tværgående forum for
Fællesadministrationens og fakultetsadministra-
tionernes chefer.

• Det faglige koordinationsudvalg for Studiead-
ministration, der er et forum for koordination
og erfaringsudveksling mellem den centrale
studieadministration og fakulteternes studiead-
ministration.

• Det faglige koordinationsudvalg for den Øko-
nomiske Administration, der er et forum for ko-
ordination og erfaringsudveksling mellem Øko-
nomisk Administration og fakulteternes økono-
mi- og personaleadministrativt ansvarlige.

• Det faglige koordinationsudvalg for Teknisk Ad-
ministration, er et forum for koordination mel-
lem driftcheferne på fakulteterne og Teknisk
Administration.

• ADB-udvalget, hvor de administrative chefer og
repræsentanter fra fakulteterne diskuterer
handlingsplaner på adb-området.

• Personaleuddannelsesudvalget, der udstikker
rammerne for universitetets interne personale-
uddannelse 

• CWIS-udvalget, hvori fakulteter og Fællesadmi-
nistration koordinerer opgaver i forbindelse
med universitetets hjemmesider.

Samarbejdsudvalget
Samarbejdudvalget for den centrale administrati-
on (CSU) har i 1997 spillet en konstruktiv rolle i
de administrative udviklings- og omstillingsproces-
ser. Udvalget fungerer tillige som administratio-
nens teknologiudvalg.

Else Sommer
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Økonomiske forhold

Københavns Universitets samlede 
økonomi

1. Københavns Universitets bevillinger og
regnskab
Københavns Universitet har i 1997 afholdt udgif-
ter for i alt 2.394,8 mio.kr. Heraf er godt 81% på
universitetets ordinære virksomhed, som primært
finansieres af bevillinger over finanslovene. Knap
19% af udgifterne vedrører universitetets eksterne

virksomhed, hvor indtægterne stammer fra en
række eksterne bevillingsgivere.

Universitetets indtægter i 1997 blev på i alt
2.397,1 mio.kr. Fordelingen af udgifter og indtæg-
ter på aktivitetstype fremgår af tabel 1.
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Tabel 1: De samlede udgifter og indtægter (mio. kr.)

Aktivitetstype Udgifter Udgiftspct. Indtægter Indtægtspct.

Ordinær virksomhed (OV) 1.949,0 81,4 1.970,7 82,2
Indtægtsdækket virksomhed (IV) 5,3 0,2 8,4 0,4
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (IFV) 379,6 15,9 361,2 15,1
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA) 8,5 0,4 9,7 0,4
Retsmedicinske undersøgelser 52,4 2,2 47,1 2,0

Total 2.394,8 100,0 2.397,1 100,0

Forskellen mellem indtægter og udgifter angiver
ikke universitetets økonomiske resultat. Det skyl-
des, at der også skal tages hensyn til universitetets

finanslovsbevillinger på ordinær virksomhed. I ta-
bel 2, som viser de formålsopdelte indtægter og
udgifter, er bevillingerne medregnet.

Tabel 2: Indtægter og udgifter formålsopdelt (mio.kr.)

Indtægter Beløb Procent

Taxameterindtægter, uddannelse 714,0 30,4
Forskningsindtægter 1.023,3 43,5
Kapitalformål 54,0 2,3
Øvrige formål 349,6 14,9
Driftsindtægter 63,8 2,7
Stipendieindtægter 73,8 3,1
Øvrige tilskud 9,7 0,4
Interne overførsler 61,8 2,6

Indtægter i alt 2.350,0 100,0

Retsmedicinske undersøgelser* 47,1

Indtægter i alt inkl. Retsmedicin 2.397,1

Negativ nettoudgiftsbevilling -15,3

Korrigerede indtægter i alt 2.381,8



Udgifter Beløb Procent

Uddannelse 856,4 36,6
Forskning 908,2 38,8
Andre faglige formål 83,0 3,5
Generel ledelse og administration 124,7 5,3
Andre fælles formål 288,8 12,3
Kapitalformål 81,3 3,5

Udgifter i alt 2.342,4 100,0

Retsmedicinske undersøgelser* 52,4

Udgifter i alt inkl. Retsmedicin 2.394,8

Årets resultat -13,0

*Indtægter og udgifter vedr. retsmedicinske undersøgelser er ikke formålsopdelte. 
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Som det fremgår af tabel 2, blev universitetets
samlede underskud i 1997 på 13,0 mio.kr. Herfra
skal dog trækkes 1,7 mio.kr., som er forskellen
mellem det viste beløb fra universitetets eget regn-
skabssystem og det officielle regnskab fra Statens
Centrale Regnskabssystem (SCR).

Indtægter og udgifter for retsmedicinske under-
søgelser er ikke formålsopdelte, idet retsmedicin-
ske undersøgelser i 1997 ikke var indeholdt i fi-
nanslovens §20.62.01, som universitetet har udar-
bejdet formålsopdelt regnskab for.

I tabel 2 er det særlig interessant at bemærke, at

indtægterne til uddannelse og stipendier langt fra
dækker udgifterne, brugt til uddannelse. Der er
tale om et merforbrug på 68,6 mio.kr. På den an-
den side bruges der væsentligt færre midler til
forskning, end der er kommet indtægter for. Her
er forskellen på 115,1 mio.kr. Det kan derfor kon-
stateres, at universitetet i høj grad overfører forsk-
ningsmidler til uddannelsesformål og andre for-
mål.

I tabel 3 vises uddannelsesudgifterne fordelt på de
forskellige uddannelsestyper.

Knap 75% af uddannelsesudgifterne vedrører or-
dinær uddannelse. Ikke-videregående uddannel-
se består af klinikassistentuddannelserne på Sko-
len for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT),

som tegner sig for 2,5% af uddannelsesudgifter-
ne.

I tabel 4 vises forskningsudgifter, fordelt på ho-
vedtyper. 

Tabel 3: Uddannelsesudgifterne fordelt på typer (mio.kr.)

Uddannelse Beløb Procent

Ordinær uddannelse 638,5 74,6
Forskeruddannelse 163,8 19,1
Åben uddannelse 22,6 2,6
Ikke-videregående uddannelse 21,8 2,5
International studenterudveksling 9,7 1,1 

Uddannelse i alt 856,4 100,0

Tabel 4: Forskningsudgifterne fordelt på typer (mio.kr.)

Forskning Beløb Procent

Basisforskning 542,0 59,7
Tilskudsfinansieret forskning 358,2 39,4
Kontraktforskning 8,0 0,9

Forskning i alt 908,2 100,0



Knap 60% af forskningsudgifterne vedrører ba-
sisforskningen, som er finansieret af universite-
tets ordinære finanslovsbevillinger, mens de re-
sterende godt 40% af forskningsudgifterne er fi-

nansieret af universitetets eksterne bevillingsgive-
re. 

Universitetets udgifter fordelt på hovedområ-
der ses i tabel 5.

Økonomiske forhold 969

Tabel 5: Universitetets udgifter fordelt på hovedområder (mio.kr.)

TEO SAM SUND HUM NAT JUR FÆL DIV I ALT

OV 26,4 109,5 440,0 404,7 589,1 77,2 236,5 65,6 1.949,0
IV – – 3,1 1,1 1,1 – – – 5,3
IFV 9,8 28,8 86,5 45,0 205,6 1,9 2,0 – 379,6
ATA – – 0,5 4,7 2,2 – 1,1 – 8,5
Rets – – 52,4 – – – – – 52,4

Total 36,2 138,3 582,5 455,5 798,0 79,1 239,6 65,6 2.394,8

Det naturvidenskabelige Fakultet er det største
hovedområde i økonomisk henseende med udgif-
ter for knap 800 mio.kr. i 1997 svarende til 1/3 af
universitetets samlede udgifter. Dernæst følger
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det hu-
manistiske Fakultet. 

Naturvidenskab, sundhedsvidenskab og huma-
niora har i 1997 fået lagt bygningsdriften ud på fa-
kulteterne fra fællesområdet. Dermed er fakulte-

ternes udgifter steget, samtidig med at fællesom-
rådets udgifter er faldet. Indre by’s driftsområde,
som også er flyttet væk fra fællesområdet, er i tabel
4 inkluderet under Diverse. I alt er udgifter for
mere end 200 mio.kr. flyttet fra fællesområdet til
de tre fakulteter og Indre by. 

Universitetets beholdninger ultimo 1997 ses i ta-
bel 6.

Tabel 6: Universitetets beholdninger ultimo 1997

Mio.kr. Procent

Ordinær virksomhed 34,4 16,7
Indtægtsdækket virksomhed 7,7 3,7
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 151,7 73,7
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 3,1 1,5
Retsmedicinske undersøgelser 9,0 4,4

I alt 205,9 100,0

Knap 74% af de samlede beholdninger findes på
tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Der er
dog tale om et fald på næsten 20 mio.kr. fra 1996.
Beholdningen på ordinær virksomhed er derimod
steget igen efter et voldsomt fald i 1996.

2. Ordinær virksomhed (finanslovens 
§ 20.62.01.10)

Ordinær virksomhed er den del af universitetets
drift, som finansieres over finanslovens §20.62.
01.10. Der skelnes mellem selve finansloven (FL)
og finanslovens tillægsbevillingslov (TB). 

Gennem finansloven gives bevillinger til forsk-
ningsaktiviteter, kapitaludgifter, grundbevilling,

øvrige formål, samt andre formål. Disse bevillin-
ger kaldes i daglig tale for universitetets basisbevil-
ling. I finansloven er endvidere angivet bevillinger
til ordinær uddannelse, forskeruddannelse, åben
uddannelse og ph.d.-stipendier. Disse bevillinger
reguleres senere over tillægsbevillingsloven på
baggrund af det faktiske aktivitetsniveau. Derud-
over er i finansloven angivet forventede driftsind-
tægter og andre tilskud, som reguleres over regn-
skabet på baggrund af de faktiske indtægter og til-
skud. På tillægsbevillingsloven bevilges endelig en
række konkrete mindre bevillinger til forskellige
formål.

I tabel 7 vises Københavns Universitets bevillinger
på ordinær virksomhed i 1997 (se næste side).



Tabel 7: Bevillingerne på ordinær 
virksomhed (mio.kr.)

Udgiftsbevilling 

Forskning 660,2
Øvrige formål 321,0
Kapitaludgifter 54,0
Grundbevilling 1,0
Andre formål 6,8

Basisbevilling 1.043,0

Ordinær uddannelse 608,9
Forskeruddannelse 32,3
Åben uddannelse 25,3
Ph.d.-stipendier 47,6
Driftsindtægter på ordinær virksomhed 34,8
Andre tilskud 16,5
Øvrige bevillinger på TB97/reguleringer 12,5

Udgiftsbevilling i alt 1.820,9

Negativ nettoudgiftsbevilling 15,3

Indtægtsbevilling i alt 1.836,2

Bevillingen til Forskning bestod i 1997 af en vide-
reførsel af sidste års bevilling, samt regulering i
forbindelse med ekstrabevillingen “Universiteter i
Vækst”, en p/l-regulering og andre mindre juste-

ringer. Øvrige formål er bevilling til biblioteker,
museer, samlinger, haver, støtte til småfag, uden-
landske lektorer, samt ejendomsskatter. Kapitalud-
gifter er bevilling til husleje, renter og afdrag på
prioritetsgæld, samt mindre bygningsvedligehol-
delse. Grundbevilling er en minimalbevilling på 1
mio.kr. Endelig bestod Andre formål i 1997 af
Den Koordinerede Tilmelding, som universitetet
administrerer. 

Bevillingen til Ordinær uddannelse er årets taxa-
meterindtægt for ordinær uddannelse. Bevillingen
til forskeruddannelse er årets ph.d.-taxameterind-
tægt for stipendier bevilget af SU-styrelsen. Bevil-
lingen til Åben uddannelse er årets deltagerbeta-
ling og årets taxameterindtægt for åben uddannel-
se. Bevillingen til ph.d.-stipendier er årets ph.d.-sti-
pendieindtægter fra SU-styrelsen. Driftsindtægter
er de forventede indtægter ved salg til studerende
og huslejeindtægter, m.m. Andre tilskud er de for-
ventede erhversskole-taxameterindtægter på Sko-
len for Klinikassistenter og Tandplejere.

Den negative nettoudgiftsbevilling, som bevir-
ker, at universitetets udgifts- og indtægtsbevilling
ikke er ens, er et resultat af, at universitetet i 1997
blev ramt af forskellige forbrugsbegrænsninger,
som i relation til bevillingerne kun havde effekt på
udgiftsbevillingen. 

I tabel 8 ses en oversigt over regnskabet for 1997
på ordinær virksomhed.
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Tabel 8: Regnskab for ordinær virksomhed (mio.kr.)

Udgifter Bevilling Udgifter Over-/underskud

Løn 1.317,6
Drift 562,0
Tilskud 69,4

Udgifter i alt 1.820,9 1.949,0 -128,1

Indtægter Bevilling Indtægt Over-/underskud

Salg til studerende og huslejeindtægter, m.m. 40,9
Overhead overført fra ekstern virksomhed 61,9
Ph.d.-taxameter fra ekstern virksomhed 50,6
Ph.d.-stipendieindtægter 48,6
Åben uddannelse – deltagerbetaling 7,1
ESA-taxameter, Skolen for Klinikass. og Tandpl. 22,1
Øvrige driftsindtægter 9,8
Statslige overførsler inkl. FL-bevillingerne 1.729,7

Indtægter ialt 1.836,2 1.970,7 134,5

Resultat 6,4



Udgifterne på ordinær virksomhed var i 1997 på
1.949,0 mio.kr., hvilket er 128,1 mio.kr. mere 
end udgiftsbevillingen, mens indtægterne var på
1.970,7 mio.kr., hvilke er 134,5 mio.kr. mere end
indtægtsbevillingen. Det giver et overskud for or-
dinær virksomhed på 6,4 mio.kr. i 1997. 

Årsagen til, at der er så stor forskel mellem ud-
gifter og udgiftsbevilling, samt indtægter og ind-
tægtsbevilling, er at en del indtægter ikke optræ-

der i bevillingerne. Det gælder bl.a. overhead og
ph.d.-taxameterindtægter, som overføres fra uni-
versitetets eksterne virksomhed til dækning af ud-
gifter på ordinær virksomhed. Disse indtægter re-
guleres i stedet efterfølgende over regnskabet.

I tabel 9 vises udgifterne på ordinær virksomhed
fordelt på hovedområder.
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Tabel 9: Udgifter på ordinær virksomhed fordelt på hovedområder (mio.kr.)

TEO SAM SUND HUM NAT JUR FÆL DIV I ALT

Løn 20,5 84,6 319,6 305,5 416,6 55,9 70,9 44,0 1.317,6
Drift 4,1 17,7 105,0 82,8 150,9 16,2 163,8 21,5 562,0
Tilskud 1,8 7,2 15,4 16,4 21,6 5,1 1,8 0,1 69,4

Total 26,4 109,5 440,0 404,7 589,1 77,2 236,5 65,6 1.949,0

Det naturvidenskabelige Fakultet er det største fa-
kultet på universitetets ordinære virksomhed i
økonomisk henseende med en andel på 30% af
udgifterne efterfulgt af Det sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet med 23% og Det humanistiske Fakul-
tet med 20%. De tre fakulteters andel af udgifter-
ne er på tilsammen 74%, hvilket er en betydelig
stigning fra 1996, hvor andelen kun var på 64%.
Stigningen skyldes primært, at bygningsdriften i
1997 blev decentraliseret fra fællesområdet til fa-

kulteterne, hvilket samtidig har medført et fald i
fællesområdets andel af udgifterne fra 24% i 1996
til 12% i 1997. Indre By’s bygningsdrift er fra 1997
placeret under Diverse, hvilket har medført, at Di-
verse’s andel af udgifterne er steget fra 1% i 1996
til 3% i 1997. De øvrige tre fakulteter Teologi,
Samfundsvidenskab og Jura står henholdsvis for
1%, 6% og 4% af udgifterne, hvilket er uændret i
forhold til 1996. Se figur 1.

Figur 1: Procentvis fordeling på hovedområder af udgifterne på ordinær virksomhed  

Tabel 10 viser opsparingsoversigten på ordinær virksomhed for 1997 (se næste side).
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Tabel 10: Opsparingsoversigt på ordinær
virksomhed (mio.kr.)

Opsparing primo 1997 21,5 
Diverse reguleringer inden regnskab 1997 5,4
Regnskab 1997 6,4 
Diff. mellem SCR og KU’s interne regnskab 1,1 

Opsparing videreført til 1998 34,4 

Opsparingen primo 1997 var på 21,5 mio.kr. Den-
ne opsparing blev i 1997 forøget med 5,4 mio.kr.
grundet nogle bevillingstekniske afvigelser fra tid-
ligere år. Udover det regnskabsmæssige overskud
på 6,4 mio.kr. var udgifterne i Statens Centrale
Regnskabssystem (SCR) 1,1 mio.kr. mindre end
udgifterne i universitetets interne regnskab grun-
det nogle konteringsmæssige problemer. Når dis-
se 1,1 mio.kr. lægges til, når vi frem til en opspa-
ring ultimo 1997 på 34,4 mio.kr. på universitetets
ordinære virksomhed.

3. Ekstern virksomhed (finanslovens 
§ 20.62.01.90-97 og § 20.62.33)
På universitetet findes forskellige former for eks-
tern virksomhed. Det er:

• Indtægtsdækket virksomhed (§20.62.01.90).
• Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

(§20.62.01.95).
• Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

(§20.62.01.97).
• Retsmedicinske undersøgelser (§20.62.33).

Indtægtsdækket virksomhed (IV)
Indtægtsdækket virksomhed er et resultat af, at
universitetet har mulighed for at sælge varer og

tjenesteydelser i konkurrence med private og of-
fentlige udbydere, dog underlagt en række regler
fastsat af Finansministeriet. Aktiviteten skal være
en naturlig udløber af universitetets virksomhed,
og kan bl.a. være salg af universitetets viden i form
af kontraktforskning, efteruddannelse, analyseop-
gaver og konsulentvirksomhed. 

Tabel 11 viser regnskabet for indtægtsdækket virk-
somhed i 1997.

Tabel 11: Regnskab for indtægtsdækket
virksomhed (mio.kr.)

Indtægter 8,4 
Udgifter -5,3 

Årets resultat 3,1 

Overskud overført fra 1996 3,1 
Regulering af overskud i 1997 1,4
Diff. mellem SCR og KU’s interne regnskab 0,1 

Overførsel til 1998 7,7 

Regnskabet for indtægtsdækket virksomhed gav i
1997 et overskud på 3,1 mio.kr.  Fra 1996 overfør-
tes ligeledes 3,1 mio.kr.  I 1997 blev man endvide-
re opmærksom på, at nogle registreringsmæssige
problemer har medført, at den faktiske behold-
ning var 1,4 mio.kr. højere end den registrerede
beholdning. Dette giver sammen med differencen
mellem SCR-regnskabet og universitetets interne
regnskab på 0,1 mio.kr. en overførsel til 1998 på
7,7 mio.kr. 

I tabel 12 vises udgifterne fordelt på hovedområ-
der.

Fællesområdet972

Tabel 12: Udgifter for indtægtsdækket virksomhed fordelt på hovedområder (mio.kr.)

Udgifter Procent

Sundhedsvidenskab 3,1 58,5
Humaniora 1,1 20,8
Naturvidenskab 1,1 20,8

Udgifter i alt 5,3 100,0

Det er kun de tre største fakulteter, som havde ak-
tiviteter under indtægtsdækket virksomhed i 1997.
Heraf tegnede Det sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet sig for langt over halvdelen med knap 59% af
udgifterne. 

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (IFV)
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed er en
udløber af den forskningsvirksomhed, som finder

sted på universitetets ordinære virksomhed. Uni-
versitetet har mulighed for at modtage tilskud, ga-
ver og lignende til hel- eller delvis finansiering af
forskningsprojekter, som er en naturlig udløber af
universitetets ordinære virksomhed. Bevillingsgi-
verne kan omfatte private virksomheder og fonde,
statslige bevillingsgivere som Forskningsrådene og
Forskerakademiet, samt internationale bevillings-
givere som EU og Nordisk Råd m.m.



Tabel 13 viser regnskabet for tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed i 1997.

Tabel 13: Regnskab for tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed (mio.kr.)

Indtægter 361,2 
Udgifter -379,6 

Årets resultat -18,4 

Overskud overført fra 1996 169,7 
Diff. mellem SCR og KU’s interne regnskab 0,4 

Overførsel til 1998 151,7 

Regnskabet for tilskudsfinansieret forskningsvirk-
somhed gav i 1997 et underskud på 18,4 mio.kr.
Dette underskud er imidlertid ikke reelt, idet
regnskabet er påvirket negativt af, at der i 1997 er
overført ph.d.-taxameter optjent før 1997 fra IFV
til ordinær virksomhed for knap 25 mio.kr. Til
trods for det, betyder det regnskabsmæssige un-
derskud sammen med differencen mellem SCR-

regnskabet og universitetets regnskab, at behold-
ningerne på IFV falder fra 169,7 mio.kr. ved ud-
gangen af 1996 til 151,7 mio.kr. ved udgangen af
1997. 

I tabel 14 vises årets primosaldo, årets udgifter og
indtægter, samt årets ultimosaldo for de forskelli-
ge kategorier af bevillingsgivere.

De statslige bevillingsgivere står for finansieringen
af langt den største del af udgifterne på IFV med
en andel på 71%. Private bevillingsgivere følger ef-
ter med 19%, mens de internationale bevillingsgi-
vere tegner sig for 9% og øvrige for 1%. Se figur 2.

Det skal bemærkes, at årets IFV-indtægter ikke er
identisk med årets modtagne bevillinger, men der-
imod er de indbetalinger, som har fundet sted i
årets løb. En del af disse indbetalinger vedrører
bevillinger, som er givet i tidligere år. På samme
måde vil en stor del af de bevillinger, som er givet
i 1997 først blive indbetalt i senere år. I afsnittet
om fondsstøtte findes en liste over de bevillinger,
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Tabel 14: Tilskudsfinansieret forskning opdelt på bevillingskategorier (mio.kr.)

Beh. primo 97 Udgifter Indtægter Beh. Ultimo 97

Statslige bevillingsgivere 89,8 268,9 254,8 75,7
Private bevillingsgivere 51,1 71,0 64,6 44,7 
Internationale bevillingsgivere 22,0 36,0 39,1 25,1
Øvrige bevillingsgivere 7,5 3,7 2,7 6,5
Diff. mellem SCR og KU’s rgn. -0,7 -0,4 -0,3

Total 169,7 379,2 361,2 151,7

Figur 2: Procentvis fordeling af IFV-udgifterne på finansieringskilder
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som universitetets fakulteter og institutter har
modtaget i 1997.

I tabel 15 vises IFV-udgifterne fordelt på hovedom-
råder.

Det naturvidenskabelige Fakultet var i 1997 også
på IFV det største fakultet i økonomisk henseende
med en andel af de samlede udgifter på hele 53%.
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet var det næst-
største fakultet med en andel på 22%. Disse to fa-

kulteter tegnede sig med andre ord for 3/4 af de
samlede IFV-aktiviteter i 1997. Se figur 3.

IFV’s betydning for fakultetet er størst på Det teo-
logiske Fakultet set i relation til IFV-udgifternes
andel af de samlede udgifter på fakultetet med en
andel på 27%. Herefter følger Det naturvidenska-
belige Fakultet med en andel på 26% og Det sam-
fundsvidenskabelige Fakultet med en andel på
21%. Mindst betydning har IFV-aktiviteterne på
Det juridiske Fakultet med en andel på kun 2% af
de samlede udgifter. Se figur 4 (se næste side).
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Tabel 15: IFV-udgifter fordelt på hovedområder og finansieringskilder (mio.kr.)

TEO SAM SUND HUM NAT JUR FÆL I ALT

Statslige 8,5 24,4 38,7 31,5 164,0 1,5 0,3 268,9
Private 0,1 3,1 39,7 9,8 18,0 0,2 0,1 71,0
Internationale 1,2 1,2 5,6 3,0 0,1 1,4 36,0
Øvrige – – 2,5 0,7 0,1 0,1 0,3 3,7

Total 9,8 28,7 86,5 45,0 205,6 1,9 2,1 379,6

Figur 3: Procentvis fordeling af IFV-udgifterne på hovedområder

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA)
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ligner IFV,
idet universitetet har mulighed for 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-stipendi-

er og kompensation for undervisningsfritagelse for
videnskabelige medarbejdere. I 1997 bestod uni-
versitetets ATA desuden af aktiviteter på Det ar-
namagnæanske Institut, Kommisionen for Den ar-
namagnæanske Stiftelse, samt Niels Bohr Arkivet. 

Tabel 16 viser regnskabet for andre tilskudsfinan-
sierede aktiviteter i 1997 (se næste side).
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Tabel 16: Regnskab for Andre Tilskudsfinansie-
rede Aktiviteter (mio.kr.)

Indtægter 9,7 
Udgifter -8,5 

Årets resultat 1,2 

Overført fra 1996 1,9 

Overførsel til 1998 3,1 

Regnskabet gav i 1997 et overskud på 1,2 mio.kr.
Beholdningen er derfor forøget fra 1,9 mio.kr.
ved udgangen af 1996 til 3,1 mio.kr. ved udgangen
af 1997. 
I tabel 17 vises ATA-udgifterne fordelt på hoved-
områder.

Det humanistiske Fakultet tegnede sig for godt
55% af de samlede udgifter på ATA i 1997. En stor
del af disse vedrørte Det arnamagnæanske Institut
og Kommisionen for Den arnamagnæanske Stif-
telse. Knap 26% af udgifterne var på Det naturvi-
denskabelige Fakultet, hvoraf en stor del af disse
vedrørte Niels Bohr Arkivet. Fællesområdets ATA-
udgifter var primært ERASMUS-stipendier, som
udbetales gennem Det internationale Kontor.  

Retsmedicinske undersøgelser

Retsmedicinske undersøgelser er et resultat af, at
Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet
udover forskning og undervisning foretager un-
dersøgelser for retsvæsenet. Aktiviteten finansie-
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Figur 4: IFV-udgifternes andel af fakulteternes samlede udgifter

Tabel 17: Udgifter for andre tilskudsfinansierede aktiviteter fordelt på hovedområder (mio.kr.)

Udgifter Procent

Sundhedsvidenskab 0,5 5,9
Humaniora 4,7 55,3
Naturvidenskab 2,2 25,9
Fællesområdet 1,1 12,9

Udgifter i alt 8,5 100,0
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res ved brugerbetaling, hvor Justitsministeriet er
den altdominerende bruger.

Tabel 18 viser regnskabet for retsmedicinske un-
dersøgelser i 1997.

Tabel 18: Regnskab for retsmedicinske under-
søgelser (mio.kr.)

Indtægter 47,1 
Udgifter -52,3 

Årets resultat -5,2

Overført fra 1996 14,1
Diff. mellem SCR og KU’s regnskab 0,1

Overførsel til 1998 9,0 

Regnskabet for retsmedicinske undersøgelser gav
i 1997 et underskud på 5,2 mio.kr., hvilket er det
første underskud i flere år. Underskuddet skyldes
primært tekniske problemer med at få gennem-
ført de planlagte aktiviteter. 

Underskuddet betød sammen med differencen
mellem SCR-regnskabet og universitetets interne
regnskab på 0,1 mio.kr., at beholdningen på rets-
medicinske undersøgelser blev reduceret fra 14,1
mio.kr. ved udgangen af 1996 til 9,0 mio.kr. ved
udgangen af 1997. 

4. Økonomiske fremtidsperspektiver
Af finansloven for 1998 fremgår det, at universite-
tets ordinære virksomhed forventes at være i vækst
i de kommende år. Specielt Ordinær uddannelse
forventes at være i vækst i perioden. Når man ta-
ger de kommende års mindre årgange af nyud-
dannede studenter i betragtning, som forventes at
medføre mindre optag af studerende end de sene-
ste år, kan væksten på ordinær uddannelse synes
vel optimistisk. På den anden side forventes de se-
neste års meroptag at give en større produktion af
kandidater i de kommende år.

Tabel 19 viser forventningerne til de ordinære be-
villinger fra 1997 til 2001, som de er angivet i fi-
nansloven 1998.

Fællesområdet976

Tabel 19: Bevillingsoversigt for ordinær virksomhed 1997-2001 angivet på FL 98 (faste 1998-
mio.kr.)

Bevillingstype 1997 1998 1999 2000 2001

Ordinær uddannelse 629,0 655,1 671,7 692,7 700,6
Efteruddannelse – 3,3 3,3 3,3 3,3
Forskeruddannelse 33,4 35,5 34,9 34,9 34,3
Forskning 682,0 696,3 696,3 696,3 694,3
Øvrige formål 331,6 328,0 323,5 323,5 323,5
Kapitaludgifter 55,8 57,2 56,6 56,6 56,6
Grundbevilling 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Andre formål 7,0 12,1 12,0 12,0 6,9
Åben uddannelse 26,1 30,2 30,2 30,2 30,2
Ph.d.-stipendier 49,2 56,5 56,5 56,5 56,5

I alt 1.815,1 1.875,2 1.886,0 1.907,0 1.907,2

*I 1997 er de faktiske bevillinger p/l-reguleret med 3,3%

Tabel 19 indeholder ikke diverse mindre bevillin-
ger, som medtages på TB, da disse bevillinger ikke
kendes før udgangen af finansåret, og derfor ikke
angives på finansloven.

Udover bevillingen til ordinær uddannelse er
der i finansloven 1998 ikke angivet vækst på nogle
af de øvrige formål på ordinær virksomhed. Bevil-
lingen til Øvrige formål forventes endda at blive

reduceret de kommende år på grund af rationali-
seringer.

Aktiviteterne på ekstern virksomhed forventes i
finanslov 1998 at være i vækst fra 1997 til 1998, for
derefter at være på samme niveau frem til år 2001.
På universitetet har vi dog forventninger om en
beskeden vækst også efter 1999.



Personaleforhold generelt

Nye lønsystemer – den logiske følge af lokal- og
cheflønnen
På personaleområdet kan der ikke herske tvivl
om, at årets skelsættende begivenhed var vedtagel-
sen af de nye overenskomster pr. 1/4 -97 og der-
med indførelsen af en række nye lønsystemer i sta-
ten, der indvarslede en hidtil uset frihed i løndan-
nelsen.

For en række overenskomsters vedkommende
fik styrelserne mulighed for at deltage i forsøg
med nye lønsystemer, men universitetet valgte at

koncentrere sig om AC-overenskomsterne, der
dækker omkring halvdelen af de ansatte. Her om-
fattedes alle automatisk af muligheden for at gå
over på de nye systemer. Det nye AC-lønsystem
opererer med et basislønsystem, hvor det kun ta-
ger 5 år for en nyuddannet at nå sluttrinnet mod
13 år i det gamle system. Sluttrinnet i det nye sy-
stem er imidlertid ca. 30.000 kr. lavere end i det
gamle – og lønforbedringer sker på grundlag af
individuelle tillæg til den enkelte efter aftale med
den faglige organisation.

I løbet af efteråret foregik en række overvejelser
og forberedelser. Således arrangeredes i samarbej-
de med Finansministeriet og AC tre informations-
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PERSONALEKAT TEO SAMF SUND HUM NAT JUR FÆL Ford Centre I alt
Omr

Professorer 11,00 19,14 53,08 32,81 61,18 15,21 0,00 0,00 0,00 192,42
Lektorer (LR>34) 0,00 1,00 6,50 4,58 15,58 0,00 0,00 0,00 0,00 27,66
Lektorer 15,28 60,02 126,16 256,60 356,55 15,10 0,00 0,00 0,00 829,71
Adjunkter 0,58 11,19 19,68 38,36 25,49 3,88 0,00 0,00 0,00 99,18
Forskn. Adj. 0,63 1,69 5,11 2,30 9,30 0,25 0,00 0,00 0,00 19,28
Kandidat-stipendiater 0,00 3,38 13,96 0,77 1,09 8,05 0,00 0,00 0,00 27,25
Øvrige stipendiater 1,44 6,67 12,37 15,84 26,83 3,43 0,00 0,00 0,00 66,58
Øvrige VIP 9,07 13,92 35,24 112,10 52,42 2,64 5,12 0,00 5,66 236,17

Fast VIP i alt 38,00 117,01 272,1 463,36 548,44 48,56 5,12 0 5,66 1.498,25

Kliniske professorer 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
D-VIP 4,43 53,92 92,20 160,00 60,28 53,61 1,18 0,00 2,72 428,34

I alt VIP 42,43 170,93 376,8 623,36 608,72 102,17 6,3 0 8,38 1.939,09

Kontorchefer (LR>34) 0,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,96 11,96 0,00 1,00 21,92
Akademisk TAP 2,59 8,52 20,05 19,68 24,35 9,91 53,68 0,91 0,22 139,91
Øvrige TAP 6,46 56,39 416,52 163,35 538,90 39,64 128,80 42,37 45,95 1.438,38

Fast TAP 9,05 65,91 438,57 184,03 565,25 52,51 194,44 43,28 47,17 1.600,21

Rengøring 0,00 0,00 93,00 32,41 103,03 0,00 2,83 38,20 2,38 271,85
D-TAP 2,71 26,54 21,67 80,19 38,18 23,56 27,75 0,07 1,65 222,32

I alt TAP 11,76 92,45 553,24 296,63 706,46 76,07 225,02 81,55 51,2 2.094,38

Elever 0,00 3,97 49,90 3,19 28,84 0,00 5,41 0,00 0,04 91,35
Jobtræning 0,28 0,18 2,78 6,43 9,30 0,12 2,11 1,09 0,06 22,35

I alt 54,47 267,53 982,72 929,61 1353,32 178,36 238,84 82,64 59,68 4.147,17

Personaleforhold

Personaletal

Ordinær virksomhed. Årsværksforbrug (eksl. retsmedicin)



dage på KUA, Indre By og Panum, som skulle give
AC’erne mulighed for på bedst muligt grundlag at
afgøre, om de ville overgå til nyt lønsystem. Disse
valg skulle først træffes i begyndelsen af 1998, men
efter stemningen på møderne at dømme var be-
gejstringen ikke overvældende.

Men uanset hvor mange af de allerede ansatte,
der ville vælge at gå over, måtte universitetet ruste
sig til, hvorledes man skulle aflønne de nyansatte,
der alle omfattes. Overvejelserne gjaldt selvfølge-
lig også på, hvilke beslutningsniveauer løndannel-
sen skulle afgøres. Ikke mindst de faglige organi-
sationer rustede sig til de afgørende forhandlin-
ger, der skulle finde sted i begyndelsen af 1998.

I dette lys kom udmeldingerne af chef- og lokal-
lønspuljerne ikke helt i samme fokus, som tidlige-
re. Nu var det efterhånden også rutine med ud-
meldinger til fakulteterne og decentrale forhand-
linger af disse puljer, der jo giver mulighed for frit
at forhandle og anvende lønmidler indenfor visse
givne dispositionsrammer – et skridt på vej mod
frie lønforhandlinger.

Forøgelsen af puljerne udgjorde for Køben-
havns Universitets vedkommende for året 1/4-97-
31/3-98 ca. 3,5 million kroner. Beløbet er fastsat
udfra et udgangspunkt på 0,22 % af en teknisk
fastsat lønsum.

Også på ph.d.-området arbejdedes med ind-
førelsen af et nyt lønsystem pr. 1. januar 1998. For-
beredelserne og informationsfasen var hektiske i
de sidste måneder af 1997.

Med udgangen af 1997 fik ph.d.’erne lønmod-
tagerstatus og “klippekort-systemet” afskaffedes.
Det var dog ganske interessant at notere sig, at in-
teressen for at gå over på det nye lønsystem var
kølig – kun under 1/3 – l00 helt præcist – valgte at
gå over. Det kunne jo nok overraske i betragtning
af, hvor udskældt det tidligere system var.

Forlængelser
De pr. l. januar 1997 indførte regler om overgang
til fastansættelse ved 3. gangsforlængelser stødte
på stor modstand, især fra de mange fondsbevil-
lingshavere som konstant står over for problemet,
at skulle søge en ny fond for at skaffe midler til de
fastansatte. 

Da universitetet imidlertid blev tvunget til at
indføre reglerne på grund af domstolenes fortolk-
ning af funktionærloven under en række sager an-
lagt af de faglige organisationer, kunne de util-
fredse bevillingshavere ikke imødekommes, men
der indførtes nogle regnskabssystemer, der skulle
gøre det nemmere at overskue bevillingssituatio-
nen på større institutter og dermed give mulighed
for at sammenlægge fondsbevillinger, således at
den enkelte ansatte ikke skal være afhængig af
kun en bevillingshaver.

Informationsmaterialer
Både personalepolitikken og personalehåndbo-
gen blev revideret og nyoptrykt og meget materia-
le fra personaleområdet blev oversat til engelsk.

Et udvalg afsluttede arbejdet med revisionen af
den kommenterede ansættelsesbekendtgørelse.
Man kunne efterfølgende konstatere, at det blev
nødvendigt med i alt 63 fortolkende og forklaren-
de noter. Måske ikke så underligt, at der kom
røster om en frihed også på dette område ligesom
på lønområdet.

Internationalisering
Rekrutteringen af udenlandske forskere og un-
dervisere fortsatte på samme niveau som året før
og der blev foretaget omkring 250 ansættelser og
forlængelser af udenlandske forskere. Det stiller
en række krav til bemandingen både centralt og
decentralt.

Frivillige fratrædelsesordninger
Det begyndte at gå mod lysere tider, hvad angik ar-
bejdsløshedsproblemerne i 1997, men der var in-
gen officielle ønsker om at afskære mulighederne
for frivillig fratræden, ligesom ingen turde røre
ved efterlønnen. Derfor var der stadig mange også
på universitetet, der gerne ville forlade arbejds-
pladsen, før den officielle pensionsalder. Antallet
af VIP’ere, der blev bevilget frivillig fratræden,
halveredes dog i forhold til året før (fra 34 til 17),
mens 46 TAP’ere bevilges frivillig fratræden i for-
hold til 39 året før.

Personaleudvikling
Personaleudviklingssekretariatet forestår efter- og
videreuddannelsen af de administrative medarbej-
dere og fastholdt med en jævn stigning af udbud-
det af kurser en bredere målgruppe. Således blev
der afholdt 150 kurser med ca. 1300 deltagere. Ud
over de åbne kurser har PUS afholdt lukkede kur-
ser i forbindelse med implementering af nyt jour-
nalsystem og andre edb-værktøjer. Ved siden af
kursusvirksomheden rådgiver PUS om personale-
udvikling både individuelt og for hele enheder og
endvidere har PUS afholdt kontorseminarer for
forskellige enheder på centralt og decentralt ni-
veau. 

Søren Nissen

Professorer i lønramme 38

Universiteterne har længe ønsket en større fart i
opnormeringen af professorer til lønramme 38.
Ønsket blev langt fra imødekommet i 1997, hvor
der kun skete følgende 4 oprykninger:
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Det teologiske Fakultet 
Professor, dr.theol. Mogens Müller, teologi med
nytestamentlig eksegese som hovedfag.

Det juridiske Fakultet
Professor, dr.jur. Bo von Eyben, retsvidenskab med
særligt henblik på undervisning og forskning i for-
mueret (ejendomsret). 

Det samfundsvidenskabelige Fakultet
Professor, ph.d. Martin Browning, økonomi (øko-
nomisk teori).

Det naturvidenskabelige Fakultet
Professor, lic.scient. John Mundy, plantefysiologi.

Professorer udnævnt (varigt ansatte)

Følgende professorer blev udnævnt i lønramme
37: 

Professor, dr. Martin Werner Berchtold i mam-
male cellers molekylær biologi fra 1. januar 1997. 

Professor, dr.med. Erik Arne Richter i idrætsfysi-
ologi/humanfysiologi fra 1. januar 1997.

Professor, dr.scient. Christian Christiansen i geo-
grafi (geomorfologi) fra 1. marts 1997.

Professor, mag.art. Christian Kock i retorik fra
1. marts 1997.

Professor, dr.econ.sc. Katarina Juselius i økono-
misk teori eller dennes anvendelser fra 1. april
1997.

Professor, dr.med. Thue W. Schwartz i moleky-
lær farmakologi fra 1. april 1997.

Professor, lic.adm.pol. Tim Knudsen i statskund-
skab med særlig henblik på offentlig forvaltning fra
1. maj 1997.

Professor, cand.scient.pol. Ove Kaj Pedersen i
statskundskab med særlig henblik på komparativ
politik fra 1. maj 1997.

Professor, dr.phil. Lene Schøsler i romanske
sprog med særligt henblik på fransk fra 1. juli
1997.

Professor, ph.d. Jan Philip Solovej i matematik
fra 1. juli 1997.

Professor, dr.jur. Henning Koch i retsvidenskab
med særligt henblik på undervisning og forskning
i statsret fra 1. august 1997.

Professor, lic.scient. Michael Sørensen i mate-
matisk statistik fra 1. august 1997.

Professor, dr. Martin C. Rechsteiner i cellulær
fysiologi fra 1. oktober 1997.

Professor, ph.d. Martin Browning i økonomi
(økonomisk teori) fra 15. oktober 1997.

Professor, dr.phil. Carsten Elbro i anvendt sprog-
videnskab med særligt henblik på læsning fra 1. no-
vember 1997.

Professor, cand.scient. Sine Ydun Larsen i struk-
turkemi fra 1. december 1997.

Professor, mag.scient. Poul Olesen i teoretisk
højenergifysik fra 1. december 1997.

Adjungerede professorer
Ønsket om at knytte kvalificerede forskere til sig
på en formel, men dog ulønnet måde gav sig ud-
tryk i følgende tildelinger af titlen adjungeret pro-
fessor:

Adjungeret professor, landsdommer, dr.jur.
Svend Danielsen med særlig tilknytning til fagene
personret, familieret og arveret fra 1. november
1997.

Adjungeret professor, seniorforsker, dr.scient.
Søren Gregersen i geofysik fra 1. december 1997.

Adjungeret professor, overinspektør, cand.sci-
ent. Bent Aaby i pollenanalyse og vegetationshis-
torie fra 1. december 1997 

Lektorer udnævnt

Der blev varigt ansat 54 lektorer mod 38 året for-
ud. De fordelte sig således:

Det teologiske Fakultet 01
Det juridiske Fakultet 02
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 08
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 10
Det humanistiske Fakultet 11
Det naturvidenskabelige Fakultet 22

I alt 54

Fratrådte professorer

Den 31. maj 1997 fratrådte honorarlønnet profes-
sor i diagnostisk radiologi, overlæge, dr.med. Niels
Egund.

Den 30. juni 1997 fratrådte professor i bidfunk-
tionslære, dr.odont. Eigild Møller.

Den 31. august 1997 fratrådte professor i fysik,
dr.phil. Bent Elbek.

Den 31. december 1997 fratrådte professor i
retsvidenskab, dr.jur. Isi Foigel. 

Tjenestegørende professorer afgået ved
døden

Professor i international politik, dr.phil. Ole Ka-
rup Pedersen, den 20. december 1997. 
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Jubilæer

25 års jubilæer i 1997
90.

40 års jubilæer i 1997
Svend Olav Andersen – 40 års jubilæum i universi-
tetets tjeneste 1. april 1997.

Bent Herskind – 40 års jubilæum i statens tjene-
ste 15. april 1997.

Margit Løvgreen – 40 års jubilæum i statens tje-
neste 11. juni 1997

Daniel Højgaard Christensen – 40 års jubilæum
i universitetets tjeneste 1. september 1997.

Eugeniv Lozovan – 40 års jubilæum i universite-
tets tjeneste 1. september 1997.

Anders Christian Løgstrup – 40 års jubilæum i
statens tjeneste 1. september 1997.

Karsten Friis Johansen – 40 års jubilæum i sta-
tens tjeneste 1. december 1997.

Leif Grane – 40 års jubilæum i statens tjeneste 1.
december 1997.

Hovedsamarbejdsudvalget 1997

Universitetets Hovedsamarbejdsudvalg, jf. samar-
bejdsaftalen af 6. november 1990 med senere til-
lægsaftaler om samarbejde og samarbejdsudvalg i
statens virksomheder og institutioner, holdt 8 or-
dinære møder og 2 ekstraordinære møder i 1997.

Hovedsamarbejdsudvalget havde i 1997 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 sundhedsviden-
skabelige Fakultet), dekan Christian Hjorth-An-
dersen (Det samfundsvidenskabelige Fakultet), de-
kan Steen Rønsholdt (Det juridiske Fakultet), de-
kan Jens Glebe-Møller (Det teologiske Fakultet),
afdelingschef Else Sommer (Økonomisk Admini-
stration) 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), som fra marts 1997 blev afløst af overassistent
Ingrid Kryhlmand (HK-kontor), laborant Fritz Bu-
ster Nielsen (HK-laborant), rengøringsassistent
Elsebeth Andersen (Kvindeligt Arbejderforbund),
gartner Keijo Auvinen (CO l-FTU), afdelingsleder
Geert Aksfeldt-Holm (CO ll-TAT), fuldmægtig

Preben Liljendahl (Danmarks Jurist og Økonom-
forbund), lektor Charles Larsen (Dansk Magister-
forening), som fra april 1997 blev afløst af lektor
Leif Søndergaard (Dansk Magisterforening), lek-
tor John E. Andersen (Dansk Magisterforening),
lektor Axel Mossin (Danmarks Jurist- og Økonom-
forbund) og lektor Jørgen Hedemark Poulsen
(Foreningen af Speciallæger).

Sekretariatsfunktionen blev varetaget af Økono-
misk Administration, Personale ved fuldmægtig
Helle Strøm, som fra oktober 1977 blev afløst af
specialkonsulent Margit Laurberg.

HSU behandlede i 1997:

Personalepolitik:
Hovedsamarbejdsudvalget afsluttede i 1997 arbej-
det med revisionen af personalepolitikken. Perso-
nalepolitikken afløste den første skriftlige perso-
nalepolitik fra 1993 – nogenlunde samtidig med
den nye universitetslov. Loven viste sig at skabe et
ønske om og behov for retningslinier og nærmere
definerede spilleregler i forholdet mellem ledelse
og medarbejdere, og det afspejler sig i udvidelsen
af sideantallet i den reviderede personalepolitik
fra 30 til 68. 

Personalepolitikken er bygget op i to afsnit, et
for forholdene mellem universitetet og medarbej-
derne og et uddybende med en række retningsli-
nier, der konkretiserer principperne. Ikke mindst
det uddybende afsnit har vist sig at være af stor
værdi, når problemer af forskellig karakter skal
løses. 

Af nye elementer, der er kommet til bemærkes
især følgende: 
• Principperne om lige muligheder og fjernelse

af direkte og indirekte forskelsbehandling og
universitetets samfundsmæssige forpligtelser
(f.eks i forhold til handicappede, etniske grup-
per o.l.) er præciserede. 

• Ledelsens og medarbejdernes krav til hinanden
opregnes. 

• Medarbejdersamtalen uddybes og vigtigheden
understreges. 

• Procedure for alle TAP-ansættelser beskrives og
tidsbegrænsede ansættelser for denne gruppe
reguleres. 

• Retningslinierne om påtaler, henstillinger og
advarsler medtages. 

• Sygepolitik udbygges, herunder mere udførlige
regler om afsked på grund af sygdom. 

• Rygepolitik introduceres. 
• Retningslinier for klager over personale, herun-

der også klager over lærere, medtages. 
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Hele personalepolitikken understreger den åben-
hed, som halvfemsernes demokratiudvikling har
skabt i forholdet mellem ledelse og medarbejdere.
Forhold, som tidligere ikke ønskedes omtalt
(f.eks. mulighed for klager over seksuel chikane)
gives der regler for, forhold, som tidligere blev af-
sluttet på grundlag af måske mere uformelle initi-
ativer, gøres nu til officielle forhandlingstemaer
mellem ledelse og medarbejdere.

HSU har desuden nedsat arbejdsgrupper, som
beskæftiger sig med emner som aktindsigt i perso-
nalesager, ligestillingspolitik (nedsat i 1995) og
projekter om Det Udviklende Arbejde. 

For så vidt angår arbejdet med aktindsigt blev
offentlighedsloven ændret, hvilket ændrede for-
udsætningerne for gruppens arbejde. Gruppens
arbejde fortsættes og der sigtes mod en afslutning
af arbejdet ultimo 1998. 

Ligestillings-arbejdsgruppen blev i efteråret
1996 suppleret med docent Kirsten Drotner og
lektor dr.phil. Bente Rosenbeck og Rektor overtog
formandskabet. Arbejdsgruppen udarbejdede et
debatoplæg og idékatalog til konkrete tiltag, som
efter forelæggelse for HSU blev revideret. Arbej-
det med ligestilling fortsætter i 1998, hvor det er
hensigten, at få udarbejdet en egentlig ligestil-
lingspolitik og handlingsplan.

Arbejdsgruppen vedrørende projekter om Det
Udviklende Arbejde henvendte sig til tre samar-
bejdsudvalg for at få bistand til at analysere mulig-
heder og barrierer for i praksis at gøre universite-
tet til en “udviklende” arbejdsplads for teknisk-ad-
ministrative medarbejdere. 

I efteråret blev der endvidere nedsat en ad hoc
arbejdsgruppe, som skulle udarbejde retningslini-
er for forhandlingsproceduren vedrørende lokal-
og chefløn i overenskomstperioden 1997-98. Ar-
bejdsgruppens forslag blev med få ændringer ved-
taget i HSU’s møde i november. 

Arbejdsmiljø:

HSU har vedrørende arbejdsmiljøet på Køben-
havns Universitet været forelagt en ændret sik-
kerhedsorganisation for det samlede Universitet,
et pilotprojekt om ph.d.-studerendes psykiske ar-
bejdsmiljø og arbejdsskadestatistik.

Universitetets økonomi:

Forhold om økonomi har i overensstemmelse
med samarbejdsaftalen været fast punkt på HSU’s
dagsorden. HSU er løbende holdt orienteret om
budget- og regnskabsforhold bl.a. med publikatio-
nen “Månedens Hovedtal”, som kort viser bevil-
lingsrammer, personalestatistik, årsværksforbrug
og andre emner vedrørende universitetets økono-
miske situation. HSU har ligeledes i årets løb be-
skæftiget sig med det afsluttende virksomheds-
regnskab for 1996 og i lighed med tidligere år har
HSU i samarbejde med Konsistorium holdt et
budgetseminar med henblik på en drøftelse og
planlægning af det følgende års budget. 

Et af de mest omfattende temaer vedrørende
økonomiske forhold i 1997 var udlægningen af
driftsopgaver fra Teknisk Administration til fakul-
teterne, som Konsistorium havde truffet beslut-
ning om i december 1996. Til at planlægge udlæg-
ningen var der nedsat et udvalg, hvori også HSU
var repræsenteret. I forbindelse udlægningen
drøftede HSU især risikoen for personale-redukti-
oner og mulighederne for at hindre uansøgte af-
skedigelser samt etablering af samarbejdsudvalg i
de nye driftsenheder. 

Af andre økonomitunge temaer som på et mere
orienterende niveau blev forelagt HSU var om-
og/eller nybygning af Det humanistiske Fakultet
på Amager og universitetets edb-politik, herunder
STADS-testen.

Andet:

I løbet af 1997 blev HSU forelagt:
• Københavns Universitets Langtidsplan 1997 –

2003.
• Universitetets høringssvar til Undervisningsmi-

nisteriet vedrørende eventuel revision af Ansæt-
telsesbekendtgørelsen og Stillingsstrukturcirku-
læret.

• Indførelse af nyt lønsystem på AC-området.
• Revision af universitetets kommenterede ansæt-

telsesbekendtgørelse.
• Revision af universitetets Valgstatut.
• Udkast til revideret Ledelsesvejledning for Kø-

benhavns Universitet. 
• Orienteret løbende om relevante publikationer

m.v. fra Undervisnings-, Finansministeriet o.a.
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Med professor Thøger Bangs død 18. januar 1997
har dansk matematik mistet en af sine mest origi-
nale skikkelser. Han kom fra en gammel akademi-
kerslægt, der rummede mange berømte navne
som f.eks. lægen og matematikeren Thomas
Fincke og dermed hele den Bartholinske familie,
der i flere menneskealdre spillede en domineren-
de rolle ved Københavns Universitet. Blandt sene-
re navne kan nævnes Thøgers farbror, historike-
ren Gustav Bang, der var gift med den socialde-
mokratiske politiker og første danske kvindelige
minister Nina Bang. 

Thøgers far, Thomas Bartholin Bang, der var
cand.mag. i historie og senere blev underarkivar
ved Rigsarkivet, døde ganske ung i 1920, da
Thøger kun var 3 år gammel.

Thøger voksede op på Frederiksberg i hjemmet
hos moderen, der var registrator ved Rigsarkivet
og – bortset fra nogle år på Regensen – boede han
hos hende, indtil han i 1957 blev gift med kemike-
ren Eva Henriette Møller.

Savnet af en far i drenge- og ungdomsårene blev
i væsentlig grad afhjulpet af dennes gamle venner
og regenskammerater, der tog sig meget af
Thøger og næsten betragtede ham som en søn. De
har givetvis været medvirkende til den interesse og
sans for det historiske, der kom til at præge ham
gennem hele livet.

Også skoleårene på Skt. Jørgens Gymnasium var
af stor betydning for Thøgers senere virke. På den

tid havde Skt. Jørgens Gymnasium en række frem-
ragende lærere; her kan nævnes A.F. Andersen,
der senere blev professor i matematik ved Den po-
lytekniske Læreanstalt og var forfatter til lære-
bøger i matematik både for gymnasiet og Lærean-
stalten, samt den kendte historiker og Holbergfor-
sker Th. A. Müller. Det var næsten en elite-skole,
og det er måske ikke nogen tilfældighed, at Skt.
Jørgens Gymnasium har dimitteret tre kendte
danske matematikere: Børge Jessen, Thøger Bang
og Bent Fuglede. 

Thøgers matematiske begavelse viste sig på et
meget tidligt tidspunkt. For nylig fik jeg lejlighed
til at læse et af Thøgers stilehæfter fra 1932. I en
stil med titlen “Hvad jeg helst laver i min Fritid”
skriver han bl.a.: “Jeg har efterhaanden lært saa
meget Matematik, at naar jeg har faaet Lyst til at
løse en hvilken som helst Opgave, saa holder jeg
ikke op, før jeg har løst den, og det første jeg gør,
naar jeg har faaet en ny Opgavebog, er at gen-
nemblade den og læse de Opgaver, der ser inte-
ressante og svære ud…”. Endvidere skriver han
om sin store interesse for fæstningsanlæg og laver
næsten professionelle tegninger og skitser af forti-
fikationer. Ved læsning af disse stile fornemmer
man straks, at der her er tale om en helt usædvan-
lig elev; samtidig giver de Thøgers senere interes-
se- og virkefelt i en nøddeskal. 

I sommeren 1934 blev Thøger student kort før
sin 17-års fødselsdag. Derefter begyndte han sit
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matematikstudium ved Københavns Universitet.
På den tid foregik en væsentlig del af forprøveun-
dervisningen på Den polytekniske Læreanstalt, så-
ledes afholdtes forelæsningerne i matematisk ana-
lyse og rationel mekanik på Læreanstalten, mens
kun forelæsningerne i geometri foregik på det
dengang netop indviede matematiske institut på
Blegdamsvej. Det fortælles af ældre kolleger an-
gående Thøgers forhold til hjemmeopgaver, at
han ikke brugte tid på de mere rutineprægede op-
gaver, men kun afleverede opgaver, når de var til-
pas svære eller morsomme; til gengæld rummede
hans besvarelser i disse tilfælde altid en elegant el-
ler overraskende drejning. 

Til fagprøven afholdtes alle matematikfore-
læsninger på Blegdamsvej, og her fulgte Thøger
forelæsninger af Hjelmslev, Nørlund og måske
navnlig af Harald Bohr. 

I sommeren 1939 blev Thøger cand.mag. i ma-
tematik, og i nogle år derefter ernærede han sig
ved opgaveretning på Landbohøjskolen og Lære-
anstalten. Fra 1940 til 1949 underviste han ved
forberedelseskurset på Læreanstalten, og fra 1942
var han tillige assistent ved det matematiske insti-
tut på Blegdamsvej.

Allerede i 1941 publicerede Thøger to videnska-
belige arbejder, ét med titlen: “Une inégalité de
Kolmogoroff et les fonctions presque-périodiqu-
es” i Videnskabernes Selskabs Skrifter, og ét med
titlen: “Om Spaltning af næstenperiodiske Funkti-
oners Fourierrækker” i Matematisk Tidsskrift B.
Året efter skrev han en besvarelse af Universitetets
prisopgave for 1942 angående quasi-analytiske
funktioner, der af bedømmelsesudvalget, beståen-
de af N.E. Nørlund og Harald Bohr, blev betegnet
som “ypperlig” og belønnet med guldmedaljen. 

Undersøgelserne i prisopgaven videreførte
Thøger i sin disputats “Om quasi-analytiske Funk-
tioner”, der blev forsvaret i 1946. Denne afhand-
ling vandt stor international anerkendelse og vil
blive nærmere omtalt senere i denne nekrolog.

Med støtte fra Rask-Ørsted-Fonden tilbragte
Thøger året 1947 – 48 i Cambridge og i Paris, hvor
han bl.a. traf den franske matematiker S. Mandel-
brojt, der også var specialist i quasi-analytiske
funktioner. I 1950 – 51 var Thøger i USA, hvor
han i en periode var visiting lecturer ved Rice In-
stitute i Houston. I foråret 1955 var han inviteret
til at holde gæsteforelæsninger ved Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas i Madrid.

Året 1955 blev i øvrigt et vendepunkt for
Thøger. Han blev indvalgt i Videnskabernes Sel-
skab og i redaktionskomiteen for det ansete tids-
skrift Acta Mathematica og indstillet til det profes-
sorat, der blev ledigt ved Jakob Nielsens afgang.
Der var i alt tre højt kvalificerede ansøgere. I ind-
stillingen skrev bedømmelsesudvalget, at Thøger

burde foretrækkes, da “han ved sin idérige pro-
duktion inden for et betydningsfuldt felt af mate-
matikken i særlig grad har været nyskabende; han
har i sine undersøgelser vist en sjælden evne til
gennem simplifikation at trænge frem til proble-
mernes kerne.” Thøger blev da udnævnt til pro-
fessor i matematik pr. 1. februar 1956, en stilling
han bestred indtil sin pensionering i 1987. 

Hvordan var Thøger som lærer? Måske kan jeg
her give nogle erindringer fra den tid, hvor jeg
selv havde ham som lærer. Allerede inden jeg be-
gyndte matematikstudiet, havde jeg hørt en del
om ham, bl.a. at han var en meget farverig person,
og da jeg i 1955 fulgte hans kursus i matematisk
analyse, måtte jeg bekræfte, at den beskrivelse var
meget dækkende. Han var helt forskellig fra de
øvrige lærere på den tid; der var noget befriende
uhøjtideligt og uformelt over ham, og på mange
måder var han helt ukonventionel. Endnu i 1955
foregik f.eks. undervisningen i fysik på Lærean-
stalten, og når man kom fra en forelæsning på
Læreanstalten til en forelæsning på Blegdamsvej
var det som at komme over i en helt anden ver-
den. Atmosfæren her var ganske anderledes af-
slappet, og Thøgers forelæsninger havde et im-
proviseret præg, der gjorde, at man aldrig kedede
sig. Tit var han ikke helt tilfreds med lærebogen i
matematisk analyse (af A.F. Andersen, Harald
Bohr og Richard Petersen), og han gav på stående
fod nye varianter af beviser m.m. Undertiden op-
stod så problemer med afslutningen af et bevis, og
som tilhører sad man med tilbageholdt åndedræt i
spænding om, hvordan Thøger ville klare et af-
gørende punkt. I sidste kritiske øjeblik kom
Thøger med et elegant kunstgreb eller trick, og
beviset var reddet. Man kom på den måde til at
leve med i opbygningen af teorien i en sjælden
grad, og stoffet trådte frem i et nyt og klarere lys.
Dengang var studentertallet langt mindre end i
dag, og Thøger stillede tit spørgsmål til tilhørerne
om forskellige punkter i stoffet, så man blev aktivt
inddraget i undervisningen. Man glædede sig til
Thøgers timer, der altid bød på en overraskelse i
en eller anden form.

Ved andendelsundervisningen var Thøgers fo-
relæsninger over talteori næsten en institution, og
praktisk taget alle andendelsstuderende fulgte dis-
se forelæsninger, der ligesom førstedelsforelæs-
ningerne blev holdt på en særdeles levende måde;
de indeholdt bl.a. en fylde af små nye morsomme
observationer og bevisvarianter, som man ikke fin-
der i de sædvanlige lærebøger i talteori. 

Blandt de mange andre emner, Thøger holdt
kurser over, kan nævnes integralgeometri, projek-
tiv geometri, quasi-analytiske funktioner og funk-
tionalligninger. Selv mindes jeg specielt seminaret
i efteråret 1958 om approksimationsteori, hvor vi
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de sidste gange gennemgik beviset for Roths sæt-
ning angående approksimation af algebraiske tal
ved rationale tal. Det var netop aktuelt på det tids-
punkt, da Roth i sommeren 1958 ved den interna-
tionale matematikerkongres i Edinburgh havde
modtaget Fieldsmedaljen for denne sætning. Ef-
ter det sidste seminarforedrag kort før julen 1958
blev alle deltagerne inviteret hjem til Thøger og
Eva, hvor vi bl.a. fik julegløgg og hjemmebag. Her-
med lagde Eva og Thøger grunden til den værdi-
fulde tradition ved efterårssemestrets afslutning at
invitere studenter og senere instruktorer hjem til
et hyggeligt julekomsammen.

I 1960 indførtes en gennemgribende studiere-
form, der ændrede det tidligere system med for-
prøve, lærerprøve og fagprøve. For opbygningen
stod Werner Fenchel, Hans Tornehave, Børge Jes-
sen og Thøger. Thøger tog sig af det nye algebra-
kursus, der startede på 2. studieår, og skrev noter
hertil, der blev benyttet i mange år fremover. 

Med i billedet af Thøger som lærer hører, at
han var en værdsat foredragsholder i foreningen
“Parentesen” for de matematik-, fysik- og kemistu-
derende. Mange vil måske i særlig grad mindes et
foredrag, hvor han elegant jonglerede med og de-
monstrerede de sindrige mekaniske stangsyste-
mer, der kunne frembringe vilkårlige algebraiske
kurver. Han skrev endda en artikel herom i Mate-
matisk Tidsskrift A.

I forbindelse med Thøgers undervisningsvirk-
somhed bør også nævnes, at han fra første færd og
i en lang årrække var medlem af studienævnet,
hvor han med sin stille venlige ro – og altid bak-
kende på sin uundværlige pibe – ved sin blotte til-
stedeværelse havde en afdæmpende virkning på
gemytterne i “ungdomsoprørsperioden”. Han
havde givetvis sin andel i, at denne periode forløb
uden egentlige konfrontationer på det matema-
tiske institut. 

Den vægtigste del af Thøgers videnskabelige ar-
bejder koncentrerer sig om quasi-analytiske funk-
tioner og dermed beslægtede emner. Baggrunden
for quasi-analytiske funktioner er følgende. Mens
en analytisk funktion er entydigt bestemt ved vær-
dierne af de afledede i et givet punkt, havde alle-
rede Cauchy eksempler på vilkårligt ofte differen-
tiable funktioner uden denne egenskab. Omkring
århundredskiftet konstruerede den franske mate-
matiker Emile Borel en klasse af funktioner, der
ikke er analytiske, men dog bestemte ved de afle-
dede i et fast punkt. Sådanne funktioner kaldes
(efter Borels terminologi) quasi-analytiske. Som
svar på et spørgsmål rejst af Jacques Hadamard
nåede Arnaud Denjoy og den svenske matemati-
ker Torsten Carleman i 1920’erne frem til en ka-
rakterisering – den berømte Denjoy-Carlemans
sætning – af quasi-analytiske funktionsklasser ved

passende grænser for de successive afledede. Bevi-
set for denne sætning beroede på dybtliggende
metoder fra teorien for funktioner af en kompleks
variabel, og det var i mange år et ønske at have et
mere direkte og elementært bevis. Det lykkedes
for Thøger, der i sin disputats gav et væsentligt
simplere og mere gennemskueligt bevis samt en
lang række nye resultater inden for denne emne-
kreds. Thøgers disputats vakte som tidligere
nævnt betydelig international anerkendelse og
har dannet udgangspunkt for mange senere mate-
matikeres undersøgelser. En “moderne” version af
Thøgers bevis for Carleman-Denjoys sætning er gi-
vet i Lars Hörmanders monumentale værk om
partielle lineære differentialoperatorer. Thøgers
afhandling anses stadig for den mest fuldstændige
fremstilling af teorien om quasi-analytiske funktio-
ner siden Carlemans bog fra 1926. Disputatsen vil-
le dog have vundet langt større udbredelse, hvis
den ikke var skrevet på dansk. Der findes eksemp-
ler på amerikanske matematikere, der har lært sig
dansk for at kunne læse Thøgers bog! 

Få år senere kom endnu et arbejde, der vakte
opsigt i vide matematiske kredse. Det drejede sig
om Tarskis “Plankeproblem”, som var følgende.
Ved en planke af bredde h i det n-dimensionale
euklidiske rum forstås den del af rummet, der lig-
ger mellem to parallelle hyperplaner med indbyr-
des afstand h . Ved bredden af et afsluttet begræn-
set område ( forstås det mindste reelle tal h, for
hvilket der findes en planke af bredde h, der inde-
holder (. Tarski formodede, at for enhver over-
dækning af et konvekst begrænset afsluttet områ-
de ( med planker af bredderne h1,.…,ht vil summen
h1+.…+ht være mindst lig h. Tarski rejste dette
spørgsmål i 1932 og i slutningen af 1940’erne om-
talte Børge Jessen problemet for Thøger, der gik i
gang med opgaven og kort tid efter fandt et meget
elegant bevis. Hermed cementeredes Thøgers om-
dømme som en virkelig original forsker, der ved
benyttelse af utraditionelle angrebsvinkler fik løst
problemer, som mange andre matematikere var
gået i stå på. Det er sjældent, at den danske dags-
presse skriver om matematiske sætninger. Som et
kuriosum kan her nævnes, at Thøgers løsning fak-
tisk blev omtalt i et kendt københavnsk dagblad i
forbindelse med indstillingen af ham til professo-
ratet i matematik. 

De fleste af Thøgers senere arbejder omhandler
emner fra talteorien, som han selv ved flere lejlig-
heder beskrev som den gren af matematikken, der
stod hans hjerte nærmest. Jeg skal her blot omtale
to af disse. Et arbejde fra 1954 omhandler nogle
interessante talteoretiske kongruensegenskaber
for Tchebycheff polynomier og nogle anvendelser
heraf, f.eks. på teorien for kvadratiske rester. Et
andet noget senere arbejde vedrører primtalssæt-
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ningen. Gauss havde formodet, og Jacques Had-
amard (omtalt tidligere) og den belgiske matema-
tiker de la Vallée Poussin viste næsten samtidigt i
1896, at funktionen ((x) angivende antallet af
primtal mindre end x asymptotisk er lig x / log x,
hvor log x betegner den naturlige logaritme til x.
Begge disses beviser benytter kompleks funktions-
teori, og mange havde udtrykt ønske om at have
et elementært bevis for primtalssætningen. Dette
lykkedes først i 1948 for den norske matematiker
Atle Selberg. Senere kom andre elementære bevi-
ser, bl.a. Thøgers, der udmærkede sig ved på over-
raskende måde at benytte den isoperimetriske
ulighed. 

Det er ikke muligt her at omtale alle Thøgers
matematiske arbejder. Jeg skal dog endnu nævne
ét, hvor han indirekte bidrog til løsningen af et
gammelt problem vedrørende permanenter for
kvadratiske matricer. En matrix kaldes dobbeltsto-
kastisk, hvis alle dens elementer er ikke-negative
og alle rækkesummer og alle søjlesummer er lig 1.
I 1926 stillede van der Waerden spørgsmålet, om
mindsteværdien for permanenterne af dobbeltsto-
kastiske (n x n) matricer er n!n-n. For små værdier
af n kunne dette vises relativt enkelt, mens et af-
gørende gennembrud først kom i 1976, hvor
Thøger fandt en vurdering af minimet, der asymp-
totisk var tæt på det af van der Waerden formode-
de. Nogle år senere lykkedes det to russiske mate-
matikere, Falikman og Egorychek, at vise van der
Waerdens formodning. Deres beviser benyttede
ikke direkte Thøgers resultat, men det er et almin-
deligt fænomen, at den fuldstændige løsning til et
vanskeligt matematisk problem, der har været
uløst i mange år, kommer, når nogen først for al-
vor har taget hul på det. Med i billedet hører, at
Thøger kort tid efter gav en væsentlig forenkling
af Falikmans og Egorycheks beviser.

Thøger var ret tilbageholdende med at publice-
re. Det beror nok på, at det tidligere – inden uni-
versitetet indførte regler om forskningsvogtning –
hørte til god tone for matematikere, ikke at stile
mod en lang publikationsliste, men primært at sat-
se på kvaliteten, og for Thøger, der beskæftigede
sig med vanskelige ikke-rutinemæssige problemer,
var det kun kvaliteten, der talte. Man kommer
næsten til at tænke på Gauss’ motto: Pauca, sed
matura. 

Thøger havde flere interesser uden for den
rene matematik. Den sans for det historiske, som
han næsten var gennemsyret af, gav sig også ud-

slag i det videnskabshistoriske. Således skrev han
en fremragende redegørelse for matematikkens
udvikling i Danmark i årene 1800-1979 i forbin-
delse med Københavns Universitets 500-årsjubi-
læum i 1979. Han var medlem af Selskabet for de
eksakte Videnskabers Historie lige siden dets stif-
telse i 1949, og han var formand for det i årene
1983-1995 og formåede i den periode at skaffe
mange virkelig gode foredragsholdere til Selska-
bets møder. Hans viden om historiske spørgsmål
var næsten leksikal og samtaler med ham indbrag-
te altid ny viden i interessante nye perspektiver.

Thøgers største interesse uden for matematik-
ken gjaldt dog militærhistorie og fæstningsværker,
og han blev almindeligvis anset for at være en af
Skandinaviens førende eksperter angående fortifi-
kationer. Forbindelsen til matematik er måske
ikke overraskende. Han betonede ofte, at befæst-
ningskunst oprindeligt var det primære aktivitets-
felt for anvendt matematik, specielt anvendt geo-
metri. Han publicerede flere afhandlinger om
fortifikationer, bl.a. en lang artikel med titlen “Kø-
benhavns befæstning under Svenskekrigen”, der
udkom i et skrift “Et vendepunkt i Københavns hi-
storie” udgivet af Københavns Kommunalbestyrel-
se i 1959 i forbindelse med 300-året for Køben-
havns belejring.

Thøger interesserede sig ikke blot for fæstnings-
anlæg i Danmark og Skandinavien, men i hele Eu-
ropa. Dette måtte føre ham til mange rejser, hvor
han ofte var ledsaget af sin datter Camilla, der del-
te sin faders interesse for fortifikationer. 

Lige fra sin tidlige ungdom havde Thøger sam-
let på bøger om fortifikationer og militærhistorie
samt ældre matematisk litteratur. I årenes løb fik
han opbygget en meget fornem samling med
mange bibliofile rariteter. Det var derfor naturligt,
at han i 1983 blev indvalgt i Dansk Bibliofilklub,
hvor han var et skattet medlem. Han var en hyppig
deltager i klubbens møder og viste ved flere lejlig-
heder bøger frem fra sin unikke samling. Hans
enke Eva har – efter Thøgers ønske – til det mate-
matiske institut doneret Georg Mohrs berømte
bog Euclides Danicus fra 1672. 

Thøger var med sit stille, venlige væsen meget
afholdt både af kolleger og studerende. Han var et
menneske, det var berigende at være sammen
med. Man følte sig glad og tryg i hans selskab.
Hans bortgang betyder et stort savn for kolleger
og gamle venner. 

Chr.U.Jensen 
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Med lektor emerita Anne Fox Maules død har Kø-
benhavns Universitet og hendes arbejdssted, Bota-
nisk Museum, mistet en forbindelse til den perio-
de i botanikken, hvor det internationale videnska-
belige sprog var latin. Denne forbindelse til den
klassiske europæiske lærdomstradition havde sin
baggrund i de vidtspændende interesser, der trive-
des i Annes familie og ægteskab.

Anne selv stammede fra en gammel familie med
slægtsnavnet Olufsen, der omfatter jordbesiddere
i Vestjylland. Familiens medlemmer var i forrige
århundrede blandt hedesagens pionerer med stor
interesse i Hedeselskabets etablering og frem-
gang. Denne baggrund var Anne sig meget be-
vidst, og det var vistnok aldrig årsag til nogen in-
tern konflikt med hendes lige så store kærlighed
til den danske natur. Anne gjorde sig anstrengel-
ser for at forsvare hedeopdyrkningens pionerer og
deres indsats for udtørring af søer og moser samti-
dig med, at hun forsvarede bevarelse af de tilbage-
værende fragmenter af de samme vegetationsty-
per mod yderligere udnyttelse. Men Olufsen-fami-
lien rummede også medlemmer med tekniske in-
teresser, og ét af familiens medlemmer, Svend
Olufsen, var blandt grundlæggerne af Bang &
Olufsens firma for kvalitetselektronik i Struer.
Anne var også optaget af denne højteknologiske
del af familiens historie.

Anne var gift med cand.mag. Erik Fox Maule,
lektor i klassiske sprog, bl.a. ansat ved Københavns

Universitet i 43 år, og hjemmets præg af klassisk la-
tinsk og græsk sprog og litteratur blev en væsentlig
og integreret del af Annes mangesidede personlig-
hed. Familien Fox Maule havde også store tradi-
tioner og havde været meget mobil. Ikke blot var
familien oprindeligt indvandret fra Skotland, men
medlemmer havde i dette århundrede været dybt
engageret i etablering og drift af et missionshospi-
tal i Mellemøsten, og arabisk hørte med til Annes
register af sproglige og kulturelle interesser. Dette
engagement i praktiske fag, naturvidenskab og
humaniora, kan næsten ikke undgå at bringe
svundne århundreders polyhistorer i erindring.

Men også på andre måder var Anne en person-
lighed, man ikke så hyppigt møder i naturviden-
skabelige kredse i dag, hvor man lægger vægt på at
tiltrække flere unge kvindelige studerende. Anne
besluttede sig først relativt sent til at begynde på et
formelt naturvidenskabeligt studium. Efter at
have født og opdraget fire børn begyndte hun på
en mag.scient.-grad i botanik, som hun tog i en al-
der af ca. 50 år bl.a. på basis af en planteanatomisk
undersøgelse af frugtudviklingen hos visse kors-
blomster. I 1968 blev hun ansat som amanuensis
ved Botanisk Museum med ansvar for de ældste
samlinger, der netop stammer fra polyhistorernes
tidsalder, det 16., 17. og 18. århundrede, og for
museets samlinger af original- eller type-eksempla-
rer af højere planter. Typesamlingerne er blandt
de mest værdifulde i Botanisk Museum, fordi de
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rummer det materiale, der blev anvendt af de op-
rindelige forfattere, der har navngivet hver enkelt
art. Mange af Museets typer er knyttet til plante-
navne opstillet i 1700- og 1800-tallet, hvor det lær-
de sprog var latin.

Indtil sin afgang i 1985 skrev Anne videnskabeli-
ge og formidlende artikler om de ældre samlinger
på Botanisk Museum og den videnskab, der havde
frembragt dem. Hun baserede alle sine arbejder,
såvel de videnskabelige, der som regel udkom på
engelsk, som de formidlende, der som regel ud-
kom på dansk, på meget omhyggelige kildestudier
og trak på sit usædvanligt brede kendskab til sprog,
kultur og naturvidenskab. Anne skelnede ikke
skarpt mellem videnskabelige og formidlende ar-
bejder, alle blev gennemført med største omhu,
men desværre er de dansksprogede videnskabelige
arbejder ikke let tilgængelige for den internationa-
le botanik. I forbindelse med festligholdelse af Bo-
tanisk Haves 100-årsjubilæum på Nørrevold i 1974
kom hendes historiske oversigt over danske botani-
ske forskere og deres indsamlinger i troperne hel-
digvis på engelsk i Botanisk Tidsskrift.

På engelsk kom også analysen af en af de store
skatte i Botanisk Museums ældste samlinger, nem-
lig Marcgrave-herbariet, der blev indsamlet i den
nordøstligste del af Brasilien under et forsøg på
hollandsk kolonisation i den nye verden i den
første del af 1600-tallet. Dette herbarium, der er i
bogform, blev i 1646 købt i Holland af den alsidi-
ge professor ved Københavns Universitet Ole
Worm. Senere kom det i Frederik III’s besiddelse,
og det er blevet anvendt af Linné som kilde til vi-
den om Brasiliens flora. Annes skrev om dette ær-
værdige museumsstykke sammen med lektor
Knud Rahn, Botanisk Have, og den brasilianske
botaniker Dardano de Andrade-Lima en artikel,
der blev offentliggjort i Botanisk Tidsskrift i 1977.
En anden vigtig publikation, der på grund af spro-
get er let tilgængelig for udenlandske forskere, er
den værdifulde indledning til den norsk-danske
botaniker Martin Vahls værk i tre bind, “Symbolae
Botanicae” (1790-94). Indledningen kom i en fak-
simileudgave udgivet i København i 1984. Martin
Vahl var den anden professor i botanik ved Kø-
benhavns Universitet, elev af Linné og en pioner
ved at understrege den videnskabelige betydning
af originalt materiale, bl.a. netop de type-eksem-
plarer, som Anne havde ansvaret for.

Men næsten lige så værdifulde er Annes mange
og store bidrag til andres arbejder, en indsats, som
hun som regel ikke ønskede anerkendt ved at blive
medforfatter, og som hun fortsatte med længe ef-
ter sin pensionering. Hun hjalp meget med udar-
bejdelsen af en analyse af de tidlige danske botanis-
ke indsamlinger fra Guldkysten (nu Ghana). Dette
materiale, der er bevaret næsten i sin helhed på

Botanisk Museum, har dannet basis for et værk af
C.F. Schumacher og P. Thonning, “Beskrivelse af
Guineeiske Planter som ere fundne af danske Bo-
tanikere”, der blev udgivet i København af Viden-
skabernes Selskab i 1827. Det er helt berettiget, at
Anne er hjerteligt takket af F.N. Hepper i indled-
ningen til den bog fra 1976 med titlen “The West
African Herbaria of Isert & Thonning. A taxono-
mic revision and an index to the IDC microfiche”,
der blev udgivet af Royal Botanic Gardens, Kew.

Selv har jeg sammen med F.N. Hepper nydt
godt af Annes hjælp ved adskillige efterfølgende
lejligheder, især ved udarbejdelsen af indlednin-
gen til en bog om Per Forsskåls undersøgelser af
floraen på den af den danske kongemagt udsend-
te “Arabiske Rejse” til Egypten og Yemen i årene
1761-63, der ofte er kendt som Carsten Niebuhrs
rejse. Efter Forsskåls død i Yemen blev hans nota-
ter og herbarium bragt til København af Carsten
Niebuhr, der udgav notaterne på latin som “Flora
Aegyptiaco-Arabica” i 1775. Også dette materiale
befinder sig på Botanisk Museum. I vores bog om
disse indsamlinger, “The Plants of Pehr Forsskål’s
Flora Aegyptiaco-Arabica”, udgivet i Kew i 1994,
giver vi udtryk for den store hjælp, Anne har ydet
os ved udarbejdelsen.

Anne interesserede sig også meget for videnska-
belig biografi og bidrog flittigt med artikler om
botanikere til den seneste udgave af Dansk Biogra-
fisk Leksikon. Hun skrev desuden afsnittet om bo-
tanik til det universitetshistoriske storværk “Kø-
benhavns Universitet 1479-1979.”

Det mest omfangsrige skriftlige arbejde, som
Anne har efterladt sig, er imidlertid endnu ikke
offentliggjort på papir og vil næppe blive det, men
er – meget passende for Annes spændvidde – nu
ved at blive gjort tilgængelig i elektronisk form.
For hende kunne latin udmærket gå i spænd med
edb. Hendes omhyggelige notater om de ca.
20.000 typeeksemplarer i Botanisk Museums sam-
linger bliver nu overført til en database, der er til-
gængelig for alle botaniske forskere på Internettet
på adressen:
http://www.nathimus.ku.dk/bot/b_search.htm.

Her kan man med nutidens teknik finde oplysnin-
ger om dansk botanik gennem de seneste 250 år og
på skærmen se de oprindelige latinske noter om ty-
per fra 1700- og 1800-tallet i Botanisk Museum.

Efter sin pensionering boede Anne mest i Asser-
bo, hvis natur og planteliv hun har studeret og
skrevet om i en række afhandlinger. Vi så hende
med stedse længere mellemrum i de sidste år,
men mange vidnesbyrd om hendes store arbejde
og vidtspændende intersser, har vi stadig her i til-
knytning til Botanisk Museums samlinger.

Ib Friis
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Ole Karup Pedersen blev født i 1929 som søn af
sognepræst Johannes Pedersen og hans hustru
Marie Møller. Han blev nysproglig student fra
Christianshavn Gymnasium i 1947 og studerede
derefter historie og engelsk på Københavns Uni-
versitet, hvorfra han tog sin embedseksamen i
1953. Han blev ansat som arkivar på Rigsarkivet i
1955 og overtog i 1962 ledelsen af dokumentati-
onscentralen under Sekretariatet for teknisk sam-
arbejde med Udviklingslandene, forløberen for
DANIDA. – Her fandt han sig imidlertid ikke godt
til rette, og allerede 1963 fik han ansættelse som
amanuensis ved det nystiftede Institut for Samtids-
historie og Statskundskab, der i 1960 var blevet op-
rettet som følge af en opdeling af det tidligere In-
stitut for Historie og Samfundsøkonomi i tre selv-
stændige institutter. Forskningen på instituttet var
helliget statskundskab og international politik,
herunder studiet af internationale konflikter.

Det interessante var, at forskningsområdet in-
ternational politik (i modsætning til f.eks. i Sveri-
ge) her blev udskilt som et særligt område inden
for den politiske videnskab og senere fik sit eget
professorat. 

Forskeren
Det var inden for dette område, at Ole Karup Pe-
dersen fik chancen for at komme tættere på studi-
et af de kræfter i det internationale samfund, som
skabte de store omvæltninger i tiden.

Han var under inspiration fra miljøet på Institut
for Historie og Samfundsøkonomi, som tidligere
udenrigsminister P. Munch havde grundlagt. Den
næredes også af professor Albert Olsens historiske
materialisme, som den kom til udtryk i for eksem-
pel udgivelsen af Gyldendals Verdenshistorie. Det,
der skabte udviklingen, var for ham ikke blot en-
keltpersoner og krige, det var også økonomiske
kræfter og klassemodsætninger.

Samtidshistorie og statskundskab var dengang
relativt nye forskningsområder inden for historie-
studiet, der i 1953 havde fået sit eget professorat.
Historikerne læste økonomi som en af flere hjæl-
pevidenskaber, men fra 50erne også statskund-
skab, hvor den tysk-amerikanske professor Hans J.
Morgenthau’s bog “Politics Among Nations” blev
en bibel og en fælles referenceramme, omtrent
som Kenneth Waltz’ blev det det for en senere ge-
neration i 80erne og 90erne. En samtidshistoriker,
der ville være politisk videnskabsmand, måtte
imidlertid på mange måder starte forfra og helst
tjene sine riddersporer ved at skrive en disputats
om et politisk-videnskabeligt emne.

Ole Karup Pedersen kastede sig over de tunge
drenge, bl.a. Raymond Aron: “Paix et Guerre” og
Quincy Wright: “A Study of War” for at sætte sig
ind i de internationale konflikters baggrund, men
valgte en politisk personlighed, udenrigsminister
P. Munch, som emne for sin disputats.

Hans teoretiske udgangspunkt for denne dispu-
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tats om politikeren og statsmanden P. Munch er
interessant ved på en måde at være en forløber for
den diskursanalyse, som er blevet en trend i
90erne inden for studiet af international politik.
Hans inspiration kom imidlertid ikke fra sprogfi-
losofien, men fra sociologiens rollebegreb. I
korthed kan man sige, at hans påstand var, at poli-
tikere bliver “fanget” af, hvad de siger offentligt.
De engagerer sig i en rolle, som i udgangspunktet
naturligvis tjener deres politiske formål, men som
de samtidig bliver bundet af. Politiske diskurser
kan ændres, men det koster noget i form af indfly-
delse og troværdighed at fravige tanker og ideer,
som er blevet accepteret, og som politikeren har
benyttet som middel til at bevæge det politiske
samfund i en bestemt retning. Diskursen er følge-
lig en indgang til at forstå, hvad der sker i politik,
og til at analysere, hvilke handlemuligheder, der
foreligger for politikeren.

I hans bog “Tendenser i international politik”
fra 1967 fik rollebegrebet en meget bastant ud-
formning. Statsmændene sås alene som repræsen-
tanter for statslige og sociale interesser og som so-
cialiserede til deres roller på en måde, så der ikke
levnedes dem nogen selvstændighed i deres politi-
ske valg overhovedet. Det var en ekstrem opfattel-
se, som kombineret med hans tilslutning til “rea-
lismen” i virkeligheden var udtryk for en dogma-
tisk systemtænkning ikke ulig Kenneth Waltz’ se-
nere neo-realisme, hvor det er strukturen, der dik-
terer den internationale politik (Denne ekstremt
afpersonificerede opfattelse af den internationale
politik førte ham i øvrigt på et tidspunkt ud i en
skånselsløs polemik med forskere af anden obser-
vans).

Foruden de store linier i den internationale po-
litik interesserede han sig for en anden af tidens
trends: Afkoloniseringen, de nye stater og udvik-
lingsprocesserne i disse, særligt i Afrika. Dette
kobledes med interessen for FN, hvor et værk som
Inis Claude: “Swords into Ploughshares” var af
central betydning for ham. Han skrev flere popu-
lære bøger om disse emner, alene eller sammen
med andre.

Senere, da neo-realismen og neo-liberalismen
blev til de dominerende retninger inden for disci-
plinen, var han med til at gøre sin forståelse af hel-
heden i den samfundsvidenskabelige forskning
gældende ved at pege på betydningen af det mar-
ginaliserede studium af politisk økonomi. Det er
ikke mindst hans fortjeneste, at denne bredere
forståelse af den internationale politik har vundet
en vis tilslutning i 90erne her ved instituttet.

Sent i sit forskerforløb vendte han tilbage til
samtidshistorien, som han egentlig aldrig rigtigt
havde sluppet. Han så ingen større modsætning
imellem de to samfundsvidenskaber. Han skrev

slutbindet i Gyldendals og Politikens Danmarkshi-
storie. For ham var det en vigtig opgave både som
historiker og samfundsvidenskabsmand at give en
forståelse af samtiden videre til et bredt udsnit af
befolkningen, og han fik, selvom han måtte kæm-
pe med sygdom, en god bog ud af det.

Professoren
1969 fik han antaget sin disputats og forsvarede
den i 1970. Samme år blev han udnævnt til profes-
sor i international politik. Det var det første pro-
fessorat i international politik ved Københavns
Universitet, og han kom til at præge denne disci-
plin stærkt.

Det skete midt i en turbulent periode: Studen-
teroprøret i 1968 og dets efterdønninger herhjem-
me, der gav stødet til en ny styrelseslov af hidtil
uset demokratisk tilsnit, oprettelsen af en sam-
fundsfaglig uddannelse i 1965 ved instituttet, en
stærkt øget tilgang til denne den første politisk-vi-
denskabelige uddannelse ved Københavns Univer-
sitet, kulminerende med optagelsen af 400 stude-
rende i 1970, universitetsmarxismens og den kriti-
ske filosofis indtog, vokseværk på instituttet osv.

Afskeden med professorvældet var tiltrængt, og
Ole Karup Pedersen var ikke den, der ville gen-
indføre det. Han blev på een gang manden, der
hævdede universitetets frihed over for det omgi-
vende samfund, og et naturligt midtpunkt i en
gruppe af forskere, der dels var tvunget sammen
for at forsvare fagets interesser, men også for at
hævde en pluralisme i teoretisk forstand, som var
kommet under pres indefra. I gruppen om inter-
national politik accepterede vi dialogen, at enhver
kunne argumentere ud fra sit videnskabsteore-
tiske standpunkt, men aldrig ensretningen. Vi øn-
skede at udvikle vore videnskabelige normer i for-
bindelse med undervisningen og samledes hvert
halve år for at læse alle eksamensopgaverne for
derefter at diskutere dem indbyrdes. Det blev til
faglige diskussioner af stor seriøsitet, og der udvik-
lede sig et stærkt sammenhold, som andre grup-
per på instituttet misundte “IP-gruppen”.

Hele sit liv forblev Ole Karup Pedersen ekspo-
nent for en slags uortodoks socialisme. På trods af,
at han ikke tilhørte noget parti, så vidste alle, at
han hørte til på venstrefløjen. Selvom han havde sit
ståsted der, så skulle ingen komme med letkøbte
ideer til ham. Han tog gerne en diskussion og var
udholdende og fuldstændigt uforfærdet, hvis det
var et emne, han var engageret i. Samfundsviden-
skab var for vigtig en ting til at overlade til den
første den bedste moderetning. Synspunkter skul-
le være velfunderede, og han udfordrede ikke ale-
ne nye smarte ideer, men tillige etablerede sandhe-
der. Han brugte helt bevidst en dialektisk metode
og kunne i en diskussion indtage et fuldstændigt
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modsat synspunkt af modpartens for at provokere.
Derved bragte han den underliggende forståelse
op til overfladen, hvor der kunne arbejdes med
den. Som ung videnskabsmand tog han udenrigs-
ministeren i skole, som ung professor kunne han
udfordre studentersynspunkter på en rustur til et
punkt, hvor han måske havde fået tæsk, hvis ikke
gode venner havde dæmpet gemytterne.

På endnu en måde kom han til at påvirke den
faglige udvikling, nemlig ved at være selvskreven i
utallige bedømmelsesudvalg. Hans indstillinger
var altid efter bogstaven i ansættelsesbekendt-
gørelsen, og han kendte kunsten at “skrive sig
uden om uenigheder i bedømmelsesudvalget”.
Hans bureaukratiske evner, som måske var blevet
opøvet på Rigsarkivet, var formidable. Regler var
ikke for sjov.

Organisationsmanden
Han lagde vægt på ikke at være en verdensfjern
forsker, men at øve indflydelse igennem organisa-
tioner og institutioner, som han fandt fagligt vigti-
ge. I Dansk Magisterforening virkede han dels
som forretningsfører i en periode, dels som for-
mand. Han var med til at gøre den til en moderne
fagforening, og hans mesterstykke var hans andel i
tilblivelsen af magistrenes første overenskomst i
1960.

Han kom til at påvirke den sikkerhedspolitiske
debat i Danmark igennem næsten tre årtier både
som bestyrelsesmedlem i Dansk Udenrigspolitisk
Institut (DUPI) 1967 – 72, som medlem af for-
mandskabet for det daværende Sikkerheds- og
nedrustningspolitiske Udvalg (SNU) 1984 – 86, og
som medlem af bestyrelsen for Center for Freds-
og Konfliktforskning. Hertil bidrog også hans om-
fattende anmeldervirksomhed ved Dagbladet In-
formation.

For at fuldende billedet accepterede han stillin-
gen som dekan ved Det humanistiske Fakultet i en
periode.

Personen
Et træk ved Ole Karup Pedersen som mange har
bemærket, var hans ønske om uafhængighed og
integritet. I en tid, hvor det er umuligt at finde en
politiker eller embedsmand, der ikke ønsker at
spænde universiteterne for erhvervslivets vogn, og
hvor forståelsen for en fri og uafhængig grund-
forskning fuldstændigt mangler, er det opløftende
at læse følgende: “Et kodeord for Ole Karup Pe-

dersens virke var integritet. Den videnskabelige in-
tegritet skulle beskyttes. Teori og metode var ud-
gangspunktet. Sammenblandingen videnskab og
politiske beslutninger med politologen som rådgi-
ver var ham imod. Videnskab var først og frem-
mest erkendelse. Derfor var det vigtigt at sikre uni-
versitetets integritet. Forskning og undervisning
skulle ikke styres af anvendelseskriterier. For Ole
Karup Pedersen var den personlige integritet en
vigtig standard som vurderingsgrundlag” (Bertel
Heurlin i nekrolog i Politiken 27.12.97).

Han var uhyre belæst og havde en skarp hu-
kommelse, et godt jugement og evnen til at finde
et praktisk kompromis, hvor der skulle laves et
sådant. Konfrontationer blev reserveret til de få
betydningsfulde sager, hvor han følte, at det var
nødvendigt at tage en konflikt.

Dette gik hånd i hånd med noget, man måske
kunne kalde en gammel-liberal holdning til de
studerende, nemlig, at de skulle tage ansvaret for
sig selv, at vi ikke skulle servicere dem eller lægge
alt til rette for dem. En sådan opfattelse ses jo også
i dagens pædagogiske debat, men støder sammen
med en nutidig opfattelse af universitetet som en
moderne servicevirksomhed.

Det betød ikke, at Ole Karup Pedersen var
uvenlig eller afvisende. Tværtimod var han “altid
parat til at lytte, altid parat til at hjælpe, til at påta-
ge sig også mindre attraktive opgaver. Han var et
varmt og kærligt menneske og havde man hans
venskab, udviste han en enestående trofasthed”
(Anf.a.).

Hans åbenhed og venlighed skulle man på den
anden side heller ikke tage fejl af. Han kendte
magten og dens vilkår og kunne bruge den.

Når man ser tilbage er det utroligt, hvad Ole
Karup Pedersen har været med i. Kun en brøkdel
er omtalt her. Tiden var spændende, intellektuelt
udfordrende og, så vidt man kan se, var hans virke
fuld af mening. Han var med hele vejen.

De sidste år var ikke nådige ved Ole Karup Pe-
dersen. Han havde sygdomsperioder, der sled på
ham selv og hans omgivelser, og havde af hel-
bredsmæssige grunde ikke kræfter til at engagere
sig så dybt og så meget, som han gerne ville.

Ole var for mange et fast punkt, en klippe, som
ikke kunne forgå. Hans alt for tidlige bortgang ef-
terlader et stort savn hos alle os, der kendte ham.
Det må være det bedste eftermæle: At vi føler det-
te savn.

Ib Damgaard Petersen
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Lektor, mag.art. Eva Richter Ærøe tog magister-
konferens i ægyptologi den 19. december 1957, ef-
ter i 1955 at have vundet Universitetets guldme-
dalje for sin besvarelse af prisopgaven i øster-
landsk filologi: Suffixflexionen i Tempelindskrifterne i
Edfu.

Efter konferensen studerede hun et år i Kairo
ved Det franske arkæologiske Institut under pro-
fessor Fr. Daurnas. I 1960 ansattes hun som uni-
versitetsadjunkt i ægyptologi, 1965 som amanuen-
sis, og hun var sammen med mag.art. Ebba Kerrn
Lillesø med til at føre det daværende Ægyptolo-
gisk Institut igennem en vanskelig overgangspe-
riode efter prof. C.E. Sander-Hansens tidlige død i
1963. Prof. H.J. Polotskys gæsteprofessorat ved In-
stituttet i 1966 – 67 betød en vældig faglig inspira-
tion for hende. Hun beherskede alle perioder af
det gamle ægyptiske sprog fra pyramideteksterne

til koptisk og udviklede sig til en glimrende og en-
gageret underviser, der blev stærkt afholdt af sine
elever. Desværre lykkedes det hende ikke at skabe
en egen videnskabelig produktion og i 1987, un-
der aktionen mod de såkaldte “nul-forskere”, måt-
te hun lide den tort at blive sat på halvtidsansæt-
telse. Denne degradering tog hun sig overordent-
lig nær og anså den for en total underkendelse af
hendes enorme undervisningsmæssige indsats –
så meget desto mere som en række forskere i sam-
me situation fik lov at beholde deres stillinger, da
universitetsledelsen hurtigt fik kolde fødder og af-
blæste hele aktionen. Hendes sidste år var stærkt
præget af denne “uretfærdighed”, som hun be-
standig vendte tilbage til. Hun vil blive mindet
som en afholdt lærer og et usædvanligt fint men-
neske.

Karl-G. Prasse
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Bygninger og lokaler

Planlægning

Universitetets Fysiske Udvalg har i 1997 holdt 10
møder, hvor man har drøftet overordnede og spe-
cifikke forhold omkring planlægning, byggeri og
drift af universitetets bygninger.

I Styregruppen for KU’s Helhedsplan har Fysisk
Udvalg fortsat samarbejdet med Undervisningsmi-
nisteriets Byggedirektorat og Universitetsafdeling
om afklaring af beregningsmetoder og arealnor-
mer som grundlag for en langsigtet udbygnings-
plan. Styregruppen har endvidere behandlet en
række konkrete bygge- og lejemålssager. Arbejdet
med tilvejebringelse af Helhedsplanen forventes
afsluttet i 1998.

Sideløbende med udviklingen af en Helheds-
plan er der udarbejdet program for udbygning af
Det humanistiske Fakultet i Ørestaden og for et
Bioteknologisk Forskningscenter på Tagensvej 18. 

I januar afsluttedes 1. trin af en konkurrence
om udbygning af Det humanistiske Fakultet i Øre-
staden med udpegning af 9 forslagsstillere til
næste trin i konkurrencen. 2. trin af konkurren-
cen afsluttedes i august med udpegning af KHR
A/S som vinder. En til formålet etableret pro-
jektorganisation har under Byggedirektoratets
formandskab derefter arbejdet med fastlæggelse
af projektets dimension, herunder pris og indhold
af projektet. I december vedtog Finansudvalget et
aktstykke, der giver bevilling til byggeri af 1.etape
og redegør for det samlede projekts omfang og
økonomi, herunder oplyses et krav om medfinan-
siering via universitetets driftsmidler.

Planerne om etablering af et Bioteknologisk
Forskningscenter på Tagensvej 18 blev i 1997 be-
arbejdet i samarbejde mellem universitetet og Ho-
vedstadens Sygehusfællesskab. En Teknisk Styre-
gruppe udarbejdede et areal- og rumprogram,
som ved årets udgang blev afleveret til Byggedirek-
toratet. Byggedirektoratet overtog herefter for-
mandskabet for Teknisk Styregruppe med henblik
på udskrivning af en rådgiverkonkurrence.

Byggesager

Den nye etage på H.C. Ørsted Instituttet, E-byg-
ningen blev færdig og taget i brug af Matematisk
Institut i begyndelsen af marts 1997. 

Den omfattende istandsættelse og nyindretning
af Universitetsbiblioteket i Fiolstræde blev afslut-

tet i løbet af sommeren. Den officielle genåbning
fandt sted den 14. august 1997.

Programmering af nyindretningen af Østervold-
komplekset til et nyt Geocenter blev påbegyndt i ja-
nuar 1997. Programmering og udarbejdelse af pro-
jektforslag gennemføres i løbet af 1998. Byggear-
bejderne i forbindelse med gennemførelsen af
første etape af byggeriet forventes påbegyndt i
løbet af efteråret 1998. Hele ombygningen forven-
tes gennemført således, at det nye Geocenter kan
være klar til ibrugtagning i løbet af 2001.

I forbindelse med den i 1996 givne aktstykkebe-
villing på i alt kr. 65 mio. til hovedistandsættelser
af bygninger og tekniske anlæg på Nørre Fælled,
blev der i 1997 forberedt en større ombygning af
NBI’s bygninger på Blegdamsvej med henblik på
flytning af alle NBI’s aktiviteter fra Risø til Bleg-
damsvej. Over aktstykket er der i 1997 endvidere
projekteret en tagudskiftning over vandrehallen
og gennemført en hovedistandsættelse af elevato-
rerne på Panum Instituttet, etableret et centralt
køleanlæg i D-bygningen på H.C. Ørsted Institut-
tet, gennemført en renovering af procesventilatio-
nen på August Krogh Instituttet og Zoologisk In-
stitut og gennemført en renovering af kloaknettet
i Universitetsparken og på NBI.

Udover de ovennævnte større anlægssager har
Teknisk Administration i samarbejde med Bygge-
direktoratet i løbet af 1997 forestået gennemførel-
sen af flere ombygninger og hovedistandsættelser
af bygninger og tekniske anlæg. Blandt disse byg-
gesager kan nævnes:
• Krystalgade 16, istandsættelse af lokaler til Stu-

dieadministrationen. 
• Holbergs garage, indretning af trykkeri.
• Vandkunsten 4, etapevis udskiftning af vinduer

mod Frederiksholms Kanal.
• Rosenborgannekset, omlægning af tag. 
• Sankt Peders Stræde 19, istandsættelse af kæl-

deretage og nyindretning af studenterbibliotek.
• Sølvtorvskomplekset, indretning af ph.d-konto-

rer og udbedring af svampeskader i tag.
• Universitetsfirkanten, istandsættelse af Festsa-

len og indretning af Magasinbygningen til brug
for Teknisk Administration.

• KUA, indretning af undervisningslokaler.
• Panum, indretning af grupperum i tilknytning

til biblioteket og indretning af edb-rum.
• Niels Bohr Instituttet, facadeistandsættelse.
• DIKU, nyt kobbertag over store auditorium.
• H.C. Ørsted Instituttet, betonrenovering af fa-

cader.
• Zoologisk Museum, nyindretning af publikums-

cafe og kantinekøkken.
• Snorresgade 17, indretning af etagerne 2-7.
• Skindergade 36, indretning af studenterfacilite-

ter og kontorer. 
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Teknisk Administration har for Det naturviden-
skabelig Fakultet forestået udarbejdelsen af lokal-
planforslag til en fremtidig samlokalisering af
Ferskvandsbiologisk Laboratorium og Marinbiolo-
gisk Laboratorium i Helsingør.

For at tilvejebringe et samlet økonomisk over-
slag over udgifterne i forbindelse med gennem-
førelsen af nogle større nyindretninger og hovedi-
standsættelser har Teknisk Administration i sam-
arbejde med de fast tilknyttede rådgivere udarbej-
det programoplæg for følgende bygninger:
• Studiegården og Studiestræde 8 og 10. Nyind-

retning til brug for Økonomisk Institut. Om-
lægning af den fælles gård.

• DIKU. Nyindretning af det store auditorium.
• Klerkegade 2. Nyindretning og istandsættelse af

bygningen til brug for Musikvidenskabeligt In-
stitut.

Derudover har Teknisk Administration for Indre
by Udvalget udarbejdet  programoplæg til indret-
ning af undervisningslokaler i dele af Daells Vare-
hus, til indretning af 4 store auditorier i West-
manns Pakhus i Vestergade, til et stort auditorium
i KAB’s ejendom i Vestergade 38 og til indretning
af permanente eksamenslokaler i et lejemål på
Amerikavej.
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Universitetsbiblioteket blev opført i 1861 og er tegnet af arkitekten Johan Daniel Herholdt (1818 - 1902). En omfat-
tende nyindretning og hovedistandsættelse blev gennemført i perioden 1996 - 1997. Nyindretningen og restaureringen
blev forestået af arkitekten, Kgl. bygningsinspektør David Bretton-Meyer i samarbejde med Nationalmuseets Beva-
ringsafdeling og ingeniørfirmaet Birch & Krogboe A/S. Billedet viser bogsalen efter istandsættelsen.
Fotograf: Kurt Nørregaard.



Lokaleudvidelser, meroptag

I 1997 blev følgende lejemål indrettet og taget i
brug for at imødekomme behovet for lokaleudvi-
delser i forbindelse med meroptag:

I Landemærket 9 blev et lejemål på ca. 2.300 m2

nyindrettet til brug for Det samfundsvidenskabeli-
ge Fakultet, Institut for Statskundskab.

I Nørregade 7 blev i årets løb indgået 2 lejemål.
Et lejemål placeret i direkte tilknytning til Bispe-
torvsannekset blev indrettet til brug for Økono-
misk Institut. Et lejemål blev indrettet til undervis-
ningslokaler for fakulteterne i Indre by.

På Artellerivej 86 blev et lejemål på ca. 3.250
m2 nyindrettet til brug for Det humanistiske Fa-
kultet.

Endvidere blev der opstillet undervisningspavil-
loner ved Sølvtorvskomplekset, ved Botanisk Have
og ved August Krogh Instituttet til brug for Det
naturvidenskabelige Fakultet. 

Bygningsdrift

Konsistorium besluttede den 18. december 1996,
at der skulle foretages en udlægning af Teknisk
Administrations driftsfunktioner – rengøring, be-
tjente og håndværkere. Udlægningen omfatter de
dele af organisationen, der hører under driftsche-
ferne. Udlægningsomfanget blev endeligt præci-
seret i en rapport til Konsistorium den 19. marts
1997. Rapporten er udarbejdet på grundlag af to
forhandlingsrunder primo 1997, mellem Teknisk
Administration og de fire driftsområder med re-
præsentanter for Indre By, Det humanistiske Fa-
kultet, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet og
Det naturvidenskabelige Fakultet. 

Ifølge Konsistoriums oprindelige beslutning
skulle udlægningen træde i kraft pr. 1. april 1997,
men det blev senere vedtaget af Rektor/dekan-
kredsen, at udlægningen skulle have virkning fra
1. januar 1997.

Udlægningsbeløbet blev opgjort som det fak-
tiske forbrug i 1996, pristalsreguleret med 2% og
fradraget vedtagne konkrete besparelser. Ved-
rørende udgifter til opvarmning blev det dog be-
sluttet, at 1996-forbruget skulle omregnes til et
normalårsforbrug.

Det praktiske administrative arbejde omkring
udlægningen kom til at vare det meste af 1997.
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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.

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 42.000 eksp.

Det er Universitetsavisens formål at bringe ny-
heder, reportager og debat om og for studerende
og ansatte på Københavns Universitet.

I forbindelse med valg til de styrende organer
m.v. udgives særlige valgaviser.

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.: 3532 2898
Fax: 3532 2920
E-Post: uni-avis@adm.ku.dk. 

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. Redaktionen træffes på føl-
gende adresse: JURA, Det juridiske Fakultet, St.
Kannikestræde 11, postboks 2177, 1017 Køben-
havn 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,
gæsteforelæsninger m.v. Bladets redaktion træffes
på følgende adresse: HUMANIST, Njalsgade 80,
2300 København S. 

Det sundhedsvidenskabelige Fakultet udsender
dels et “Nyhedsbrev”, dels “Avisen”. Redaktionen
træffes på følgende adresse: Scheele Kommunika-
tion, Esplanaden 34 G, 1263 København K.

Det naturvidenskabelige Fakultet udsender fa-
kultetsbladet “Hovedområdet”. Desuden udsen-
der fakultetet en gang om året et informationstids-
skrift, “naturligvis”. Redaktion for begge publikati-
oner er: Hovedområdet, Det naturvidenskabelige
Fakultet, Øster Voldgade 3, 1350 København K.

Vejviser m.v.

Universitetet udsendte til og med 1996 en trykt
Vejviser med navne og adresser på institutter, cen-
tre, administrationskontorer o.lign. I 1997 be-
gyndte arbejdet med at etablere en elektronisk
vejviser på WWW. Som en midlertidig foranstalt-
ning udgav Teknisk Administration i efteråret
1997 en trykt Telefonliste baseret på universitetets
elektroniske telefonstøttesystem.
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Københavns Universitets Almanak, Skrive-
og Rejsekalender 1998

I 313 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 positioner”,
“Højvande”, “Zonetider”, “Vindstyrker og vindha-
stigheder”, “Danske klima-værdier”, “Jordmagneti-
ske forhold i Danmark”, “Afmærkninger i danske
farvande”, “Alfabetisk flag- og morsetegn”, “Dan-
marks landskab”, “Markedsfortegnelsen”, “Det
danske møntsystem”, “Møntsystemer i fremmede
lande”, “Mål og Vægt”, “Noteringskalender”.
Hvert år bringes “Naturkalenderen”, der beskriver
naturen i Danmark året rundt, i 1998 Almanakken
skrev Poul Lindhard Hansen om “Skagen”.

Af andre artikler kan nævnes “Udviklingen af
Danmarks Landskab” af Ole Humlum, “Michael,
Anna og Helga Ancher” af Hannemarie Ragn
Jensen, “Pensel, pen og toner i Skagen” af Hans
Nielsen, “Skoven i landskabet” af Niels Elers Koch,
Anders E. Billeschou og J. Bo Larsen, Flora of
Ethiopia and Eritrea” – En moderne florahånd-
bog for et gammelt land” af af Ib Friis og “Kalen-
dermekanik – Kalenderens størrelser, historie og
reform” af Erling Poulsen.

Almanakken kan købes i boghandelen.
“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 bru-
ges år efter år, og kan ligeledes købes i boghand-
len. 

Studie- og erhvervsvejledningen 

Studieadministrationen udarbejder informations-
materiale om studier og studieforhold ved Køben-
havns Universitet. Studiehåndbogen “Studier ved
Københavns Universitet 1997” 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 1998.
– 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, DANDOK-basen, 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-regis-
teret i en fornyet udgave skal indgå i KUB-basen.
Arbejdet med etableringen af KUB startede lige
før årsskiftet 1995-96. 

Oplysning om samt adgang til DANDOK-basen,
og hermed PUF, fås ved henvendelse til DAN-
DOK-basen, Risø Bibliotek, Postboks 49, 4000
Risø, tlf.: +45 4677 4011; fax.: +45 4675 5627, e-
mail: dandokbas@risoe.dk. 

Københavns Universitets CWIS (Campus
Wide Information System)

Københavns Universitet påbegyndte i 1997 opbyg-
ningen af et mere struktureret elektronisk infor-
mationssystem på WWW. Det er hensigten at en
stadig større del af universitetets løbende inmfor-
mation til ansatte, studerende og omverdenen
skal formidles på denne måde. Enten som et sup-
plement til mere traditionelle medier, eller i visse
tilfælde som eneste informationskanal. Et eksem-
pel på sidstnævnte er Universitetets interne regel-
samling, der foruden en række relevante love og
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bekendtgørelser rummer alle de mange retsregler
m.v. universitetet selv producerer.

Københavns Universitets CWIS findes på adres-
sen http://www.ku.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.

Geologisk Museum

Geologisk Museums udstillinger har været holdt
åbne for publikum tirsdag til søndag kl. 13 til 16.

De permanente udstillinger: Inden for museets
program vedrørende en fornyelse af de perma-
nente udstillinger er en ny udstilling om Dan-
marks undergrund højest prioriteret. Der er i
årets løb opbygget montrer til udstillingen, der
forventes at åbne omkring årsskiftet 1998-99. I
første halvdel af året gennemførtes endnu en del
af den 6-7årige vedligeholdelses- og renoverings-
plan for mineralsalene. Ivigtut udstillingen blev
genopbygget, dens tekster og illustrationer opda-
teret, en del stykker udskiftet og en rigt illustreret
historisk oversigt tilføjet. Sidst på året påbegyndtes
forberedelserne til en lignende renovering af ud-
stillingerne om Narssârssuk og Gardiner Kom-
plekset.

Særudstillinger: I skolernes vinterferie samt i
påsken vistes en særudstilling bygget op omkring
et to meter langt kranium af en mosasaur (et hav-
levende krybdyr fra Kridttiden), fundet i Israel og
udpræpareret på Geologisk Museum. I august
nedtoges særudstillingen ”Vin og Geologi”, som
derpå er blevet vist på Naturhistorisk Museum i
Århus. Den 10. oktober åbnede særudstillingen
”Jorden og livets tidligste historie”. Udstillingen
fortæller bl.a. om solsystemets dannelse, om de
processer, der har ført til opdeling af Jorden i ker-
ne, kappe og skorpe samt om de tidligste spor ef-
ter liv. I de to første måneder vistes en månesten
udlånt af NASA: en højlandsbreccie fra Apollo
16’s landingsplads. Udstillingen er udført i utradi-
tionelle materialer efter oplæg af scenografen
Nina Flagstad.

Andre udstillinger: En plancheudstilling om
danekræ fremstillet i vinteren 1995/96 i samarbej-

de med Statens Museumsnævn er i årets løb blevet
vist på stenmesser i Næstved, Randers og Brøndby.

Studiesal for publikum: I efteråret indviedes en
studiesal, hvor publikum kan undersøge minera-
ler, bjergarter og fossiler på nærmeste hold. Stu-
diesalen er forsynet med bl.a. mikroskoper og re-
levant litteratur og er i øvrigt bemandet med en
specialestuderende. Indtil videre er den blevet
holdt åben hver anden søndag.

Efterårsferien: I skolernes efterårsferie havde
udstillingerne åbent kl. 10 til 16. Arrangementet
indledtes for 5. år med ”Kulturnatten” fredag d.
10. oktober, hvor de deltagende museer og institu-
tioner, herunder Geologisk Museum, havde åbent
for publikum kl. 18 til 24. 783 personer besøgte
Geologisk Museum denne aften, hvor medarbej-
dere og specialestuderende holdt korte foredrag
om geologi. Besøgstallet var noget mindre end
sidste år. Det samme var tilfældet for flere andre
københavnske museer og skyldtes sandsynligvis
visse ikke-museale attraktioners meget kraftige
markedsføring. I efterårsferien havde museet i
øvrigt besøg af stenhugger Verner Olsen fra Born-
holm, der i museets gård forvandlede store granit-
blokke til brosten og kantsten.

Museets samlede besøgstal inden for den almin-
delige åbningstid, efterårsferien inklusive, var
28.870.

Rundvisninger: Skoler og andre grupper er ble-
vet rundvist i museets udstillinger uden for den al-
mindelige åbningstid, i alt 5.291 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 1997 afholdt 12
aftenforedrag for museets publikum. Der var ikke
noget fælles tema i foråret, medens efterårets
tema var: En generations dansk-russisk samarbej-
de. Det samlede antal deltagere var 725. Desuden
har museet arrangeret rundvisninger i udstillin-
gerne, minikurser (bestemmelse af mineraler i
tyndslib) m.m. 

Endelig skal det nævnes, at museets medarbejde-
re har besvaret flere hundrede henvendelser om
bestemmelse af bjergarter, mineraler og fossiler.

Zoologisk Museum

Zoologisk Museums primære formidling sker gen-
nem de permanente og temporære udstillinger og
gennem skoletjenestens undervisningstilbud til
skolerne. Museets biologistuderende kustoder
holder hver lørdag og søndag korte foredrag og
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demonstrationer på udstillingsarealet med ud-
gangspunkt i temaerne i udstillingerne eller i ak-
tuelle zoologiske problemstillinger og medvirker i
en vifte af ferietilbud til børn. Skolernes efterårs-
ferie stod i fabeldyrenes tegn. Børnene kunne lave
fabeldyr af flamingofjer, imiteret skind, tørrede
fiskehaler osv. Der blev produceret over 1000 fa-
beldyr i løbet af de 9 dage. Samtidig kunne børn
også male fabeldyr i samarbejde med kunstneren
Maria Hansen fra billedskolen i Ryesgade. Efter-
årsferieaktiviteterne bød også på en fabelhule,
hvor skuespiller Hanne Konstantin-Hansen læste
dyrefabler fra hele verden for børn. Aktiviteterne
var meget populære, og gav museet en god medie-
omtale i aviser, radio og tv. Herudover holdes af-
tenrundvisninger for foreninger og lignende.

Medarbejderne på de videnskabelige afdelinger
arrangerede i forsommeren den årlige “Mosedag”
i Utterslev Mose i samarbejde med Københavns
Kommune, hvor interesserede kunne se og høre
om mosens rige dyreliv. Som noget nyt arrangere-
de den entomologiske afdeling i samarbejde med
Gads Forlag en tilsvarende dag i Dyrehaven, hvor
emnet var skovens insekter, og marinbiologerne
deltog i efterårets “Havnedag” med et arrange-
ment på Gammel Strand, hvor dyrelivet i havnen
blev demonstreret. Alle tre arrangementer blev
publikumssucceser. 

Inspireret af Rundetårns aftenkoncerter arran-
gerede en række københavnske museer og kultur-
institutioner i 1997 på skift “Fredag Aften”, der by-
der på en udstilling, et foredrag og en koncert.
Zoologisk Museum deltog med to arrangementer
i vinteren og foråret: “Jazz og Fabeldyr” med ud-
gangspunkt i årets store særudstilling og klassisk
jazz med Leonardo/Knudsens Kvartet, og “En
Forårskoncert” med et lysbillede- og lydforedrag
om fugletræk og fuglestemmer fulgt af en fløjte-
koncert med Michala Petri. Til begge arrange-
menter kunne vi melde alt udsolgt. Muligvis som
en følge af disse koncerter blev plakaten til årets
Jazzfestival præsenteret for pressen ved et velbe-
søgt møde i Oceanhallen. Også i år deltog museet
i oktober i “Kulturnatten”, denne gang med tema-
et hvalstrandinger og grindefangst i causerier, bil-
leder, lyd og besøg i hvalkælderen.

En stor del af formidlingen fra museet sker ved
besvarelse af forespørgsler fra offentligheden. En
del spørgsmål kan besvares ved udstillingernes in-
formationsskranke, men mange henvises eller går
direkte til museets videnskabelige medarbejdere,
konservatorer og kurateringsassistenter. Især ku-
ratorerne for pattedyr, fugle, fisk og insekter gør
en stor indsats for at besvare de mange henven-
delser inden for deres områder. Også tidsskrifter,
aviser, radio og tv har gjort udstrakt brug af muse-
ets ekspertise.

Museets populære tidsskrift “Dyr i natur og
museum”, som fortæller nyt fra museets forsk-
ningsvirksomhed, udkom også i år med to numre.

Botanisk Have

Udstillingsbygningen var rammen om 3 særudstil-
linger, og palmehuset og udstillingsbygningen
blev desuden stillet til rådighed for adskillige TV-
og filmoptagelser og andre arrangementer. For
nærmere omtale henvises til det særlige afsnit om
Københavns Universitets informationsvirksom-
hed.

Flere af havens medarbejdere (O. Hamann,
H.V. Hansen, P. Krogstrup, J.D. Møller og K.
Rahn) har leveret artikler til Danmarks National-
leksikon. H.V. Hansen har bidraget med en artikel
om “vegetationen på sandstrande, stenstrande og i
klitter” til Naturlommekalenderen.

Havens opsynspersonale varetager en stor del af
den daglige kontakt med publikum, men gartne-
re, butikspersonale og videnskabelige medarbej-
dere besvarer også mange spørgsmål fra publikum
om botanik og plantedyrkning. Som sædvanlig
har havens medarbejdere afholdt en række sær-
rundvisninger for interessegrupper, firmaer, for-
eninger og haveselskaber. 

Havens butik viser fortsat en positiv, stabil ud-
vikling, og café “Paradisfuglen” var igen åben, til
stor tilfredshed for publikum. 

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
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lagt på emner indenfor 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.
Tlf./Fax.: 3532 3938 

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
almen 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.:3532 0090 ( Fax.: 3532 0093) 
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.: 3532 3099 Fax.: 3532 3532. 

Informationsvirksomhed 1003




	Københavns Universitets årbog 1997 (1-1004)
	Rektor og Konsistorium (11-18)
	Universitetets historie (19-24)
	Adresser (25-34)
	Det teologiske Fakultet (37-56)
	Dekanens beretning (39-40)
	Institut for Bibelsk Eksegese (41-44)
	Institut for Kirkehistorie (44-49)
	Institut for Systematisk Teologi (49-55)

	Det juridiske Fakultet (57-92)
	Dekanens beretning (59)
	Det retsvidenskabelige Institut A (61-66)
	Det retsvidenskabelige Institut B (66-72)
	Det retsvidenskabelige Institut C (72-77)
	Det retsvidenskabelige Institut D (77-92)

	Det samfundsvidenskabelige Fakultet (93-152)
	Dekanatets beretning (95-97)
	Økonomisk Institut (99-116)
	Sociologisk Institut (117-124)
	Institut for Statskundskab (125-137)
	Institut for Antropologi (139-150)
	Center for Anvendt Datalogi (151)

	Det sundhedsvidenskabelige Fakultet (153-412)
	Dekanens årsberetning )155-156)
	Medicinsk-Anatomisk Institut (157-170)
	Medicinsk Fysiologisk Institut (171-197)
	Institut for Medicinsk Biokemi & Genetik (199-223)
	Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi (225-235)
	Farmakologisk Institut (237-250)
	Øjenpatologisk Institut (251-253)
	Institut for Molekylær Patologi (253-267)
	Institut for Folkesundhedsvidenskab (269-299)
	Retsmedicinsk Institut (301-312)
	Odontologisk Institut (313-346)
	De kliniske institutter (347-402)
	Klinisk Institut for Intern Medicin (351-367)
	Klinisk Institut for Kirurgi og Anæstesiologi (367-381)
	Klinisk Institut for Neurologi, Neurokirurgi og Psykiatri (381-387)
	Institut For Klinisk Biokemi, Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og Radiologi (388-392)
	Klinisk Institut for Gynækologi, Obstetrik, Pædiatri samt Vækst og Reproduktion (392-400)
	Patalogisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev (400-401)

	Central forskningsenhed for almen praksis (403-405)
	Afdelingen for eksperimentel medicin (405-407)
	Medicinsk-Historisk Museum (407-411)

	Det humanistiske Fakultet (413-600)
	Dekanens beretning for 1997 (415-416)
	Institut for Historie (417-432)
	Institut for Folkloristik (433-434)
	Institut for Arkæologi og Etnologi (434-443)
	Institut for Religionshistorie (443-447)
	Institut for Film- & Medievidenskab (449-457)
	Institut for Kunsthistorie og Teatervidenskab (458-465)
	Institut for Litteraturvidenskab (465-472)
	Musikvidenskabeligt Institut (472-477)
	Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab (479-483)
	Institut for Nordisk Filologi (485-509)
	Det arnamagnæanske Institut (509-512)
	Institut for Dansk Dialektforskning (512-515)
	Institut for Navneforskning (515-518)
	Engelsk Institut (519-526)
	Institut for Germansk Filologi (526-529)
	Romansk Institut (529-537)
	Københavns Universitets Østeuropa-institut (537-541)
	Carsten Niebuhr Instituttet for Nærorientalske Studier (543-549)
	Asien-instituttet (549-553)
	Institut for Eskimologi (553-555)
	Institut for Græsk og Latin (557-561)
	Psykologisk Laboratorium (563-574)
	Institut for Klinisk Psykologi (574-583)
	Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik (585-596)
	Institut for Humanistisk Informatik (596-597)
	Forum for Renæssancestudier (598)
	Den billedskabte Virkelighed (599-600)

	Det naturvidenskabelige Fakultet (601-872)
	Dekanens beretning (603)
	Datalogisk Institut (605-622)
	Institut for Matematiske Fag (623-634)
	Forsikringsmatematisk Laboratorium (634-637)
	Kemisk Institut (639-670)
	Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik (671-710)
	Zoologisk Institut (711-738)
	Zoologisk Museum (739-754)
	Botanisk Institut (755-775)
	Botanisk Museum og Centralbibliotek (775-781)
	Botanisk Have (782-786)
	Molekylærbiologisk Institut (787-805)
	August Krogh Institutet (807-828)
	Institut for Idræt (829)
	Geologisk Institut (831-846)
	Geologisk Museum (846-854)
	Geografisk Institut (855-868)
	Arktisk Station (869-872)

	Universitetets fester (875-877)
	Centre og enheder uden for fakulteterne (879-904)
	Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) (881-883)
	Center for Afrikastudier (885-888)
	Center for Idrætsforskning (888-892)
	Euromath Center (EmC) (892-893)
	Center for Biomolekylær Genkendelse (895-896)
	Center for Krystallografiske Undersøgelser (896-897)
	Dansk Lithosfærecenter (DLC) (897-898)
	Polis Centeret (898-900)
	Søren Kierkegaard Forskningscenteret (900-904)

	Universitetets forskning (905-936)
	Æresdoktorer (907-908)
	Doktorbiografier (909-929)
	Antal ph.d.-grader 1997 (930)
	Antal ph.d.-studerende 1997 (930)
	Undervisningspris (930)
	Københavns Universitets Prisspørgsmål 1998 (931-935)

	Universitetets uddannelser (937-960)
	Uddannelsernes struktur (939)
	Fagene (939)
	Åben uddannelse og gæstestuderende (942)
	Studiestatistik (942-947)
	Studie- og Erhvervsvejledning (948)
	Stipendieforhold (949)
	Åbent Universitet (949)

	Internationalt samarbejde og udveksling (951-959)
	Fællesområdet (961-1004)
	Fællesadministrationen (963-966)
	Økonomiske forhold (967-976)
	Personaleforhold (977-982)
	Nekrologer (983-994)
	Bygninger og lokaler( 995-998)
	Informationsvirksomhed (999-1004)


