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De måske opfindsomme

Flyvefærdig fra Folkesundhed
Den første kandidat fra Folkesundhedsvidenskab er
sprunget ud. 29-årige Anne Rosell kan se tilbage på et
studie der trods kaotiske forhold har været præget af
masser af engagement  SIDE 3

Find en forsker
Det skal være lettere for journalister at finde vej ind
bag universitetets mure. Der er kommet både en stra-
tegi og en politik for kommunikation  SIDE 8

Kunst er et vindue til hjernen
Skønhed afhænger af øjet der ser. Øjets sansninger 
afhænger af hjernens biologi. Universitetsavisen har
mødt neuroæstetikkens fader, Semir Zeki  SIDE 9

Københavns Universitet har fået sit første patent, og univer-
sitetet bugner af gode ideer. Spørgsmålet er bare om de 
kan bruges – og om virksomhederne tør kaste sig over dem   
TEMA OM PATENTER, SIDE 4-5
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Universitetsavisen

Troværdighed og kvalitet er centrale begreber
for universitetet. Kvalitet er imidlertid blevet
lidt af et modeord. Det bruges i snart sagt en-

hver sammenhæng, for hvem vil ikke gerne have
kvalitet? Men hvad er kvalitet overhovedet, og
hvem skal definere det? Langt lettere er det at måle
kvantitet, fx tælle studieårsværk, forskningspublika-
tioner eller kvadratmeter som så måske oven i
købet kan gøres til grundlag for bevillinger.

Iden nye universitetslov og dens bemærkninger er
ordet kvalitet ikke desto mindre nævnt hele 47

gange. Enten selvstændigt eller i sammenhæng med
et ord som fx ‘kvalitetssikring’. Et par enkelte pluk:
‘Lovforslaget præciserer at
universiteternes ledelse
har ansvaret for gennem-
førelse og opfølgning på
kvalitetssikring og kvali-
tetsudvikling.’ ‘En ledelses-
reform skal sikre at forsk-
ning, uddannelse og viden-
udveksling fortsat bliver
løftet til højeste internatio-
nale kvalitetsniveau.’ ‘Ud-
viklingskontrakten skal ... definere operative mål-
sætninger for arbejde med intern kvalitetsudvikling
m.v.’

Den bagvedliggende tanke for at nævne kvalitet
så ofte i den nye lov er at universiteterne i kraft

af deres bestyrelser er på længere afstand af den
hidtidige ministerielle styring. Til gengæld skal de
så selv stå for systemer der sikrer kvalitet, gennem-
sigtighed og information af ‘kunderne’ – især de
studerende, deres fremtidige mulige arbejdsgivere
og universitetets samarbejdspartnere. Det kan dreje
sig om dokumentation af forskningens kvalitet og
relevans, kvalitetskrav for sikring af forskningsba-
seret uddannelse, og krav som kan bestå i at univer-
sitetet skal regulere antallet af studiepladser, så der
ikke uddannes til arbejdsløshed. Det er velkendte
krav der nu har fået en tand til.

Så der er nok at tage fat på. Og Universitetet er al-
lerede i fuld gang med at få gjort kvalitetsdimen-

sionen meningsfuld og brugbar. Vores forsknings-
udvalg har i lang tid drøftet evaluering og kvalitets-
sikringsinstrumenter for forskningen, og en fyldig
rapport med resultaterne af en række pilotprojekter
er på vej i trykken. Hermed har vi ikke blot opfyldt

en af hovedindsatserne i vores hidtidige udviklings-
kontrakt, vi har også gjort et stykke pionerarbejde
der kan vise sig meget værdifuldt.

Desuden er Københavns Universitet i front med
tiltag der skal sikre kvaliteten af forskningsba-

seret uddannelse. Vi har i samarbejde med Dan-
marks Evalueringsinstitut (EVA) besluttet at foreta-
ge en såkaldt auditering – man kunne kalde det et
serviceeftersyn – af universitets kvalitetsarbejde. 

Auditeringen skal se på om universitetet er ru-
stet godt nok til at sikre høj kvalitet i uddannel-

serne. Procedurerne i kvalitetsarbejdet vil blive
gennemgået, både på insti-
tut-, fakultets- og fælles uni-
versitetsniveau. Formålet med
projektet er at vi skal have et
overblik over det eksisterende
kvalitetsarbejde og få en vur-
dering af styrker og svagheder
i dette arbejde. Perspektivet
med hele øvelsen er strate-
gisk. Vi ønsker at få klare an-
befalinger til hvordan vi kan

udvikle et sammenhængende og konsistent kvali-
tetssikringssystem. 

Den endelige auditeringsrapport skrives af et in-
ternationalt panel der besøger Københavns Uni-

versitet i maj måned. Og med forårets selvevalue-
ringsarbejde står vi godt rustet til en spændende
dialog om den fremtidige kvalitetssikring.

Kvalitetsspørgsmålet er kommet for at blive. Kva-
litet vil blive en hovedparameter i den fremtidi-

ge globale konkurrence om de bedste studerende,
forskere og samarbejdspartnere. Og med Universi-
tetets tiltag på både forsknings- og uddannelsesom-
rådet er vi i stand til at tage imod udfordringen. 

En nylig vurdering af verdens universiteter place-
rede Københavns Universitet på en 65. plads. I

europæisk sammenhæng nr. 16. Ganske flot – men
godt nok? Uanset om man kan lide denne form for
opgørelser, kommer vi ikke uden om at de vil blive
lavet og blive brugt, både for og imod os. Vi har der-
for en oprigtig interesse i at få så seriøse og trovær-
dige systemer som muligt som vi selv kan bruge til
at forbedre os. Vi er heldigvis godt på vej. ■

»En nylig vurdering af verdens 
universiteter placerede Københavns

Universitet på en 65. plads. 
I europæisk sammenhæng 

nr. 16. Ganske flot – 
men er det godt nok?«

Kvalitet – vores 
stærkeste kort

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

Besøg fra Irak 

K U LT U R S K AT T E  – Da den irakiske kulturminister, Mufid M. Al-
Jazairis, i denne uge besøgte Danmark, gik hans vej også forbi
Carsten Niebuhr Afdelingen ved Institut for Mellemøstlige, Asiatiske
og Eskimologiske Studier. Ministeren er i Danmark for at forhandle
om en kommende udstilling af kulturskatte fra Irak, blandt andet det
berømte guldfund fra de assyriske dronningegrave i Nimrud. Projek-
tet er et samarbejde mellem Iraks Kulturministerium, United Exhibit
Group (Danmark), UNESCO og Carsten Niebuhr afdelingen.

Juraspecialer på nettet 

D OW N L OA D S  – På hjemmesiden JuraIndex.dk er det nu muligt at
downloade juridiske specialer i fuld tekst i pdf-format. I stedet for at
specialerne samler støv og går i glemmebogen når de er afleveret og
bedømt, kan de nu samles på nettet, så al den brugbare viden specia-
lerne indeholder, bliver tilgængelig for alle. I første omgang indehol-
der samlingen knap 40 specialer fra jurastudierne og erhvervsjurastu-
dierne, og de behandler så forskellige emner som forbrugerret, EU-
ret, skatteret og IT-ret. Initiativtager Jesper Brændgaard Poulsen
håber at rigtig mange kandidater fremover vil stille deres specialer til
rådighed for download på JuraIndex.dk.

Surf dig til en bolig

BO L I G  – CasaSwap.com er en nystartet internetvirksomhed der skal
løse de akutte problemer med at fremskaffe logi til udvekslingsstude-
rende. Ideen er at skabe et internationalt websted der kan fungere
som en central hvor brugerne kan udveksle og leje hinandens boliger
uafhængigt af universiteterne. Lejeperioden aftales mellem de stude-
rende indbyrdes og kan således være lige fra en forlænget weekend til
et helt semester eller derover. Bag projektet står fire danske studeren-
de der allerede har fået tilsagn om samarbejde fra flere store uddan-
nelsesinstitutioner i Europa. Senest er også EU’s Generaldirektorat for
Uddannelse og Kultur gået aktivt ind i et samarbejde for at udbrede
kendskabet til hjemmesiden.

Se mere på www.CasaSwap.com eller kontakt e-mail:
info@casaSwap.com, tlf. 4085 4533 el. 3929 4566.

Jurister i kælderen

J U R A H U S  I I  – De jurastuderende har længe måttet trækkes med
fredagsbarer der lukkede klokken sytten under tilsyn af vagter, og en-
deløs brok med Studenterhuset der ikke har haft plads til Juridisk Dis-
kussionsklubs arrangementer. Men kan man ikke lide lugten i bageri-
et, kan man jo bare gå ned i kælderen. Derfor har Det Juridiske Fakul-
tet afsat penge til at indrette godt 500 kvm. under Studenterhuset i
Købmagergade til et nyt Jurahus. Kælderen skal indrettes af de stude-
rende og i samarbejde med blandt andet Juridisk Diskussionsklub.
Den skal kunne rumme både studiegrupper, debatarrangementer og
fester. Og ikke mindst fredagsbarer der skal kunne afvikles uden en
vagt der står og tripper.       

TOPMØDE – Den irakiske Kulturminister Mufid

M. Al-Jazairis taler med medarbejdere fra Carsten 

Niebuhr afdelingen ved Københavns Universitet.

Naturvidenskab sakker bagud
»Kandidaterne fra Det naturvidenskabelige Fakultet på Københavns 

Universitet kommer bagud i forhold til de teknologiske fremskridt som

sker i virksomhederne.«

Forskningschef Charlotte Rønhof, Dansk Industri, 

Radioavisen, 17. februar 2004. 
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Af Lise K. Lauridsen

Jamen det lugter da lidt af
lilla bleer, navnet – Folke-
sundhed, men der er altså

masser af demografi, statistik
og økonomi på studiet,« forkla-
rer Anne Rosell med henvisning
til de få mænd på Folkesund-
hedsvidenskab.

Der er nu ikke mange lilla
bleer over Anne Rosells army-
bukser og skijakke. Squash-
ketcheren stikker op af rygsæk-
ken over den røde hårtop. Anne
Rosell har lige kunnet klemme
Universitetsavisens udsendte
ind mellem sin kandidateksa-
men, diverse fester og job-
ansøgninger, en squashtime og
en skitur til Norge.  

Anne Rosell er den første
kandidat fra Folkesundhedsvi-
denskab. Men det første store
hold kandidater kommer først
til sommer. Uddannelsen blev
til ud fra ønsket om at skabe en
ekspertise inden for sundheds-
væsenet som ikke er læger. For-
beredelserne til studiet startede
i 1995, og i 1998 optog Folke-
sundhed det første hold på 60
studerende. 

Svære økonomiske proble-

mer på Københavns Universitet
betød dog at de studerende
måtte vente et semester med at
begynde. 

I bevægelse
Den turbulente start fik Anne
Rosell ikke del i. Som merit-
overført fra Idræt startede hun
først på studiet i september
2000. Og bortset fra nogle
småting var der godt styr på
den unge uddannelse der hav-
de til huse i Panum-bygningen
sammen med medicin- og tand-
lægestudierne, synes Anne.

»Jeg har nok kunnet mærke
at Folkesundhed var et nyt stu-
die fordi vi fx hverken har haft
mødelokaler eller en fredags-
bar. Medicinerne har de lækre-
ste lokaler til deres studenter-
foreninger, vi er blevet sat ned i
et rengøringsrum. 

Man har skullet kæmpe for
sin ret til at være her. Måske
fordi fakultetet har vidst at vi
skulle flytte over på Kommune-
hospitalet, men det er så hele
tiden blevet udskudt. Derfor
har der været modvilje mod at
sætte alt muligt i værk for at vi
skulle få nogle hjemsteder her
på Panum. Medicinerne har

heldigvis været flinke til at låne
os lokaler, men vi har stadig-
væk skullet spørge om lov. Og
det har selvfølgelig haft betyd-
ning for studiemiljøet fordi vi
ikke ved hvem der går på de 
andre årgange,« siger Anne 
Rosell.

Til gengæld synes hun at de
studerende på Folkesundhed
har været meget engagerede i
opbygningen af deres studie på
trods af smalle fysiske forhold.

»I kraft af at Folkesundhed er
et nyt studie hvor ikke alting er
på plads, så har de studerende
haft utrolig meget indflydelse i
fx studienævnet. Det er klart at
et nyt sted vil være mere åbent
for forandring og nye ideer,« si-
ger Anne Rosell der som tidlige-
re formand for Studerende for
International Folkesundhed
(SIPH) har været med til at op-
bygge udvekslingsaftaler, stu-
dieture og praktikophold i ud-
landet. 

F for forebyggelse
Folkesundhedsvidenskab er ik-
ke bare medicin på den bløde
måde. Kandidaterne fra Folke-
sundhedsvidenskab skrider ind
hvor lægen stopper. For eksem-

pel via forebyggelse og oplys-
ning om sundhed. 

Uddannelsen er unik på
grund af dens tværfaglighed.
De studerende skal vide noget
om både sundhedsvidenskab,
naturvidenskab, samfundsvi-
denskab og humaniora og lære
at tænke på tværs af de traditio-
nelle faggrænser. 

For Anne Rosell har det været
sjovt at studere sammen med
lægerne selv om de fagligt ikke
har så meget til fælles.

»De medicinstuderende si-
ger: Ej det her fag med etik og
patientbehandling, hold kæft,
hvor er det kedeligt. Hvor jeg
synes det er det allervigtigste.
Hvis du ikke kan finde ud af ta-
le med patienterne, så kan du
da ikke diagnosticere dem. For
de medicinstuderende handler
det om hård, kontant faglig-
hed,« siger Anne Rosell.

»Vores uddannelse er meget
bred. Vi har lærere fra fire for-
skellige fakulteter, og den bred-
de er både en styrke og en svag-
hed. Derfor tror jeg også at det
er en fordel at nogle studeren-
de har læst andre fag på bachel-
oruddannelsen, for så er de fx
specialiserede i samfundsøko-

nomi eller sociologi,« siger An-
ne Rosell der godt kunne savne
lidt større valgfrihed under ud-
dannelsen netop for bedre at
kunne specialisere sig.

Men ud over den ene anke så
er Anne Rosell imponeret over
lærerstaben på Folkesundheds-
videnskab.

»Jeg tror vi har haft nogle af
de mest dynamiske og engage-
rede lærere fordi det er dem der
haft energien til at sige ‘Fedt
her er ny uddannelse inden for
et område jeg virkelig brænder
for’. Jeg tror ikke undervisere
der er kørt fast eller har tabt be-
gejstringen, har orket at være
med til at starte et nyt studie,«
roser hun underviserne.

På farten
I september påbegyndte Anne
Rosell sit speciale om motion
på recept, og den 11. februar
kunne hun krone værket med
en kandidatgrad og et tital. Ide-

en om fysisk aktivitet som fore-
byggende behandling vil hun
gerne gøre til en del af sit kom-
mende arbejde. En ph.d.-stil-
ling på instituttet ligger og ven-
ter, men Anne Rosell har også
søgt et par andre stillinger så
fremtiden er endnu usikker.

»Jeg vil gerne arbejde i fx
Sundhedsstyrelsen, i idrætsfor-
bundene eller som kommunal
idrætskonsulent,« siger hun og
fortæller at der allerede er mas-
ser af arbejdsgivere på udkig ef-
ter cand.scient.sant.publ.’er.

Lidt arbejdsløshed er dog ik-
ke at fornægte når kæresten og-
så lige er blevet færdig som
kandidat i engelsk: 

»Det bliver da dejligt at kun-
ne tage på skiferie uden at skul-
le have lektierne med i tasken,«
griner Anne. ■

likl@adm.ku.dk

FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB ▼  

Svær fødsel
»En vanskelig fødsel med en villig moder der under stor interesse måtte

gå fem måneder over tiden - bl.a. på grund af manglende velvilje fra

fødselshjælperne - de bevilgende myndigheder.«

Om tilblivelsen af Folkesundhedsvidenskab ved den 

officielle indvielse i Dagens Medicin, februar 1999.

SPORTY – Den første cand.scient.san.publ. er

køreklar. Anne Rosell har skrevet speciale om 

motion på recept og vil gerne kombinere sin 

interesse for fysisk aktivitet  med sit kommende job.

Flyvefærdig fra Folkesundhed

Den første kandidat fra 
Folkesundhedsvidenskab er 
sprunget ud. 29-årige Anne Rosell 
kan se tilbage på et studie der trods 
kaotiske forhold har været præget 
af stort engagement
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Opfinderloven blev den
kaldt. Loven der skulle
sætte gang i innovatio-

nen på universiteterne. Den gav
forskerne pligt til at indberette
deres opfindelse, men samtidig
fik de frataget ophavsretten til
deres påfund. 

Demotiverende, kalder for-
skernes fællestillidsmand på
Københavns Universitet, Leif
Søndergaard, lovens konse-
kvenser.  

»I forhold til tidligere tror jeg
ikke forskerne har den store in-
teresse i at få deres ideer omsat
til brugbare produkter. Jeg tror
at forskerne ville være langt
mere ivrige efter at samarbejde
med erhvervslivet og få patent

på deres forskning hvis de selv
fik rettighederne,« siger Leif
Søndergaard og henviser til
Sverige og Finland hvor for-
skerne har beholdt deres op-
havsret. Vore nordiske naboer
ligger samtidig helt i top i inter-
nationale undersøgelser af hvil-
ke lande der forstår sig på inno-
vation. Danmark derimod kla-
rer sig lidt under middel.

Direktør i Symbion Manage-
ment i Københavns forsker-
park, Trine Winterø, er dog op-
timistisk på universiteternes
vegne. Opfinderloven har na-
turligt nok betydet et fald i an-
tallet af patentansøgninger for-
di mange forskere skyndte sig
at anmelde deres forskning lige

før loven trådte i kraft. Det
samme skete i USA for tyve år
siden da loven blev lavet om,
forklarer Trine Winterø.

»Personligt synes jeg dog at
Danmark er på vej i den rigtige
retning. Patenter giver kun
penge for et fåtal af forskere,
derfor er det godt at universite-
terne som institution står med
et større ansvar for at tilføre ny
viden til erhvervslivet,« siger
Trine Winterø.

Ingen guldgrube
Erfaringen fra andre lande vi-
ser at salg af patenter og li-
censer ikke er en guldgrube for
den offentlige forskning når
man ser bort fra enkelte ameri-
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Af Lise K. Lauridsen

Det var nogen der ville
høre om vi ikke kunne
finde noget at bruge en

million på,« siger Michael Mad-
sen med den lidet universitære
titel Business Development Ex-
ecutive og lægger røret på.

Vi er på Københavns Univer-
sitet, nærmere bestemt på Tech
Trans Enheden der har til huse i
Panum-bygningen. Her skal
fem medarbejdere fremme kon-
takten mellem universitet og
erhvervsliv.   Teknologioverfør-
sel, som det hedder. 

Det betyder blandt andet at
alle opfindelser gjort af ansatte
på Københavns Universitet i re-
aliteten skal anmeldes her. 
Tech Trans Enheden skal så
vurdere om opfindelsen kan
omsættes til et ‘produkt’ og
kontakte relevante virksomhe-
der, fortæller chef på TT-en-
heden Karen Laigaard. 

»Siden den såkaldte opfin-
derlov trådte i kraft i 2000, har
det været forskernes pligt at an-
melde deres opfindelser til uni-
versitetet,« forklarer Karen La-
igaard. 

Før opfinderlovens tid kunne
forskerne selv gå ud og sælge
deres opfindelser, men i dag
må de ikke selv forpligte KU
gennem aftaler med erhvervsli-
vet. Det skal gå igennem TT-en-

heden der er til for at varetage
både universitetets og forsker-
nes interesser, forklarer Karen
Laigaard.

TT-enheden skal skabe kon-
takt med erhvervslivet og sørge
for mere ordnede forhold i sam-
arbejdet mellem forskere og er-
hvervsliv så universitetet også
får glæde af forskningen hvis
den kan omsættes til et nyt ap-
parat eller pille. Og det er netop
derfor beskyttelse af forsk-
ningsresultater gennem paten-
tering er en så vigtig del af TT-
enhedens arbejde.

Virksomhederne vil nemlig
ikke investere millioner af kro-
ner i at omdanne fx ny medi-
cinsk forskning til en pille hvis
de risikerer at konkurrende
virksomheder der ikke har haft
udviklingsomkostningerne, ba-
re kopierer produktet efterføl-
gende.

»Vi går ind sammen med for-
skeren og eksterne patentbu-
reauer og vurderer om opdagel-
sen har ‘opfindelseshøjde’, det
vil sige om det virkelig er en op-
findelse eller om der er nogle
der har fundet på det før? Sam-
tidig ser vi på om der er et po-
tentielt marked for opfindel-
sen,« siger Karen Laigaard. 

Umuligt at bestille 
forskning
Internationale virksomheder er

selv begyndt at banke på hos
TT-enheden for at købe opfin-
delser. Fra Japan, Storbritanni-
en, Sverige og selvfølgelig Dan-
mark har interesserede virk-
somheder henvendt sig. Hvilke
virksomheder og hvad de vil
købe er dog stadig en statshem-
melighed.

»Men virksomhederne kan
ikke gå herind og bestille forsk-
ning med et bestemt formål.
Universitetet og forskerne skal
være optaget af det pågælden-
de forskningsområde i forve-
jen; ellers kan det nemt se ud
som statsstøtte til bestemte
virksomheder, og det kan man
blive man slæbt i retten for,« si-
ger Karen Laigaard. 

Ingen sportsvogne 
Alle mulige former for samar-
bejdsaftaler mellem universitet
og omverden havner også på
TT-enhedens skriveborde. Cir-
ka 20 samarbejdsaftaler er ble-
vet indgået mellem KU og eks-
terne parter siden november
2003.

»Mange af KU’s forskere er
utroligt interesserede i at sam-
arbejde med erhvervslivet, og
nogle af dem oplever faktisk at
virksomhederne er berørings-
angste. Vi er til for at den slags
samarbejde skal foregå på or-
dentlige vilkår så forskeren ikke
ender med bare at få to flasker
rødvin for at videregive dyrebar
viden,« fortæller Karen Laiga-
ard og tilføjer at det nok er de

færreste forskere der vil blive
forgyldte af patenter eller afta-
ler med erhvervslivet på kort
sigt.

»Vi kommer nok ikke til at se
professorerne køre i sportsvog-
ne lige med det samme, men et
par racercykler kan det da godt
være der bliver råd til,« siger
Karen Laigaard.

Hun kender dog til et par for-
skere der blev millionærer på
deres opfindelser på Glasgow
University hvor hun var ansat i
seks år.

For forskningens skyld
Selvom de færreste forskere vil
blive rige på deres patenter, er
der dog mange der er interesse-
rede i at kunne skrive en paten-
teret opfindelse eller en paten-
tansøgning på deres CV. Men
man kan ikke bare komme og
aflevere sin opfindelse hos Tech
Trans-folkene og så regne med

at resten sker af sig selv.
»Vi kan hjælpe forskeren med

at udforme en patentansøgning
og få det juridiske på plads,
men det kræver et stort engage-
ment fra forskernes side. For
det er forskeren selv der skal
forsvare sin opdagelse hvis pa-
tentagenten siger at det er der
allerede nogen der har fundet
på, og vi har i høj grad brug for
forskerens faglige ekspertise
gennem hele forløbet,« fortæl-
ler Karen Laigaard.

Lige nu har TT-enheden 45
patentsager liggende, men
uden en interesseret virksom-
hed er et patent ingenting
værd. 

»Vi er nødt til at se på om vi
har råd til at ligge med så man-
ge sager, for det er dyrt at gå
ind i et patenteringsforløb, og
desuden kræver kommercialise-
ring en meget aktiv indsats,« si-
ger Karen Laigaard. 

Typisk koster en patentan-
søgning fra et par hundrede tu-
sinde kroner til godt en million
kroner.

Indtil 31. december 2003 stil-
lede Videnskabsministeriet en
bevilling til rådighed der dæk-
kede en del af TT-enhedens ar-
bejde, men nu skal universitetet
selv til at poste penge i innova-
tion og samarbejde. Og spørgs-
målet er om det er så god en
forretning som det ind imellem
gøres til.

»Det er meget optimistisk at
tro at vores aktiviteter kan give
et substantielt overskud til uni-
versitetet. Der findes nogle få
eksempler i USA. Men tekno-
logioverførsel handler også om
at formidle den viden KU’s for-
skere har og føre nogle af de
private midler tilbage til forsk-
ningen til videreudvikling af
nye spændende projekter,« si-
ger Michael Madsen. ■

TEMA:PATENT PÅ FREMTIDEN ▼  

Med hvor det sker
»Virksomheder etableres typisk i nærheden af dynamiske forskningsmiljøer, og med det

nye arbejde i Tech Trans Enheden ønsker vi at bidrage til at Øresundsregionen og Danmark

udvikler sig til Europas ledende bio-region.«

Rektor Linda Nielsen ved åbningen af Tech Trans Enheden på KU, 

Universitetsavisen, august 2003.

FRONTLØBERE – Tech Trans Enheden på Københavns Universitet har det sidste års 

tid haft travlt med anmeldelser af forskeres opfindelser, patentering og samarbejde med

erhvervslivet. Fra venstre ses sekretær Trine Larsen, patentkonsulent Sven Milthers, chef

Karen Laigaard, technology development executive Tobias Hillestrøm og business develop-

ment executive Michael Madsen.

Omverdenskontoret
Virksomheder fra Japan, Storbritannien, 
Sverige og Danmark banker på døren hos 
Tech Trans Enheden for at købe opfindelser

Grænser for opfindsomheden
Loven om patenter
skulle opfordre til 
opfindelser, men 
virker i stedet demo-
tiverende, mener 
forskernes fælles-
tillidsmand
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kanske universiteter som meget
tidligt har været ude og tage
patenter. 

Øget indtjening til universite-
terne er heller ikke intentionen
bag kommercialiseringen af
forskningsresultater. Forsker-
nes gode ideer skal først og
fremmest være med til at skabe
nye videnarbejdspladser og
bedre international konkurren-
ceevne for Danmark.

Set fra industriens side for-
pligter opfinderloven universi-
teterne til at løfte en tung opga-
ve som før var overladt til den
enkelte forsker. 

»Der findes ingen tal for pa-
tentaktiviteterne på universite-
terne før loven blev vedtaget,

men vi ved at det har været
utrolig svært for den enkelte
forsker at udtage patent. I dag
har universitetet et incitament
til at støtte forskeren i at gøre
viden tilgængelig for virksom-
hederne via loven og via at de
får betaling for eventuelle ret-
tigheder,« siger Charlotte Røn-
hof, forskningschef i Dansk In-
dustri, der netop har færdig-
gjort en evaluering af opfinder-
loven i samarbejde med Rektor-
kollegiet.

Kulturclash
En anden hurdle for innovativ
forskning på danske universite-
ter er selve forskerkulturen. 

»Hvis man vil patentere en

Fakturaforskning
»Videnmarkedet er i rivende udvikling. Derfor er det væsentligt at den offentlige forsk-

nings ideer og opfindelser i størst muligt omfang finder vej til virksomhedernes udviklings-

afdelinger som råstof for nye kommercielle successer.«

Nye veje mellem forskning og erhverv, Videnskabsministeriet september 2003.

Det ligner mest et apparat
fra en fysiktime i folke-
skolen. En bunke farvede

ledninger snor sig inde bag en
aluminiumplade med små
hjemmelavede mærkater på. 

Men faktisk er den beskedne
installation den første af sin art
på Københavns Universitet.
Med patentet på ‘Metode og ap-
parat til non-invasiv estimering
af angiogenese’ har KU for
første gang fået eneret til en op-
findelse siden det blev lovligt
for universiteterne at sælge vi-
denskabelige resultater der kan
føre til fx nye apparater eller
medicin. 

Opfindelsen er begået af lek-
tor Paul Kristjansen og profes-
sor Bjørn Quistorff på Sund-
hedsvidenskab. I samarbejde
fandt de i 1999 ud af at en
såkaldt ultralydsdoppler - som
bruges i fx fartradarer - i kom-
bination med nær-infrarød
spektroskopi - som bruges ved
fx pulsmåling - kunne måle
dannelsen af blodkar i hud og
slimhinder (angiogenese). Det
har betydning for undersøgel-
ser af effektiviteten af nye be-
handlingsmetoder mod kræft-
svulster. Princippet er at man i

stedet for at hæmme selve
kræftvævet, bremser nærings-
tilførslen til den ved at hindre
dannelsen af nye blodkar. For-
skerne forudser også at meto-
den vil vise sig nyttig til at måle
behandlingseffektiviteten af
hudsygdomme som fx psoria-
sis.

»Før har det været en meget
kompliceret og langsommelig
proces at måle dannelsen af
blodkar som har krævet udta-
gelse af vævsprøver, men med
vores apparat kan man helt
undgå at skære i patienten (no-
ninvasiv) eller forsøgsdyret,«
forklarer Bjørn Quistorff, Insti-
tut for Biomedicin og Genetik.

Tid til omtanke
At det har taget fire år fra op-
findelsen blev gjort til patentet
er i hus, er hel normalt sagsbe-
handlingstid når nationale og
internationale myndigheder,
patentagenter og innovations-
miljøer skal tages i ed. 

Patentet dækker kun det
amerikanske marked blandt an-
det fordi et europæisk patent er
en bekostelig affære hvor der
skal betales for hvert land man
tager patent i.

For Bjørn Quistorff og Paul
Kristjansen, Institut for Moleky-
lær Patologi, har det ikke været
en hæmsko at deres forsknings-
resultater ikke kunne offentlig-
gøres før patentansøgningen
var indgivet. Artiklerne om op-
findelsen var alligevel først fær-
dige nogenlunde samtidig med
patentansøgningen. I alt er der
kommet seks artikler og en
ph.d.-afhandling ud af deres
opfindelse.

»Processen hvor vi har argu-
menteret frem og tilbage med

patentmyndighederne, har
været besværlig, men også gan-
ske nyttig fordi vi på den måde
har fået tænkt opfindelsen vir-
kelig godt igennem inden of-
fentliggørelsen. I den proces
blev vi også inspireret til at
tænke over hvad vores opfin-
delse i øvrigt kunne bruges til
ud over det formål den primært
var udviklet til. Og den viden
når man sjældent frem til hvis
man bare offentliggør sin forsk-
ning,« siger Bjørn Quistorff der
tidligere selv har prøvet at få

patent på sin forskning uden
det store held.

»Jeg hang selv på dyre reg-
ninger til patentagenter og
ansøgninger. Økonomisk hang
det kun sammen hvis jeg var
parat til pantsætte huset, så det
er et stort fremskridt at univer-
sitetet nu tager sig af den del af
patentansøgningen,« mener
Bjørn Quistorff.

Ingen fine fornemmelser
At gøre kommerciel brug af sin
forskning er efterhånden blevet

helt accepteret, i hvert fald i de
akademiske kredse på Sund-
hedsvidenskab, mener Quistor-
ff:

»I halvfemserne er der sket et
holdningsskift, så i dag tror jeg
de fleste universitetsforskere
anser det som noget meget po-
sitivt.« 

Patentet er endnu ikke blevet
kommercialiseret, men forsker-
ne bag arbejder sammen med
Tech Trans Enheden på at iden-
tificere interesserede virksom-
heder.

Om den potentielle konflikt
mellem forskning og kommer-
cialisering, siger Bjørn Quistor-
ff: »Det er en misforståelse at
der skulle være en modsætning
mellem god forskning og en ef-
terfølgende kommerciel proces
hvor forskningen udvikles til et
brugbart produkt. Problemet er
hvis det kommercielle aspekt
bliver styrende for hvad der
skal forskes i. Vi går galt i byen
hvis vi ikke beskytter princip-
perne for den frie forskning og
lader erhvervslivet nøjes med
at styre den eventuelle kom-
mercialisering.« 

Og selv om han elsker at age-
re Ole Opfinder, så kan tidsfor-
bruget dog godt bekymre ham:

»Jeg tror man skal tage en
diskussion med jævne mellem-
rum af om forskerne bruger
urimeligt meget tid på selve
kommercialiseringsprocessen -
det drejer sig nok om at få lært
at fordele rollerne mellem for-
skerne og universitetet kom-
mercialiseringssupport.«  ■

likl@adm.ku.dk

opfindelse, mister man den
fremmeste videnskabelige pre-
stige – at offentliggøre sin
forskning. At få frataget mulig-
heden for at kommunikere med
fagfæller om sin forskning vil
være et utroligt stort tab for de
fleste forskere. Derfor tror jeg
de færreste skænker patente-
ring en tanke når de står med
gennembrud inden for forsk-
ning,« siger Leif Søndergaard.

Offentliggørelse af forsk-
ningsresultater kan først finde
sted når patentansøgningen er
lavet, og det kan tage to-tre
måneder oplyser Tech Trans
Enheden. 

Symbiondirektør Trine Win-
terø kender også til kultursam-

Retten til den gode ide 
– Det er forskernes pligt at indberette nye opfindelser til uni-

versitetet. Universitetet skal medvirke til at opfindelsen ud-

nyttes kommercielt. 

– Hvis opfindelsen en dag giver overskud, får universitetet hvor

forskningen har fundet sted, først dækket alle sine udgifter

ind, derefter deler forskere, institut og universitet ligeligt.

– At få patent på en opfindelse koster fra et par hundrede tu-

sinde kroner til en million. 

– Det tager typisk tre-fire år at få udstedt et patent  

– Inden den patenterede ide kommer i produktion, kan der

igen gå otte-ti år. 

LYS IDE – Apparatet til måling

af dannelsen af blodkar har givet

universitetet sit første patent.

Bjørn Quistorff (billedet) og Paul

Kristjansen er opfinderne bag.

Patent 
på opfind-
somhed
Københavns Universitet har 
for første gang opnået patent 
på en opfindelse
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menstød mellem innovativ
forskning og de klassiske forsk-
ningsidealer.

»Mange forskere kunne ikke
drømme om at patentere deres
ideer fordi det ikke er merite-
rende på samme måde som at
publicere artikler. Derfor hand-
ler det om at få skabt en ny kul-
tur omkring kommerciel forsk-
ning og et nyt lag af folk på uni-
versiteterne der har erfaringer
med innovation og kontakt til
erhvervslivet,« siger Trine Win-
terø. ■       

likl@adm.ku.dk
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Af Nikolaj Lange og Richard Bisgaard

En gang om året må dronningen se sig hensat
til en andenplads. Det sker når Børsens Ny-
hedsmagasin kårer Danmarks mest trovær-

dige person. De sidste mange år er titlen nemlig
gået til kronens vogter Bodil Nyboe Andersen. Så
det er ikke tilfældigt at hun var ombejlet da uni-
versiteterne skulle finde medlemmer til deres be-
styrelser.

Allerede 30. maj 2003 kunne man dog i en
overskrift i Børsen læse at hun havde sagt ja til
Københavns Universitet. I artiklen blev det ud-
blødt til at hun havde erklæret sig positiv.  

»Det kan godt være at pressen fik lidt mere ud
af det, men det var hvad jeg sagde. På det tids-
punkt var jeg sådan set ikke kandidat,« siger hun. 

Hun var dog ikke i tvivl da hun endelig fik til-
budet fra Københavns Universitet.

»Fordi der hører jeg på en eller anden måde
til,« mener hun.

Bodil Nyboe Andersen blev cand.polit. fra
Københavns Universitet i 1966 og har været fast-
ansat her 12 år som underviser. Hun beskriver ti-
den på universitetet som en tid hvor man kunne
diskutere og spille bold med tingene. Noget hun
siden har savnet. 

Desuden har hun været særdeles aktiv i univer-
sitetsdemokratiet både i studieårene som med-
lem af Studenterrådet og senere som VIP-repræ-
sentant i Konsistorium. Tiden i Konsistorium hu-
sker hun som spændende, men også af og til fru-
strerende. 

»Der var så mange ting man gerne ville som
der ikke lige var penge til. Et af de store spørgs-
mål dengang var jo netop prioritering,« siger
hun.

Nu vender hun så tilbage til universitetet. Den-
ne gang som medlem af en bestyrelse hvor fler-
tallet kommer ude fra og ikke er valgt ved af-
stemning som i det gamle flade universitetsde-
mokrati. 

»Der kan man jo bare sige at det er politisk be-
sluttet at det skal være sådan, og det er de vilkår
bestyrelsen skal virke under. Den debat skal be-
styrelsen ikke til at genoplive. Det er en debat
universitetet har haft med det politiske system,«
siger hun.

Studenterårene
Da Bodil Nyboe Andersen i 1959 fik sin studen-
tereksamen, var hun i tvivl om hvad der trak
mest, medicinstudiet eller økonomistudiet. Det
blev dog økonomien der vandt.

»Det skyldtes nok i høj grad at min far var øko-
nom, så jeg vidste meget om økonomverden,«
fortæller hun.

Flere af forældrenes venner var således også
økonomer, som for eksempel Professor Nørre-
gaard Rasmussen. Bodil Nyboe Andersen havde
kendt ham og var kommet hos ham siden hun var
en lille pige, og hun sagde du til ham ligesom han
sagde du til hende. Men dengang var tiden en
anden, og da den unge Bodil skulle begynde på
universitetet, gik den ikke længere. Så professor
Nørregaard Rasmussen foreslog meget højtide-
ligt at de skulle drikke Des. Da hun så godt seks
år senere blev kandidat, var det første de gjorde
at drikke dus igen. 

»Det siger lidt om omgangs-
formen dengang. Der var virke-
lig afstand fra en studerende til
en professor,« husker hun.

Det tog Bodil Nyboe Ander-
sen seks og et halvt år at blive
cand.polit. Det var lidt længe dengang, mener
hun, men det skyldtes blandt andet at hun også
arbejdede ved siden af. Forældrene boede tæt på
det nyåbnede Louisiana, og i weekenden og feri-
er solgte hun billetter på museet. De sidste fire år
af studiet boede hun desuden på kollegium hvil-
ket også tog en del tid. 

Hendes eksamen vakte den gang en del op-
mærksomhed. Indtil den allersidste prøve så det

nemlig ud til at hun kunne ende med at få det
højeste snit nogensinde i 1929-studieordningens
historie. Det blev dog kun til det næsthøjeste. Re-
korden blev i sat i 1939 af hendes egen far.

Fantastisk underviser
Bodil Nyboe Andersen blev fastansat på universi-
tetet i foråret 1968. Da var professorvældet un-
der omvæltning, og nye grupperinger dukkede
op, som for eksempel Marxistiske Økonomer. Det
betød også at de yngre undervisere fik langt me-
re magt end tidligere. Den unge nyuddannede
økonom kom derfor meget hurtigt til at spille en

central rolle
på instituttet.

Hun husker
dog ikke no-
gen store kon-
flikter.

»Vi havde
da debat, men jeg synes ikke der var nogen dårlig
stemning omkring det,« husker hun. 

»Der er givet nogle af de ældre professorer der
har følt sig trængt og følt at de fik lidt mindre
indflydelse. Men der var så også nogle der følte
en lettelse ved at andre tog ansvar,« mener hun.  

Sammen med kollegaen Ellen Andersen stod
hun i 1970 bag en større reform af økonomistudi-
et. Tidligere havde studiet været opdelt i to dele

hvor fagene var placeret mere eller mindre tilfæl-
digt. Så gik man til eksamen i alle fagene på en
gang. Den struktur var Bodil Nyboe Andersen
med til erstatte med en mere moderne struktur
med løbende eksamener.

På Institut for Økonomi bliver Bodil Nyboe An-
dersen stadig husket som en fantastisk undervi-
ser og ikke mindst vejleder. Ifølge hendes eget
udsagn har hun reddet en del studerende op af
specialesumpen, og en enkelt er senere endt som
direktør for et stort selskab.

»Typisk var det folk som havde jobs de var
smadder gode til. De manglede bare lige specia-
let. Nogle gange var det et spørgsmål om at sætte
folk lidt hyppigt stævne så de kom og afleverede
til tiden. Men andre gange var det også et spørgs-
mål om at forklare ‘det kan være at du skal sætte
ambitionsniveauet ned, og at det ikke nødven-
digvis er elleve du skal kigge efter. Kan du lave et
hæderligt gennemsnitsspeciale, er det måske der
du skulle sætte dit ambitionsniveau, for dit liv er
sådan set formet og i gang’,« fortæller hun.

Bodil Nyboe Andersen var kendt for en sjæl-
dent stor tålmodighed. Ikke kun med speciale-
skriverne, men også når de studerendes opmærk-
somhed svigtede. Et eksempel på at tålmodighe-
den har båret frugt er hendes egen søn Kasper
Holten der selv droppede ud af universitetet selv
om han bare manglede en enkelt eksamen for at

PORTRÆT ▼  

Året var 68, og studenteroprøret var i fuld
gang da den unge kvindelige økonom 
kom ind på Økonomisk Institut. I dag er 
troværdighed, tillid og stabilitet nøgleord 
i hendes arbejde 

Krone-
prinsessen
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»Jeg brændte ikke tilstrækkeligt 
meget for forskning til at det skulle
være en livslang karriere.«

Ny portrætserie
Dette er det første i en serie af portrætter af de eksterne medlemmer

af Københavns Universitets kommende bestyrelse. Portrætterne bliver

bragt i alfabetisk rækkefølge hvilket betyder at du i næste nummer kan

læse om Claus Bræstrup der 1. november tiltrådte som administrerende

direktør for medicinalvirksomheden H. Lundbeck A/S. 
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blive bachelor. Siden har han haft stor succes på
Det Kongelige Teater hvor han som blot 26-årig
blev udnævnt til operachef. 

»Men min yngste søn Johan bliver heldigvis
snart færdig. Efter en årrække som balletdanser
læser han kunsthistorie i Berlin. Jeg var faktisk
bekymret for Kasper, men det er jeg for længst
holdt op med,« fortæller hun. 

Ingen stor forsker
Når de studerende havde afleveret specialet og
der skulle holdes kandidatfester, foregik det tit
hos Bodil Nyboe Andersen. Hun havde en lejlig-
hed ved Sortedams Dosseringen hvor der var 
rigeligt plads. Her blev også blevet afholdt en del
julefrokoster.

»På Det tidspunkt var det sociale liv omkring
universitetet enormt vigtigt for mig,« husker hun.

Men i 1973 blev der sat en stopper for festerne.
Det år fik hun sin første søn Kasper. I 1976 fulgte
så lillebror Johan. Samme år blev hun gift med
Henning Holten som hun var sammen med ind
til 1985.

For at have tid til det hele begyndte hun at mø-
de på sit kontor mellem klokken seks og syv læn-
ge før telefonerne var begyndt at forstyrre. På
den måde kunne hun nå en hel dags arbejde på
tre timer inden hun havde undervisning. 

Et andet problem var at selv om Bodil Nyboe
Andersen havde nydt kontakten med de stude-
rende og var meget aktiv i studieplanlægningen,

kneb det mere med interessen for forskningen. 
»Jeg var ikke nogen stor forsker. Derfor var det

også klart at da jeg nærmede mig de fyrre, så var
jeg på udkig efter noget andet. Jeg brændte ikke
tilstrækkeligt meget for forskning til at det skulle
være en livslang karriere. Samtidig skete der og-
så det, hvis jeg skal sige det lidt poppet, at jeg
syntes studenterne blev yngre og yngre. Det gjor-
de de selvfølgelig ikke, men jeg blev ældre og æl-
dre, og afstanden som i begyndelsen var meget
lille, den blev jo så større og større. Friskheden
gik også lidt af undervisningen, og så var det
måske en god ide at finde sig noget andet,« siger
hun

I banken
I 1980 sagde Bodil Nyboe Andersen så ja til et til-
bud fra Andelsbanken om en stilling som direk-
tør. Det var en stilling som ind til da havde tilhørt
hendes far. Hun beskriver selv skridtet fra univer-
sitetslærer til bankdirektør som det største man
overhovedet kan tage inden for hendes fag. 

»En af de gode ting ved universitetet var at
man kunne have en debat og spille bold med tin-
gene. Da jeg i 1980 kom til banken, var det sådan
at når en direktør havde en mening, så troede
man at så var det sådan. Så hvis jeg var kommet
til at udtrykke et eller andet, så troede folk at det
stod fast, mens jeg måske bare var ude efter at
høre hvad andre mente,« fortæller hun. 

Efter ti år i Andelsbanken blev hun direktør i

Nationalbanken, og da Erik Hoffmeyer i 1995
trak sig som formand for direktionen, overtog
hun posten.

Her har Bodil Nyboe Andersen for alvor ople-
vet at hendes ord vejer tungt. Så tungt at hun al-
tid ender på sejrsskamlen når Danmarks mest
troværdige bliver kåret. Troværdigheden mener
hun dog tilhører Nationalbanken mere end den
stammer fra hendes person.

»Jeg har arvet en meget troværdig organisati-
on, og den linje har vi selvfølgelig forsøgt at køre
videre. Det er noget vi lægger meget vægt på. Vi
er oprettet i 1818 efter statsbankerotten, og for-
målet var at skabe tillid omkring penge. Derfor er
dette med troværdighed og tillid en utroligt vig-
tig ting.« 

Rollen som kronekursens vogter gør også at
Bodil Nyboe Andersen med tiden er blevet mere
forsigtig med hvad hun udtaler sig om. Hun ud-
taler sig sjældent, og når det sker, handler det ik-
ke om andet end netop pengepolitikken og finan-
sielle forhold.

Man får heller ikke meget ud af at spørge til
bestyrelsens arbejde i fremtiden.

»Det vil jo vise sig,« siger hun blot. 
Mere vil hun ikke ud med på det område før

bestyrelsen er trådt sammen. Hun understreger
at bestyrelsen har elleve pladser og at hun ikke
vil udtale sig om noget før det har været diskute-
ret i fællesskab. ■

Bodil Nyboe Andersen 

Direktør, Danmarks Nationalbank

Født 9. oktober 1940 

Uddannelse:

Cand.polit., Københavns Universitet (1966) 

Tidligere beskæftigelse:

Sekretær i Det Økonomiske Sekretariat 

(1966-1968)

Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns

Universitet (1968-1980) 

Medlem af Andelsbankens direktion 

(1981-1990) 

Koncerndirektør, Unibank og Unidanmark

(1990)

Direktør i Danmarks Nationalbank (1990- )

Formand for direktionen (1995- )

Bestyrelsesposter:

Bodil Nyboe Andersen har tidligere været

medlem af en lang række bestyrelser og er i

dag medlem af Det Danske Filminstitut, Velux

Fonden og Det Generelle Råd i Den Euro-

pæiske Centralbank. Desuden er hun formand

for Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond.

Stor pædagog
»Lederne lytter når hun snakker penge. Ligesom studenterne gjorde da hun som ung underviste på Køben-

havns Universitet og formåede at gøre tør økonomisk teori lyslevende. Hun er en stor pædagog der som nati-

onalbankdirektør har fået hele Danmark som klasseværelse. Vi tror på hende når hun med sin varmt smilende

autoritet stille og roligt forklarer os hvad der er op og ned i pengepolitikken. Hun er magten med et menne-

skeligt ansigt. En inspirationskilde, ikke kun for lederne, men for os alle sammen.«

John Lautrup i B.T. 30. oktober 2002
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Af Nikolaj Lange

Vi gjorde det sidste år un-
der Irak-krisen at vi ud-
sendte en liste med nav-

nene på over halvtreds forskere
med stikord og kontaktoplys-
ninger. Alle sammen forskere
som havde forskellige vinkler
på Irak-krigen. Journalisterne
var vilde med det. De syntes det
var dejligt at slippe for altid at
høre de samme tre mennesker
tale om Irak. Det gav en mere
nuanceret og mere perspektiv-
rig dækning.«

Således lyder universitetets
kommunikationschef, Claes
Amundsens, bud på en succes-
historie. En historie der des-
værre kan synes langt fra hver-
dagen hvor mange på universi-
tetet føler at de går rundt med
en masse gode historier som al-
drig bliver fortalt. Imens føler
journalisterne ofte at de løber
panden mod en mur når de
henvender sig til universitetet.

Blandt andet derfor har
Københavns Universitet nu fået
en kommunikationsstrategi og
en kommunikationspolitik. De
er formuleret af Rektors For-
midlings- og Informationsud-
valg og blev vedtaget på det se-
neste konsistoriemøde.

»Mens strategien mere hand-
ler om en bevægelse og en visi-
on om hvor vi gerne vil være, så
er politikken et redskab der
skal give de enkelte ude på in-
stitutterne og fakulteterne nog-
le værktøjer og rammer når de
skal arbejde med kommunika-
tion,« forklarer Claes Amund-
sen.

»Vi skal hjælpe den enkelte til
at deltage i arbejdet med at
skabe et mere synligt universi-
tet og et universitet der aktivt
er i dialog med sin omverden.«

Tordenskjolds eksperter
Mange er trætte af at høre på
almindelige menneskers me-

ning i medierne, mener Claes
Amundsen. De vil gerne høre
folk der ved hvad de taler om.
Problemet er bare at journali-
sterne alt for ofte hiver fat i Tor-
denskjolds soldater når de skal
bruge en der ved noget. Meget
af det skyldes vane, mener han.

»Jeg har selv arbejdet på
TV2-Nyhederne, og når vi skul-
le have fat i nogen der vidste
noget, så råbte vi ud i lokalet
»hvem ved noget om økono-
mi?« eller »hvem ved noget om
mellemøsten?« Så råbte en an-
den journalist navnet på den
han sidst havde talt med. Eller
også slog journalisten op i sin
egen database over hvem han
selv havde talt med, eller han
gik ind og søgte på avisdataba-
sen Infomedia og fandt dem
som andre havde talt med,« for-
tæller han.

Men det er dog ikke ren do-
venskab der får journalisterne
til at vælge den lette løsning.

»De aner simpelthen ikke
hvor de skal starte. Om det nu
er på Psykologi, Sundhedsvi-
denskab eller Sociologi. De op-
lever at det kan være umuligt at
finde frem til de relevante per-
soner og meget svært at få
hjælp til det.«

Derfor arbejder kommunika-
tionsafdelingen også på et pro-
jekt der har arbejdstitlen »Find
en forsker« som går ud på at
opbygge en database hvor det
bliver muligt at søge efter stik-
ord, emner og forskningsområ-
der.

»Meget af det kan også gøres
mere lavteknologisk ved at vi
på universitetet får opbygget en
struktur for hvordan vi lettest
hjælper folk igennem labyrin-
ten her. Man kunne for eksem-
pel aftale på hvert institut
hvem der har ansvaret for kom-
munikationen og for at hjælpe
journalister,« foreslår Claes
Amundsen.

»Det skal selvfølgelig gøres så

forskerne har tid til at passe de-
res arbejde, men samtidig vil
være mere tilgængelige over for
omverdenens rimelige krav.
Mange vil nok være bange for
at blive overrendt af 7. klasses
elever der er ved at skrive opga-
ve og vil vide hvorfor de sulter i
Afrika, eller hvor mange nuller
der er i en million.«

Afliv myterne
Kommunikation for universite-
tet handler altså i vis udstræk-
ning om være til rådighed for
omverden. Men det handler og-
så om at skabe forståelse for
universitetets verden. Claes
Amundsen nævner universitets-
loven som eksempel.

»Der var nok nogle der følte
at når den blev vedtaget som
den gjorde, så skyldtes i høj
grad mangel på forståelse for
universitetets virkelighed. Fordi
vi ikke gjorde vores stemme til-
strækkeligt gældende.«

Det handler også om at aflive
en række myter om universite-
tet. For eksempel kan journali-
ster godt lide et udtryk som
»bag universitetets tykke mu-
re.«

»Det er nærmest blevet et fast
udtryk. Det er som om det sid-
der fast på en genvejstast på
computeren. Men det er en my-
te. Vi har døre der er åbne hele
tiden og masser af folk der
kommer på universitetet, vi har
Åbent Universitet og vi deltager
i Folkeuniversitetet, har Kultur-
nat og Humaniora Festival, og
vi tager del i den offentlige de-
bat.« 

Andre af myterne er sande.
Her er udfordringen at forklare
dem og skabe forståelse for
hvorfor tingene er som de er. 

»Som når folk siger at det
godt nok tager lang tid for ek-
sempel at få ændret studieord-
ningerne på universitetet. Det
er jo rigtigt nok. Vi har et ret
tungt administrativt system.
Men det er også et system der
sikrer at folk bliver hørt og at
beslutninger ikke bliver taget
ud fra meningsmålinger og ef-
ter pludselige indskydelser. Vi
kan ikke bare løbe efter politi-
ske vinde,« siger kommunika-
tionschefen.

Kommunikationspolitikken
vil meget snart blive layoutet og
trykt og udsendt til alle ansatte.
Den vil blive fulgt af en lille
kampagne, så alle på universi-
tet ved at den findes. 

Strategien er en større og lidt
mere vanskelig ting. Der skal
udarbejdes en handlingsplan
for hvordan den bliver omsat i
praksis, og de enkelte fakulte-
ter og institutter skal nok også
begynde at arbejde med kom-
munikationsplaner. 

»Rektoratet har bedt kommu-
nikationsafdelingen påtage sig
det koordinerende ansvar for
den proces. Vi er ved at etable-
re en arbejdsgruppe med kom-
munikationsmedarbejdere fra
de forskellige fakulteter, og vi
vil ret hurtigt være klar med 
en række meget konkrete for-
slag.« ■

nila@adm.ku.dk

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI  ▼  

Overskrifter

Kommunikationsstrategien og -politikken handler om andet
end pressekontakt. Nogle af hovedindsatserne i strategien er
samlet under overskriften ‘Dialog og Tilgængelighed’:

● En styrket formidling af forskningsresultater til offentlig-
heden

● En stærkere profilering af uddannelserne
● En øget deltagelse i den offentlige debat
● En hyppigere invitation til dialog
● En styrket position i det københavnske kulturliv
● En øget overskuelighed og tilgængelighed

Kommunikationspolitikken har disse hovedoverskrifter:

1. Vi skal fortælle om vores succeser
– og om, hvad vi lærer af vores fejl

2. Vi skal svare på kritik
– og komme den i forkøbet når det er muligt

3. Vi skal opsøge dialogen 
– og være villige til at flytte os

4. Vi skal punktere myterne
– eller forklare deres baggrund

5. Vi skal huske at nævne universitetet
– når det er relevant 

Derudover indeholder politikken også en række konkrete ar-
bejdsprincipper.

Både strategi og politik er tilgængelige i deres helhed på
www.ku.dk/kommunikation under menupunktet kommuni-
kationsplatform.

KLOGE HOVEDER – Nyhedsstrømmen venter

ikke, og når der skal bruges en ekspert, er der ikke

tid til at lede længe.

Find en 
forsker
Det skal være lettere for 
journalister at finde vej ind 
bag universitetets mure. Der er
kommet både en strategi og 
en politik for kommunikation
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Den almindelige dansker mener
»Vi almindelige elsker eksperter. Det er dem der giver os et indblik vi el-

lers ikke ville få. Men det bliver mere og mere datid. En stor del af P1’s

tid er nu optaget af den slags programmer hvor almindelige mennesker

ringer ind og siger alt det vi alle sammen ved i forvejen.«

Gerda Nielsen i et læserbrev i Politikken 6. februar 2004
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Af Martin Skov og 
Andreas Roepstorff

Hvorfor giver nogle gen-
stande anledning til det
vi kalder en æstetisk op-

levelse? Det gør de, ifølge hjer-
neforskeren Semir Zeki, fordi
vores hjerner er indrettet på en
særlig måde. Zeki, der er pro-
fessor ved University College
London og leder af forsknings-
enheden Vision Lab, var i
1960’erne og 1970’erne blandt
pionererne der revolutionerede
vor viden om synssansens bio-
logi. 

I dag forsøger han med ud-
gangspunkt i denne viden at
forklare hvorfor billedkunst gi-
ver anledning til særlige ople-
velser i vores hoveder. Og han
er kommet frem til det svar at
kunsten adlyder bestemte kog-
nitive love som menneskehjer-
nens indretning dikterer. Ved
en samtale på hans arbejds-
plads midt i det kosmopolitiske
London bad vi Zeki forklare
hvori disse love består. 

Det vigtigste, fortæller han,
er at synssansen har et bestemt
formål.

»Jeg blev som neurolog selv
interesseret i kunsten via et
spørgsmål som sjældent stilles:
Hvad er synet til for? Svaret er
at synet er til for at vi kan tileg-
ne os viden om verden.«

Hvordan udfører hjernen dette
utrolige job?

»Hjernen er ikke interesseret
i de evindelige forandringer
øjet registrerer. For at kunne se
et træ som et træ og ikke som
en masse skiftende synsind-
tryk, må hjernen se bort fra sto-
re mængder af information om
lysforhold, afstand, vinkler og
så videre. Hjernen er interesse-
ret i træets ide, så at sige.«

Det er dette bestandige arbej-
de med at tilegne sig viden gen-

nem en ‘idealisering’ af de san-
seinput hjernen modtager der
ifølge Zeki først og fremmest
forklarer eksistensen af billed-
kunst. Hjernen ønsker at se
træets ide, men hjernen møder
aldrig den ideale størrelse i den
virkelige verden (som jo er fyldt
med en uendelighed af partiku-
lære træer). Hvorfor så ikke
prøve at fremstille sådanne ide-
er på et lærred eller i form af en
skulptur?  

»Kunst er en bestræbelse på
at give ideal viden en form som
vil tilfredsstille hjernen. Som
jeg ser det, skal kunstværker
forstås som yderligere en måde
at tilegne sig viden om verden
på.«

Kunstneren er hjerne-
forsker
En anden hjernelov der dikte-
rer billedkunstens natur, er sy-
nets organisering i funktionelt
specialiserede moduler, siger
Zeki. 

Vort visuelle system består af
et stort antal separate celle-
grupper som hver især behand-
ler forskellige aspekter af syns-
indtrykket. Der findes eksem-
pelvis en cellegruppe kaldet V4
der selektivt aktiveres af farve,
en anden (V5) som stimuleres
af bevægelse og en tredje (MT)
der aktiveres af ansigter. Selv
om vi oplever at se verden om-
kring os som en enhed af far-
ver, bevægelse og så videre, er
denne enhed i virkeligheden re-
sultatet af en ‘sammenbinding’
af adskilte delprocesser. Det er
noget vi ved fordi personer der
har fået deres V5-celler øde-
lagt, vedbliver at have et intakt
syn bortset fra evnen til at se
farver. Lægerne kalder dette
spektakulære syndrom for
akromatopsi. 

Malerier, skulpturer og foto-
grafi aktiverer forskellige mo-

duler. Yves Kleins monokromer
eller Mark Rothkos skabelse af
et følelsernes sprog i farve er
således særligt rettet mod cel-
lerne i V4. Anden billedkunst
kan være primært interesseret i
bevægelse eller i portrætter og
vil da fortrinsvis aktivere V5 og
MT.  Pointen er at denne ud-
forskning af forskellige form-,
farve- og be-
vægelses-
aspekter kun
er muligt på
grund af sy-
nets indret-
ning. Kunst-
neren bør i virkeligheden opfat-
tes som en slags hjerneforsker,
siger Zeki.

Mondrian, Malevich, 
Calder...
»Tænk på en billedkunstner
som Mondrian. I begyndelsen
af sin karriere var han en form
for naturalistisk maler, men se-
nere vendte han sig i stadig
højere grad mod det filosofiske
og endte som teosof. En tid var
han interesseret i kubismen,
men han mente ikke at kubi-
sterne drog den logiske konklu-
sion af deres arbejde. Konse-
kvensen af Braque og Picassos
kubisme er nemlig formulerin-
gen af et nyt spørgsmål: ‘Hvad
er alle formers konstans? Hvil-
ke urformer er alle former
skabt af?’ 

Mondrian satte sig for at fin-
de frem til disse urformer, og
hvad nåede han frem til? Den
lige linje! Det interessante er at
Mondrian gør denne opdagelse
40 år før neurofysiologer fandt
ud af at der er celler i hjernen
som selektivt reagerer på lige
linjer og at disse celler anses for
at være hjørnestenen i hjernens
perception af form.

Hertil indvender mange at
der blot er tale om et tilfælde,

men Malevich arbejdede på et
tilsvarende projekt og nåede
også frem til den lige linje. Eller
tænk på Calder og hans begreb
om kinetisk kunst. Calders ide
er at fremhæve bevægelsen som
sådan. Det gør han ved at ned-
tone formaspektet og fjerne far-
verne helt. Det viser sig at Cal-
ders mobiler aktiverer neuro-

ner i hjernens visuelle bevægel-
sescenter, V5. Og cellerne dér
er ligeglade med farver og
form. V5 blev opdaget omkring
1973, men Calder skabte allere-
de sine mobiler i 1940’erne, 30
år tidligere.

I mine øjne er kunstneren en
hjerneforsker på to måder. For
det første ved at gøre brug af de
perceptuelle egenskaber som vi
senere har opdaget er af vigtig-
hed for hjernen. For det andet
ved at stimulere enkelte aspek-
ter af hjernens perceptuelle ap-
parat. Jeg synes det er vanske-
ligt ikke at kalde noget sådan
for en slags studie i hjernens
potentiale,« siger Zeki.

Flertydigheder 
Et tredje træk ved kunsten der i
Zekis øjne skyldes hjernens
særlige indretning, er værker-
nes flertydige karakter. Kunst-
værker kan som regel opleves
og fortolkes på mere end en
måde, og det er et af de træk vi
opfatter som karakteristisk ved
stor kunst. 

»Det er ikke fordi stor kunst
er vag eller ubestemt. Tværti-
mod. Al stor kunst har en klar
bestemthed, men sagen er at
den rummer mange bestemthe-
der på en gang. Et kunstværk

kan fortolkes på mange forskel-
lige måder, og disse måder har
alle lige stor gyldighed,« lyder
Zekis bud.

Her viser det sig igen at hjer-
nen muliggør dette fænomen i
kraft af sin indretning. Normalt
giver et synsindtryk diktatorisk
og automatisk anledning til én
fortolkning, én oplevelse. Men
fordi synet er modulært, kan
aktiviteten i et modul af og til
påvirke aktiviteten i et andet så
flere mulige oplevelser af syns-
indtrykket bliver muligt. Kunst-
værker udnytter dette forhold.

»Kunstværkets flertydighed
skyldes de forskellige billeder
hjernen er i stand til at danne
af et og samme kunstværk. De
har alle lige stor gyldighed, og
hjernen kan derfor vælge den
fortolkning den ønsker afhæn-
gigt af stemningen eller anled-
ningen. 

Jeg plejer i den forbindelse
gerne at fremhæve et billede
som Vermeers maleri En frue

ved spinettet med en herre.
Hjernen kan forestille sig en
række scenarier når den ople-
ver dette billede. Manden siger
fx til kvinden ‘du spiller godt’
eller måske ‘jeg vil gerne tale
med dig. Vi er nødt til at stoppe
vores forhold’. Der er mange
muligheder. Alle fortolkninger
er tilgængelige, og derfor kom-
mer der noget fremmed og
mangetydigt over billedet. Det
lukkede kunstværk der kun har
én bestemthed, øver ikke på
samme måde en tiltrækning på
os,« lyder Zekis påstand.

Hvorfor der er denne ople-
velsesmæssige forskel på enty-
dige og flertydige synsindtryk,
er et andet spørgsmål som vi ik-
ke kender svaret på endnu.
Men svaret, vil Zeki sige, ligger
gemt et sted i menneskehjer-
nens forunderlige arkitektur. ■

Martin Skov studerer Dansk ved
KU. Andreas Roepstorff er 
adjunkt ved PET-centret, ÅU. 

NEUROÆSTET IK ▼  

Hvorfor har vi æstetiske oplevelser?
»Blandt de æstetiske spørgsmål, som kan tænkes at nyde godt af en sådan befrugtning fra neurobiologisk si-

de, er sådanne som følgende: Hvorfor har vi (men muligvis ikke andre dyr) æstetiske oplevelser; hvad vil det

sige, at en genstand er ‘smuk’, ‘skøn’ osv.; hvilken type genstand er et kunstværk, og hvorfor opstår kunst-

værker pludselig for ca. 50.000 år siden; er der kognitiv forskel på de oplevelser, musik, billedkunst, litteratur

osv., giver anledning til?« 

Fra kursusbeskrivelsen af forelæsningsrække i neuroæstetik på Institut for Litteraturvidenskab.

»Kunst er en bestræbelse på at 
give ideal viden en form som vil til-
fredsstille hjernen«

Fakta 

Neuroæstetik
Neuroæstetik er navnet på et nyt forskningsfelt der de seneste ti år
har fået fodfæste på universiteter verden over. Neuroæstetikken
undersøger traditionelle æstetiske spørgsmål ved at tage udgangs-
punkt i hjernens biologi. Semir Zeki er feltets store stjerne. I 1999
udgav han monografien Inner Visions, og i 2001 var han ledende
initiativtager til oprettelsen af centret Institute for Neuroaesthetics. 

Neuroæstetik på KU
Neuroæstetik praktiseres dog også i Danmark. I laboratorier landet
over studeres musik, billedkunst og sprog, og i dette forår udbyder
Litteraturvidenskab på KU som et af de første institutter i verden et
kursus i neuroæstetik. Kurset er blevet til i forbindelse med opret-
telsen af KU-satsningsområdet Krop og bevidsthed.

Forårets kursus i neuroæstetik: www.ku.dk/satsning/
Krop_og_Bevidsthed/indhold/Uddannelse/index_uddannelse.htm.
Semir Zekis hjemmeside: www.vislab.ucl.ac.uk.

Kunst er et 
vindue til hjernen

Skønhed afhænger af øjet der 
ser. Øjets sansninger afhænger 
af hjernens biologi. Universitets-
avisen har mødt neuroæste-
tikkens fader, Semir Zeki  

URFORMER – Kunstnerne Piet

Mondrian og Kazimir Malevich ar-

bejdede uafhængigt af hinanden

på at finde alle formers urform.

De nåede samme konklusion -

den lige linje. Neurofysiologer

konkluderede 40 år senere at der

er hjerneceller der selektivt reage-

rer på lige linjer og at de anses

for at være hjørnestenen i hjer-

nens perception af form. Her er

det Malevich’s Suprematist Com-

position.
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og i et stort anlagt nordisk projekt sammenligner
sprogforskerne en række nordiske sprogsamfund
for at se på ligheder og forskelle med hensyn til
hvordan engelskpåvirkningen slår igennem. Når
vi kan bruge disse sprogsamfund som ‘laborato-
rium’ i vores forsøg på at finde ud af om sprogpo-
litik nu også har nogen form for effekt, er det for-
di de nordiske lande i det store og hele er ganske
ensartede politisk og kulturelt, lige med undta-
gelse af det sprogpolitiske område hvor der er
klare forskelle.

Forklaringerne på disse forskelle skal søges i
historien og har i første række med ‘det nationale
spørgsmål’ at gøre. I de gamle uafhængige stater
Danmark og Sverige blev nationalsproget kæm-
pet frem i opposition til fremmedsproglig (latin,
tysk, fransk) indflydelse fra første halvdel af
1500-tallet, og dansk og svensk opnåede således
at blive de eneste brugte sprog i nationalstaten
300 år senere. 

Det sidste samfundsområde der blev erobret
fra fremmedsproglig dominans i Danmark var 
videnskaben idet dansk (i stedet for latin) blev
almindeligt som forelæsningssprog ved univer-
sitetet i løbet af 1830’erne. Når sprogspørgsmålet
på ganske anderledes vis har været og er et po-
litisk spørgsmål for nordmænd, islændinge,
færinger, grønlændere, samer, finlandssvenskere
og finner, skyldes det at opbygningen af nationen
og frigørelsen fra andre nationers sprog er af 
nyere dato.

Det nordiske projekt vi deltager i, undersøger
en række sider af engelskpåvirkningen. Vi ser på
om der er forskel på antallet af ord der optages,
om ordene tilpasses de nationale udtalevaner (fx
om weekend udtales med w- eller v-) og om de
staves efter nationale regler eller som på engelsk
(fx kan man på norsk skrive gaid, på svensk og
dansk kun guide). Der ses også på forskelle i bru-
gen af nationale afløsningsord, fx at rush hour på
dansk hedder myldretid og på norsk rushtid,
mens airbag på norsk oftest hedder kollisjonspute
hvor dansk beholder airbag og svensk supplerer
med krockkudde. Sidst men ikke mindst omfatter
projektet flere stort anlagte undersøgelser af
holdninger til engelskpåvirkningen.

Laissez faire versus purisme
Det er resultater fra en af holdningsundersøgel-
serne vi her vil bruge til at tjekke om samfunde-
nes forskellige sprogpolitiske traditioner reflek-
teres i forskellige ‘holdningsklimaer’ omkring 

engelskpåvirkningen. Vi hyrede opinionsfirmaer
til at kontakte cirka 1.000 repræsentativt udvalg-
te personer i syv af de nordiske sprogsamfund,
nemlig det danske, svenske, finlandssvenske, fin-
ske, norske, færøske og islandske. 

Sprogfolk vil stort set være enige om hvordan
disse kan rangordnes efter den sprogpolitik de
traditionelt fører over for påvirkning udefra:
Dansk sprogpolitik er mest laissez faire, islandsk
mest puristisk – med de øvrige fordelt derimel-
lem. Vi kan altså se hvordan sprogpolitisk laissez
faire versus purisme modsvares af holdnings-
mæssig åbenhed versus reservation over for en-
gelsk.

Vi har fundet ud af at den sprogpolitisk base-
rede rækkefølge i store træk reproduceres når vi
sammenligner befolkningernes svar på spørgs-
mål om holdninger til engelsk. Danskerne er gen-
nemgående de mest positive over for engelsk. 

For det første er de mere uenige end alle andre
nordboere i påstanden der bruges alt for mange
engelske ord i dag, nordmændene og islændinge-
ne er de mest enige. For det andet udmærker
danskerne sig som meget negative over for at der
bør laves nye danske ord som erstatter de engelske
ord som vi får ind i sproget; færinger og islændin-
ge er de mest positive over for sprogpolitisk ar-
bejde med nationale afløsningsord. For det tred-
je viser undersøgelsens domænetabsspørgsmål
også det samme mønster: Adspurgt om holdning
til at engelsk vinder frem som arbejdssprog i en
række bedrifter, fremtræder danskerne som de
mest positive, islændinge og færinger som de
mest negative. Informanterne blev ligeledes bedt
om at tage stilling til en påstand om at det havde
været bedst hvis alle i verden havde engelsk som
modersmål. Her kommer danskerne ud som de
næstmest positive, slået af svenskerne, mens
færinger og finlandssvenskere er de mest nega-
tive.

Positive danskere
Når man beder computeren gøre resultatet op 
for de fire spørgsmål samlet, rangordnes sprog-
samfundene efter faldende ‘engelskpositivitet’
som følger: dansk, svensk, finsk, finlandssvensk,
norsk, færøsk og islandsk. Danskerne og sven-
skerne skiller sig klart ud som de mest positive,
færingerne og islændingene som de mest nega-
tive, mens finner, finlandssvenskere og nord-
mænd ligger tæt op ad hinanden i midten. 

Denne rækkefølge er en næsten perfekt gengi-

velse af den rækkefølge vi opstillede på grundla
af sprogpolitiske forskelle. Så langt ser det altså
ud til at der er en klar sammenhæng mellem de
sprogpolitik der føres i et sprogsamfund, og de
holdninger til engelskpåvirkningen som findes
alment i befolkningen.

Det er muligt at gå lidt videre i forsøget på at
belyse sammenhængen idet informanterne ikke
bare blev spurgt om deres holdninger til brug af
engelsk og til afløsningsord i al almindelighed.
De blev også præsenteret for tre konkrete ordpa
og bedt om at angive hvilket af ordene de fore-
trækker at bruge. Det nationale eller det engel-
ske?

Det skal her tilføjes at det selv for et enkelt
sprogs vedkommende er ret svært at finde enge
ske og nationale ord der kan bruges synonymt,
og det bliver naturligvis ikke nemmere når de tr
ordpar skal fungere sådan i syv sprog. I nogle
tilfælde kendes kun det engelske ord, fx i dansk
benchmarking, cyberspace, tee (i golf), i andre
tilfælde er det nationale ord enerådende, fx i
dansk slyngelstat (engelsk: rogue state), søgema-
skine (engelsk: search machine), myldretid (en-
gelsk: rush hour). 

Andre ordpar er karakteriseret ved at det en-
gelske ord er det primære, mens afløsningsorde
er kendt, men ikke almindeligt, fx skateboard/
rullebræt, eller også er det omvendt at afløsning
ordet er det primære og det engelske det sekun-
dære, fx bundkort/ motherboard, hjemmeside/
homepage. Eksempler på acceptable ordpar kun
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Af Pia Jarvad og Tore Kristiansen

R egeringen er netop kommet med en sprog-
politisk redegørelse som blev drøftet i Fol-
ketinget 23. januar 2004. I avisen dagen

derpå citeredes Dansk Sprognævns formand for
at kalde det en ‘mærkedag’, eftersom »det er
første gang i landets historie at vi får en sprogpo-
litik. Og alle partier er enige om at der 
er behov for den, og at dansk også i fremtiden
skal være et komplet sprog«.

Baggrunden er ikke mindst at det danske
sprogsamfund og dansk sprog i dag påvirkes i
stadig større grad af engelsk. Ikke blot hører og
ser vi hele tiden engelske ord og udtryk brugt i
dansk, men inden for en række samfundsområ-
der, med universiteterne og erhvervslivets stor-
koncerner i spidsen, vinder engelsk frem som 
arbejdssprog. 

Man taler om at dansk taber domæner. Enig-
heden om at dansk skal være ‘et komplet sprog’
drejer sig om at dansk skal kunne bruges på alle
samfundslivets områder: Vi skal undgå at havne i
en situation hvor engelsk er enerådende i offent-
ligheden og dansk kun bruges i mere uformelle
og private sammenhænge.

Nu har vi naturligvis altid haft en sprogpolitik;
den har bare ikke været diskuteret og eksplicit
formuleret. Den bygger på den opfattelse at
sprogbrugen i det væsentlige udvikler sig ganske
upåvirket af hvad man måtte hitte på af love, ret-
ningslinjer og kampagner, og i praksis har Dan-
mark som sprogsamfund stiltiende og ureflekte-
ret ført en laissez faire-politik i forhold til påvirk-
ning udefra. 

Det nye er at man under indtryk fra engelsk-
påvirkningen er vågnet af tornerosesøvnen og er
begyndt at drøfte hvilken sprogpolitik vi bør have. 

Vores formål er her ikke at blande os i den dis-
kussion, men at forsøge at kaste lys over det
grundlæggende standpunkt som alle nu synes
enige om, og som virkelig repræsenterer nytænk-
ning i moderne dansk sprogpolitik – altså det
standpunkt at det er meningsfuldt at blande sig 
i de frie kræfters kamp om sprogbrugen. Vi vil
belyse spørgsmålet ved at berette fra et forsk-
ningsprojekt vi er med i.

Airbag eller kollisjonspute
I de andre nordiske lande er engelskpåvirkningen
også kommet på den sprogpolitiske dagsorden,

Skriv til Videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

VIDENSKABET
SPROG

Sprogpolitik

ja tak
I dag kommer den fremmedsproglige indflydelse

overalt fra engelsk. De nordiske befolkninger reagerer 
forskelligt på denne indflydelse: Den danske befolkning

er mest positiv, den islandske mest reserveret



ne for det danske sprogs vedkommende være
backup/sikkerhedskopi, bodyguard/livvagt, de-
sign/formgivning, fighte/kæmpe, safe/pengeskab, 
party/fest, (web)site/(web)sted, men heller ikke
disse par har helt samme valør eller brugsområ-
der. Til brug i alle syv nordiske sprogsamfund
enedes vi om ordparrene (e-)mail/e-post, body-
guard/livvagt, design/formgivning (naturligvis
med forskellige nationale varianter efter
skråstregen).

Resultatet synes igen ganske
entydigt: Danskerne er de mest
positive over for engelsk. Den
engelske variant foretrækkes af
hele 81 procent af danskerne
når det gælder (e-)mail/e-post,
mens svenskerne følger derefter
med kun 51 procent. Med hensyn til
bodyguard/livvagt er det 43 procent af danskerne
der foretrækker den engelske variant, mens de
øvrige ligger mellem 11 og tre procent. Ligeledes
i forhold til det sidste ordpar vælger danskerne i
langt højere grad end de øvrige nordboere den
engelske variant: 79 procent foretrækker design,
mens det samme kun gælder for tre procent af 
islændingene i den anden ende af skalaen.

Engelsk som modersmål?
Der er ingen tvivl om at disse resultater peger på
en klar sammenhæng mellem et samfunds sprog-
politik og det generelle sprogholdningsklima der
råder i samfundet. Resultaterne siger imidlertid

ikke noget om hvad der forårsager hvad. Er det
sådan at holdningsklimaet er et resultat af den
førte sprogpolitik, eller er det snarere omvendt
sådan at samfundets sprogpolitik udspringer af
det generelle sprogholdningsklima? 

Vi vil mene at det nok drejer sig om en veksel-
virkning, og at svaret på vores udgangsspørgsmål
dermed er at sprogpolitik har en effekt: Det kan
lade sig gøre at påvirke sprogholdningerne – det

er ikke meningsløst at drøfte og udforme en
sprogpolitik. Det er i sig selv en vigtig erkendelse.

Problemet med en stiltiende og bevidstløs lais-
sez faire-politik er ikke mindst at der i befolknin-
gen udvikler sig en betænkelig sammenhæng
mellem sprogbeherskelse og sprogholdninger.
Det ses tydeligt i de danske data. Informanterne
gav oplysninger om hvor tit de havde talt, læst el-
ler skrevet engelsk i ugen op til undersøgelsen. 

Hvis vi antager at beherskelse af engelsk hæn-
ger sammen med hvor tit man bruger sproget,
kan vi med interesse registrere følgende møn-
stre: Jo mindre danskerne selv bruger engelsk, 
jo mere enige er de i at der bruges for mange en-
gelske ord og at der bør laves danske afløsnings-

ord. Med hensyn til de tre konkrete ordpar: Den
halvdel af danskerne der ‘slet ikke’ havde brugt
engelsk i den forudgående uge, adskiller sig fra
den anden halvdel ved i højere grad at foretræk-
ke de danske ord frem for det engelske. Også når
det gælder arbejdssprog er der en tilsvarende for-
skel: Jo mindre danskerne selv bruger engelsk, jo
mere negative er de over for brugen af engelsk
som arbejdssprog i virksomhederne. Omvendt er
det sådan at sympatien for tanken om engelsk
som modersmål for alle i verden er større hos
dem der bruger engelsk sjældent, end hos dem
der bruger det hyppigt. 

I første omgang kan det sidste mønster måske
forbavse, men hvis lavere brugsfrekvens svarer 
til mindre beherskelse og dermed flere oplevel-
ser af ikke at slå til, bliver det forståeligt hvorfor
engelsk som modersmål for alle kan opleves som
en løsning. Derfor ser vi også at det er de ældste
borgere (dem over 60 år, og ikke bare i Danmark)
der adskiller sig fra resten af befolkningen som
de mest positive over for engelsk som modersmål
for alle.

Sprogbevidste islændinge
Det vakse spørgsmål lyder nu selvfølgelig: Er det
så ikke også det – altså forskelle i brug og beher-
skelse, og ikke i sprogpolitik – der forklarer de
forskellige holdningsklimaer i vores syv sprog-
samfund? Er det ikke bare fordi vi danskere er så
gode til engelsk at vi er så glade for sproget? Når
færinger og islændinge er mere reserverede, er

det vel bare fordi de ikke har så meget ko
med engelsk og derfor heller ikke behers
så godt?

Undersøgelsen viser imidlertid at det e
dingene der skiller sig ud som storbruger
gelsk. Derefter følger svenskere, nordmæ
skere og finner tæt efter hinanden på mi
skalaen, mens finlandssvenskerne og fæ
skiller sig ud med relativt lave tal for bru
gelsk. 

Hos danskerne fandt vi et klart samsva
lem brug og holdning – hyppig brug svar
positiv holdning, sjælden brug til negativ
ning. Når vi sammenligner ‘nordboerne’,
altså ikke en sådan sammenhæng. Det ek
modeksempel er islændingene. De bruge
gelsk mere end alle andre samtidig med 
udmærker sig ved det vi har omtalt som 
vitet’ over for engelsk – en måde at forho
på som vi måske snarere skulle omtale so
sprogbevidsthed og tage ved lære af.

For når vi nu er gået i gang med at udf
eksplicit sprogpolitik, er formålet jo ikke
me negative holdninger til brug af engel
mark. Formålet er at styrke dansk i konk
med engelsk, for at sikre at dansk forbliv
komplet sprog. 

Midlerne kan være mange og mere ell
dre hensigtsmæssige i forskellige samme
Det væsentlige er at vi får styrket bevidst
samfundet om at vi her har et samfundsp
problem, et problem som til dels drejer s
hvordan vi importerer sprogligt gods – sk
portere engelske ord som de er, skal vi ti
dem i udtale og stavning, skal vi lave aflø
ord? – men som i første række drejer sig 
fastholde og udvikle brugen af dansk ind
alle samfundets domæner. ■

Pia Jarvad er seniorforsker i Dansk Sprogn
og Tore Kristiansen er lektor ved Nordisk F
ningsinstitut, Afdeling for dialektforskning
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NORDIC OPEN – Islændinge-

ne er storforbrugere af engelsk,

men er samtidig negative over for

det engelske sprogs udbredelse

på den lille ø i nord. Det er en

sprogbevidsthed som Danmark

kan lære af.  

»Problemet med en stiltiende og bevidstløs laissez 
faire-politik er ikke mindst at der i befolkningen 
udvikler sig en betænkelig sammenhæng mellem
sprogbeherskelse og sprogholdninger.«
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Sprog følger magten
»It-teknologien har forsynet os med utallige nye ord, både fremmede (computer) og hjemlige (hjemmeside),

men vigtigst er naturligvis årtiers konstante sprogpåvirkning fra verdens økonomiske supermagt. Sproget følger

i vid udstrækning magten. Magten kan være økonomisk, teknologisk, religiøst eller politisk funderet, og da geo-

grafisk afstand og naturbarrierer ikke længere kan bremse udviklingen, har der naturligvis gennem de seneste

50 år været tale om stærk engelsksproget påvirkning af så at sige alle sprog inden for vor kulturkreds.«

Jørn Lund, formand for arbejdsgruppen bag regeringens rapport om dansk sprog, Politiken, 11. september 2003.
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Opråb fra forskere

F R A N K R I G  – »Sauvons la recherche«, Lad os
redde forskningen! Det er kampråbet som for-
skerne i Frankrig i den seneste måned har brugt i
protesten mod det mange kalder for en stærk un-
derfinansiering af fransk forskning. Et opråb fra
en aktionsgruppe blev offentliggjort den 7. janu-
ar, og den har nu samlet over 46.000 underskrif-
ter. Det er mere end en tredjedel af samtlige for-
skere i Frankrig. I opråbet stiller bl.a. lederne fra
forskellige forskningsinstitutioner krav om at sta-
ten skal skride ind ellers vil de forlade deres po-
ster. Den ansvarlige forskningsminister, Claudie
Haigneré, har bedyret at hun er parat til at lytte
til de franske forskeres synspunkter, og hun har
lovet at indkalde til en national konference om
forskningens fremtid i juni måned. Også Præsi-

dent Chirac og premiereminister Raffarin er ble-
vet påvirket af opråbet fra forskningsverdenen. I
en tale for nylig lancerede Raffarin den samme
idé som den tyske kollega Gerhard Schröder alle-
rede har været inde på: at anvende en del af den
nationale guldreserve til at styrke forskning og
innovation med henblik på så snart som muligt
at nå målet i Barcelonaerklæringen om at bruge
tre procent af BNP på forskning og uddannelse.
»Det er godt hvis regeringen vil gøre noget«, siger
talsmanden for forskernes aktionsgruppe, Alain
Trautmann. »Det er vores mål at der rekrutteres
flere unge forskere.« 

Læs mere på www.ewcherche-en-danger.aspinc.org.

Rige rektorer

E NG L A N D  – Den britiske faglige organisation
for universitetslærere, Association of University
Teachers (AUT), har rettet en kraftig kritik mod
en del universiteter der siden midten af 1990’er-
ne har givet deres rektorer alt for høje lønninger.
Mens universitetsansatte generelt har fået nomi-
nelle stigninger på 25 procent i perioden fra
1994/95 til 2002/03 er rektorlønningerne blevet
forhøjet med 49 procent. De 20 bedst betalte rek-
torer har endda fået deres lønninger forhøjet
med 70 procent. Kritikken kommer samtidig med
at AUT har planlagt lærerstrejker fra den 23. fe-
bruar og en uge frem for at understrege deres
lønkrav. I kritikken peges der bl.a. på at universi-
tetslærere i de sidste 20 år har haltet efter andre
lønmodtagergrupper. Den højest betalte rektor
er ikke overraskende at finde på London School
of Economics med en årsløn på cirka 3,5 millio-
ner kroner. Derefter kommer rektor for Imperial
College der tjener 2,4 millioner kroner fulgt af
rektorerne for Aston University og Birmingham
University der indkasserer cirka 2,1 millioner
kroner om året.

Læs mere på www.aut.org.uk.

Ingen elite på breddens
bekostning

T YS K L A N D  – Den tyske debat om oprettelsen
af et antal eliteuniversiteter må ikke medføre en
forsømmelse af de øvrige videregående uddan-
nelser. Således lød den kollektive udtalelse fra de
tyske rektorer efter et fælles møde i sidste uge.
Ifølge rektorerne kan eliten kun vokse ud af en
videnskabelig bredde, og denne bredde findes på
universitetet og de videregående uddannelser
som også i fremtiden skal være rygraden i det ty-
ske uddannelses- og forskningssystem. Alt forud-
sætter dog større frihed for uddannelserne i for-
hold til løndannelse, valg af studerende og til at
råde over egne bygninger. Den nuværende detal-
jeregulering skal med andre ord afvikles. Ved
mødet udtalte rektorerne desuden at der også
skal være adgang til masterstudier ved universi-
teter for dem der har taget en eksamen ved en
anden videregående uddannelse end universite-
tet. Endelig tilsluttede man sig at Tyskland gene-
relt indfører det europæiske pointsystem ECTS
for alle tyske videregående uddannelser.

Læs mere på www.hrk.de.

INTERNATIONALT NYT ▼  

ØRENLYD – De franske forske-

res protest har gjort indtryk på

præsident Chirac og premieremi-

nister Raffarin der har foreslået at

bruge af guldreserverne for at

styrke fransk uddannelse og

forskning.
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Tyskland i top
»Vi ønsker at se Tyskland i spidsen, når det gælder opfindelser, innovationer i forskning

og teknik. Også på områder hvor andre lande efterhånden gør os rangen stridig.«

Tysklands socialdemokratiske kansler Gerhard Schröder, Information, 21. januar 2004. 



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

BOLIGER

Bolig søges

København 

Periode: Fra 1/3 til 31/8-04, evt.

længere.

Størrelse: Værelse/lejlighed.

Udstyr: Evt. møbleret.

Beboer: Prof. fra Aarhus Univer-

sitet, ikke-ryger.

Husleje: Ca. 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: 

andersen@teologi.au.dk.

København

Periode: Fra 1/7-04 el. tidligere.

Beboer: Ph.d.-stud. med rolig

hund.

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: Michael, e-mail: 

MPoulsen@zi.ku.dk, 

tlf. 3532 1320 el. 3871 3240. 

Bolig udlejes

Frederiksberg

Periode: Fra 1/4-04 for 3-4 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 146 kvm.

Udstyr: Møbleret, op- og vaske-

maskine, adgang til have.

Beboere: Gerne med børn/hund.

Husleje: 5.700 kr. pr. md.

Kontakt: Tlf. 3536 4610, e-mail:

heather@image.dk.

Nørrebro

Period: As soon as possible and

until 1/7-04.

Size: Room in shared apartment,

25 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 2.600 kr. per month.

Deposit: 2.600 kr.

Contact: Sofie Lebech, e-mail:

s_lebech@hotmail.com, 

tlf. 3535 6212.

Lyngby

Periode: Fra 1/4 til 31/7-04.

Størrelse: Villalejlighed, 4 vær.,

110 kvm. og 22 kvm. kontor.

Udstyr: Helt el. delvist møbleret,

bad/toilet, køkken med op- og

vaskemaskine og have.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. alt inkl.

Depositum: 16.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

Jaspoiz@hotmail.com.

Nørrebro

Period: From 1/3 to 1/7-04 

(Possibly longer).

Size: Flat, 1 room, 26 sqm.

Equipment: Fully furnished with

all facilities.

Tenant: Student, non-smoker.

Rent: 2.600 kr. per month all incl.

Deposit: 5.200 kr.

Contact: E-mail: inch@ruc.dk.

København S

Periode: Fra 15/2-04.

Størrelse: Værelse, 12 kvm.

Udstyr: Møbleret, eget spise-

køkken/bad. Adgang til have.

Beboer: Stud. el. gæsteprof.

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

Depositum: 2.500 kr.

Kontakt: Tlf. 2323 5188, e-mail:

idhe@dr.dk.

Valby

Periode: Snarest muligt.

Størrelse: Værelse, ca. 15 kvm.

Udstyr: Evt. delvist møbleret.

Fælles køkken, bad/toilet, 

vaskeri, adgang til have.

Beboer: Der er kat i huset.

Husleje: 2.700 kr. pr. md. ekskl.

alle fællesudgifter.

Kontakt: Tlf. 2671 9747, 

e-mail: richardneumeister@

hotmail.com.

Christianshavn

Periode: Fra 1/3-04 for 3-4 mdr.

Måske længere. 

Størrelse: Værelse m/altan, ca. 

18 kvm.

Udstyr: Adgang til bad og be-

grænset adgang til køkken.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. 

Depositum: 3.000 kr. 

Kontakt: Tlf. 3254 2995.

Nørrebro

Periode: Fra 1/3-04.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Adgang til bad og køk-

ken med spiseplads.

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

Kontakt: Rosa, e-mail:

rosa@stud.ku.dk, tlf. 6137 0117.

Nørrebro

Period: From 1/3 to 1/9-04.

Size: Apartment, 2 rooms, 60 sqm.

Equipment: Fully furnished, 

washing mashine, dishwasher.

Tenant: Guest researcher or stu-

dent, non-smoker.

Rent: 5.000 kr. per month, incl.

electricity and gas.

Deposit: 5.000 kr.

Contact: Emil and Jane, 

tlf. 3583 6936 or 2628 6936.

Valby

Periode: Snarest muligt. Maks. 

5 år.

Størrelse: Stuelejlighed, 3 vær.,

89 kvm.

Udstyr: Have.

Husleje: 9.000 kr. pr. md. plus 

450 kr. a conto varme.

Kontakt: E-mail: 

henrik@bundgaard-it.dk, 

tlf. 5916 2000.

Hvalsø        

Periode: Snarest muligt. Maks. 

5 år.

Størrelse: Bolig på gård, ca.

95 kvm.

Udstyr: Andel i stald/hobbyrum

m. plads til heste og børn. 

Husleje: 6.300 kr. pr. md. inkl. lys

og varme.

Kontakt: E-mail: henrik@

bundgaard-it.dk, tlf. 5916 2000.

Nørrebro

Periode: Fra 1/4 til 1/7-04.

Størrelse: Værelse, 25 kvm.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: Tlf. 2991 2081, e-mail:

sophiekirstine@hotmail.com.

Brønshøj

Periode: Fra 1/3-04.

Størrelse: Værelse, 18 kvm. med

egen indgang.

Husleje: 1.900 kr. pr. md. inkl. el,

gas og varme. 

Depositum: 1.900 kr.

Kontakt: Marianne Groesmeyer,

tlf. 3927 0396, e-mail: 

marianne.tofte@image.dk.

Brønshøj

Periode: Fra 1/3-04.

Størrelse: Værelse, 25 kvm. med

egen indgang.

Udstyr: Evt. møbleret med ad-

gang til køkken, toilet og bad

der deles med anden lejer.

Husleje: 2.200 kr. pr. md. inkl. el,

gas og varme. 

Depositum: 2.200 kr.

Kontakt: Marianne Groesmeyer,

tlf. 3927 0396, e-mail: 

marianne.tofte@image.dk.

Roskilde

Periode: Fra 1/3-04.

Størrelse: Taglejlighed, 1 vær. og

lille kammer, 33 kvm. 

Udstyr: Delvist møbleret.

Husleje: 2.500 kr. pr. md. ekskl.

forbrug og antenne.

Depositum: 7.500 kr.

Kontakt: Birgitte Marslev 

Frandsen, e-mail:

marslev@post.tele.dk, 

tlf. 4390 2923, 3528 3575.

Copenhagen K

Period: From 1/2 to 1/7-04.

Size: Room, 19 sqm.

Equipment: Furnished.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 2.500 kr. per month incl.

heat, electricity and gas.

Deposit: 5.000 kr.

Contact: E-mail: 

peter.thorn@wanadoo.dk.

Østerbro

Periode: Fra 1/4-04.

Størrelse: Kartoffelrækkehus m.

altan.

Udstyr: Møbleret med have.

Husleje: 4.500 kr. pr. md. samt

1.000 kr. a conto varme, el og

vand.

Depositum: 13.500 kr.

Kontakt: Elsebeth Friderichsen,

tlf. 5486 5344.

Østerbro

Periode: Fra 15/3 til 1/8-04, evt.

længere.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, bad,

elevator, vaskeri i kælderen.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Depositum: 5.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

christines@hotmail.com.

Valby

Periode: fra 1/3-04.

Størrelse: Værelse, 14 kvm.

Udstyr: Umøbleret, eget bad, 

adgang til fælles køkken og

vaskekælder.

Husleje: 1.800 kr. pr. md. inkl.

varme, el og vand.

Depositum: 5.400 kr.

Kontakt: Henrik, tlf. 2875 2016.
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Priser

Jens Kastrup

Overlæge,

dr.med. Jens 

kastrup, Kardio-

logisk Laborato-

rium, Rigshospi-

talets Hjerte-

center har fået 975.000 kroner

fra Lundbeckfonden til et forsk-

ningsprojekt der har som mål at

udvikle en metode til at danne

nye blodkar i dødt hjertemuskel-

væv hos patienter med svær kro-

nisk kranspulsåresygdom og hos

patienter med en akut blodprop

i hjertet. Mange patienter har ef-

ter akut blodprop i hjertet store

områder med dødt hjertevæv, 

og det medfører at hjertets evne

til at pumpe nedsættes. Ved at

kombinere genterapi og behand-

ling baseret på de såkaldte me-

senkymale stamceller, håber Jens

Kastrups forskergruppe at finde

en ny behandlingsmetode der

kan hjælpe disse patienter. 

Martin 

Lauritzen

Overlæge ved

Amtssygehuset 

i Glostrup og

professor ved

Københavns

Universitet Martin Lauritzen har

modtaget den tyske Humboldt

Stiftelses forskningspris, ‘Hum-

boldt Research Award’ på 50.000

Euro. Martin Lauritzen der også

er formand for KU’s satsningsom-

råde Krop og Bevidsthed, får pri-

sen som anerkendelse for sine re-

sultater inden for hjerneforsk-

ning. Med prisen følger en invi-

tation til at arbejde ved en tysk

forskningsinstitution. Et tilbud

som Martin Lauritzen har beslut-

tet at tage imod som gæstepro-

fessor på deltid ved Humboldt

Universitetet i Berlin i foråret

2004.

Adam 

Steensberg

Læge på Center

for Muskel-

forskning og

Epidemiklinik-

ken på Rigshos-

pitalet Adam Steensberg er den

ene af tre der har modtaget

Lundbeckfondens Talentpriser

2003. Prisen uddeles til tre for-

skere under 30 år som har præ-

steret særligt lovende forskning

inden for sundheds- og naturvi-

denskaberne. Adam Steensberg

er den første der har påvist at ar-

bejdende muskler frigiver signal-

stoffet interleukin-6, også kaldet

IL-6 som har hormonlignende

egenskaber og er med til at

påvirke musklernes sukkerom-

sætning. Adam Steensberg har

således klarlagt en af mekanis-

merne bag motions afgørende

og selvstændige betydning for

personer med type 2 diabetes. 

Kollegier

P. Carl Petersens Kollegium
Periode: Forår 2004. 

Målgruppe: Studerende ved KU

el. HHK der har bestået 2 års

normeret studietid.

Kollegiet: Ligger i Skovshoved

ved Øresund og bebos af 27

studerende. Stort fælles køk-

ken, gode fælles opholdsrum,

sauna, en stor have og 100 m

til en badebro.

Husleje: 1.190-1.900 kr. pr. md.

afhængig af værelse.

Ansøgning: Først bør man be-

søge stedet for at få et indtryk

af det. Kvindelige ansøgere

kan kontakte Peter Bæk Kri-

stensen, tlf. 5192 8082 og

mandlige ansøgere kan kon-

takte Anne-Sophie Lohse, tlf.

3964 0187, lok. 118 for at afta-

le en rundvisning. 

Ansøgningsfrist: 20/3-03.   

Yderligere oplysninger:

www.pcarlp.dk.

Studentergården
Periode: Medio og ultimo 2004. 

Målgruppe: Studerende ved KU,

DTU el. tilsvarende højere

læreanstalt der har bestået 

1 års normeret studieårsværk.

Kollegiet: Værelserne er udstyret

med telefon og internetad-

gang, håndvask og klædeskab.

Møblement stilles i et vist om-

fang til rådighed. Fælleskøkke-

ner og -bad, læse- og fjern-

synsstue, have, tennisbane, bil-

lard- og bordtennisrum, mør-

kekammer, musikstue og vas-

kemaskine. 

Husleje: 1.580 kr. pr. md. plus 

20 kr. i kollegieafgift. 

Ansøgning: Ansøgningsskemaer

findes på www.studentergaar-

den.dk el. fremsendes efter

skriftlig henvendelse vedlagt

frankeret svarkuvert (standard-

format, laveste A-post-takst).

Sendes til: Studentergårdens efor

Bent Jørgensen, Tagensvej 15,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist 1/4-04, kl. 12.00.

Specialepladser

Specialepladser udlejes
Specialeplads til 2-3 stud. pr. 

1/2-04 på Vesterbro. Mulighed

for egen tlf. og internet.

Husleje: 2.000 kr. pr. md. 

Depositum: 2.000 kr.

Kontakt: Julie, tlf. 3321 0369, 

e-mail: 

julie-rossing@get2net.dk.

Specialeplads udlejes
En specialeplads fra 1/3-04 for

min. 3 mdr. i et stort rum der

deles med danskstud. på Fre-

deriksberg i lejlighed med in-

ternetforbindelse.

Husleje: 800 kr. pr. md.

Depositum: 800 kr.

Kontakt: Marie, e-mail: eiramde-

iram@hotmail.com.

STILLINGER

FAK-stillinger

Jura

Professor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Konfliktmægling.

Kvalifikationer: Dokumenteret

høj original videnskabelig pro-

duktion på internationalt ni-

veau. Evner til at varetage

forskningsledelse og andre le-

delsesfunktioner vil desuden

indgå i vurderingen. 

Ansøgningsfrist: 1/4-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Adjunkt
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Entrepriseret.

Kvalifikationer: Ph.d. el. tilsva-

rende niveau.

Ansøgningsfrist: 1/4-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab

Associate and Assistant 
Professorships in Economics
Place of employment: Institute of

Economics.

Contents: An Associate/assistant

Professorship in International

Economics, a Fixed-term Asso-

ciate Professorships in Macroe-

conomics and Economic Policy

and an Assistant Professorship

in Development Economics.

Full announcement: 

Applications cannot be based

on this extract. See

www.econ.ku.dk/jobs.

Deadline for applications: 1

March, 2004 at noon.

Adjunktur
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: Almen og Sammenlig-

nende Statskundskab. 

Omfang: En 3-årig videreuddan-

nelsesstilling med forsknings-

og undervisningsforpligtelse.

Til besættelse: 1/8-04 el. snarest

derefter. 

Ansøgningsfrist: 16/3-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/generel. 

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Lars Bille, tlf. 3532 3384,

e-mail: lb@ifs.ku.dk.

Sundhedsvidenskab

Professorship in 
Neuroimaging
Place of employment: Depart-

ment of Clinical Neuroscience

and Psychiatry. 

Contents: Part time professorship

at the University of Copenha-

gen and Hvidovre Hospital.

The position is limited to 5

Boliger
Boligannoncer er begrænset til fremlejemarkedet med formidling af

boliger til gæsteforskere og gæstestuderende for minimum tre

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

bringes kun én gang. 

Deadline 23/2 for avis 4 der udkommer 5/3 og 

deadline 8/3 for avis 5 der udkommer 19/3.
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DET SKER

Heads And Smoke II
Aften med fokus på alternativ rock. The State, Honey Ryder,

Marvins Revolt og die ecke. Konferencier og DJ’s fra Univer-

sitetsradioen 

Tid: 21/2 kl. 21.00

Sted: Huset i Magstræde

Introduktion til CrossFire
Kursus på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek

Tid: 24/2 kl. 9.15-10.15

Sted: Kursuscentret, Nørre Allé 49

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek,

tlf. 3532 5008. Tilmelding på www.dnlb.dk el. 

kursus@dnlb.dk

Litteratursøgning inden for biomedicin.
BIOSIS Previews
Kursus på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek

Tid: 24/2 kl. 13.00-14.00

Sted: Kursuscentret, Nørre Allé 49

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek,

tlf. 3532 5008. Tilmelding på www.dnlb.dk el. 

kursus@dnlb.dk

Introduktion til patenter og 
eneretsforhold
Kursus på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek

Tid: 24/2 kl. 14.30-16.30

Sted: Kursuscentret, Nørre Allé 49

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek,

tlf. 3532 5008. Tilmelding på www.dnlb.dk el. 

kursus@dnlb.dk

Jordens Søjler – Studiekreds
Jordens Søjler er en historisk roman. En kirkehistorisk og 

kulturhistorisk rejse under ledelse af historiker og forfatter

Kristian Massey Møller

Tid: 24/2 kl. 15.15

Sted: St. Kannikestræde 8, 1

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Artikelsøgning inden for sygepleje og 
fysioterapi. CINAHL og MEDLINE
Kursus i MEDLINE/PubMed, The National Library of Medicine

Tid: 2/3 kl. 13.00-14.30

Sted: Kursuscentret, Nørre Allé 49

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek,

tlf. 3532 5008. Tilmelding på www.dnlb.dk el. 

kursus@dnlb.dk

Introduktion til SciFinder
Kursus på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek

Tid: 2/3 kl. 15.00-16.00

Sted: Kursuscentret, Nørre Allé 49

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek,

tlf. 3532 5008. Tilmelding på www.dnlb.dk el. 

kursus@dnlb.dk

Litteratursøgning inden for matematik
Kursus på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek

Tid: 2/3 kl. 15.00-16.00

Sted: Kursuscentret, Nørre Allé 49

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek,

tlf. 3532 5008. Tilmelding på www.dnlb.dk el. 

kursus@dnlb.dk

Kulturkampen
Samtale mellem forfatter Jan Sonnergaard og programredak-

tør Klavs Birkholm, DR om den nuværende kulturkamp og

dens rødder tilbage hos Grundtvig og i kulturradikalismen

Tid: 2/3 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager,

www.hum.ku.dk/sma

MEDLINE/PubMed for begyndere
Heldagskursus på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

bibliotek

Tid: 3/3 kl. 9.15-16.00

Sted: Kursuscentret, Nørre Allé 49

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek,

tlf. 3532 5008. Tilmelding på www.dnlb.dk el. 

kursus@dnlb.dk

Introduction to The Royal Library in 
English
Registrate on www.kb.dk/yd/kurser

Tid: 4/3 kl. 13.15-16.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Introduktion til Danmarks Natur- og
Lægevidenskabelige Bibliotek

Tid: 4/3 kl. 13.15-14.15

Sted: Kursuscentret, Nørre Allé 49

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek,

tlf. 3532 5008. Tilmelding på www.dnlb.dk el. 

kursus@dnlb.dk

Lis Groes – minister med 9 børn
Lis Groes var en af efterkrigstidens mest markante og dyna-

miske kvindepolitiske skikkelser. Mød Karen Møller der har

skrevet hendes biografi 

Tid: 4/3 kl. 19.30-21.00

Sted: KVINFOs bibliotek, Christians Brygge 3

Arr.: KVINFO, kvinfo@kvinfo.dk, www.kvinfo.dk

Har du en god idé – eller et projekt 
i skuffen?
Debataften om kvindelige akademikere som iværksættere.

Paneldeltagere er bl.a. cand.mag., Nadja Pass, ophavskvinden

til fagtidsskriftet Reflexioner Aps. og cand.mag., 

Henriette Moos, projektleder for Kvinder kom i gang! 

Tid: 24/2 kl. 19.00

Sted: Kompagnihuset, Kompagnistræde 39

Arr.: Foreningen Kvindelige Akademikere, www.kvak.dk

Romanernes historie og oprindelser
Krig og kærlighed: Romanens middelalderlige fødsel; For-

holdet mellem fiktion, underholdning og realisme i Don 

Quixote; Picareske romaner; Romanens eksempelfunktioner

fra Sorel til Lafayette; Robinson Crusoe på romanens tærskel;

Samuel Richardsons brevromaner: En litteraturhistorisk place-

ring; Umulige fiktioner. Arven fra den romantiske roman og

Den russiske roman

Tid: 25/2 kl. 9.15-16.30

Sted: KUA, lok. 22.0.11

Arr.: Forum for Romanforskning, Institut for Kunst- og Kul-

turstudier, Afd. for Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

Emnesøgning på Det Kongelige Bibliotek
Tilmelding til kurset www.kb.dk/yd/kurser senest 3 dage før

Tid: 26/2 kl. 10.15-13.00

Sted: KUA, lok. 8.1.128a

Arr.: Det Kgl. Bibliotek

Pornografi som feminisme
I Kvindehuset i København arbejdes der for tiden på en por-

nofilm. Filmen vil når den er færdig, udelukkende blive distri-

bueret fra kvindelig bruger til kvindelig bruger uden om

kommercielle interesser. Gritt Uldall-Jessen fortæller om pro-

jektet

Tid: 26/2 kl. 16.00-18.00

Sted:Psykiatrisk afd. O’s aud., Borgmester Jensens Allé 55,

opg. 61a

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Foreningen Sex

& Samfund, www.klinisksexologi.dk  

Suverænitet og EU – Tab eller gevinst?
Debatmøde om Danmarks suverænitet i forhold til EU-sam-

arbejdet med EU-kommissær Poul Nielson, Margrethe Auken

og prof., cand.scient.pol og medlem af Magtudredningens

forskningsledelse Jørgen Goul Andersen

Tid: 27/2 kl. 11.30

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 15

Arr.: Foreningen International Debat og Masteruddannel-

sen Europæiske Studier ved KU

A Journey Called Love
En præsentation ved Lene Waage Petersen, Romansk Institut

af de italienske digtere Sibilla Aleramo og Dino Campana hvis

liv er skildret i filmen A Journey called Love 

Tid: 1/3 kl. 17.00

Sted: Empire Bio

Arr.: Marcofilm og Romansk Institut, www.marcofilm.dk 

Artikelsøgning inden for 
sundhedsvidenskab
Kursus i MEDLINE/PubMed, The National Library of Medicine

Tid: 2/3 kl. 10.00-11.15

Sted: Kursuscentret, Nørre Allé 49

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek,

tlf. 3532 5008. Tilmelding på www.dnlb.dk el. 

kursus@dnlb.dk

Fire uger i Indien
Tag på kursus i Indien til sommer. Kurset Contemporary India er åbent for studerende fra hele Norden. 

Temaerne er bl.a. globalisering og økonomi, udvikling, miljø, menneskerettigheder og indisk litteratur og

film. For KU-studerende koster det 2.900 kr. at deltage. 

Se www.nci.uio.no el. kontakt A.E. Ruud, e-mail: a.e.ruud@sum.uio.no.
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Liv – og hvad deraf følger. 
Studiekreds
Hvordan og hvor kan man koble en teologisk tolkning

til moderne evolutionsbiologi? Skabelse (teologisk) 

og udvikling (biologi). Studiekredsen ledes af Studen-

terpræst Nicolai Halvorsen og cand.scient. Michael 

Cramer Andersen. 

Tid: 24/2 kl. 19.00-21.30 og sidste tirsdag i hver

måned

Sted: Skt. Johannes på torvet, Skt. Hans Torv nr. 30

Arr.: Studenterpræsten ved Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

years and established by exter-

nal funding. Research and

teaching in the field of neuroi-

maging with magnetic reso-

nance (MR).

Deadline for applications: 

19 March, 2004 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.sund.ku.dk 

or contact the Faculty, 

tel. 3532 7118.

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Medicinsk 

Mikrobiologi og Immunologi.

Indhold: Tilrettelæggelse og gen-

nemførelse af undervisning i

medicinsk mikrobiologi el.

immunologi samt eksaminer

og andre evalueringer.

Til besættelse: 1/9-04. 

Omfang: Min. 100 og maks. 

500 timer/undervisningsår.

Ansøgningsfrist 23/3-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. See www.sund.ku.dk

el. kontakt Personalekontoret,

tlf. 3532 2645.

Humaniora

Adjunkturer
Sted: Institut for Historie el. Insti-

tut for Human Ernæring. Den

kgl. Veterinær- og Landbohøj-

skole.

Indhold: 2 stillinger. Et toårigt og

et etårigt adjunktur med sær-

lig henblik på forsknings- og

udviklingsopgaver (post.doc)

under projektet Mad, drikke

og tobak i det 19. århundrede.

Forbrugsmønstre, kultur og

diskurser.

Til besættelse: 1/4-04 og 1/9-04.

Ansøgningsfrist: 5/3-04 og 

15/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, 

tlf. 3532 8051.

Yderligere oplysninger: 

Projektleder Ole Hyldtoft, 

tlf. 3532 8284, e-mail:

hyldtoft@hum.ku.dk.

Lektorat 
Sted: Institut for Nordisk Filologi.

Indhold: Undervisnings- og forsk-

ningspligt i Norsk sprog og 

litteratur på alle niveauer (BA,

kandidat) og undervisning i

kulturelle og samfundsmæssige

forhold i Norge på kandidat-

studiet.

Til besættelse: 1/8-04.

Ansøgningsfrist: 22/3-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/

stillinger el. kontakt Det Hu-

manistiske Fakultetssekreta-

riat, tlf. 3532 8087.

TAP-stillinger

Økonomiansvarlig leder
Sted: Det Sundhedsvidenskabe-

lige Fakultet, Driftsområdets

økonomifunktion.

Indhold: Bl.a. budgetlægning,

budgetopfølgning og regn-

skabsaflæggelse, udvikling og

design af rapporter fra KU’s

administrative systemer, analy-

tiske opgaver og tilrette-

læggelse af lønforhandlinger.

Kvalifikationer: Veldokumentere-

de erfaringer fra lign. stilling.

Ansøgningsfrist: 1/3-04, kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Administrativ sekretær
Sted: Institut for Antropologi.

Indhold: Bl.a. sagsbehandling i

det studieadministrative sy-

stem Fønix, statistikarbejde,

budget- og regnskab for stu-

dienævnet, budget- og regn-

skab for eksterne forsknings-

bevillinger og sagsbehandling

for forskere og forskningspro-

jekter.

Til besættelse: 1/5-04.

Ansøgningsfrist: 12/3-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Kontorelever
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: 2-3 elevstillinger der

bl.a. indeholder servicering af

danske og udenlandske stude-

rende og undervisere/forskere,

lettere sagsbehandling, møde-

tilrettelæggelse og referat-

skrivning og regnskaber og

budgetlægning.

Kvalifikationer: HHX, HGS el.

HG2 med offentlig administra-

tion som speciale og kendskab

til IT og engelsk.

Ansøgningsfrist: 22/3-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Studentermedhjælp
Sted: Bioinformatik-centret.

Indhold: Administrative opgaver.

Kvalifikationer: Gode formule-

ringsevner på dansk og en-

gelsk, interesse for computere

og hjemmesider vil være en

fordel. 

Omfang: 15-24 timer/uge.

Kontakt: Prof. Anders Krogh, 

Bioinformatik-centret, Univer-

sitetsparken 15, tlf. 3532 1329,

e-mail: krogh@binf.ku.dk.

Ph.d.-stipendier

Humaniora
Indhold: 1 samfinansieret stipen-

dium betalt af Det Danske

Sprog- og Litteraturselskab og

Georg Brandes Skolen inden

for emnerne: Guldaldersprog,

Mundtlighed og talesprog i

dansk fiktionsprosa el. Fiktion

og sprog. 

Ansøgningsfrist: 15/3-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.dsl.dk,

www.georgbrandes.dk,

www.ku.dk/led/stillinger el.

www.hum.ku.dk/phd.

Geological Institute
Contents: 2 Ph.D. study stipends

in the research centre on Inte-

grated Geophysical Research:

Application to Rift Formation

and Basin Evolution at the

Geological Institute. 

Deadline for applications: 

27 February, 2004.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.geol.ku.dk/

studienaevn/phd-opsl.doc.

Additional information: 

Prof. Hans Thybo, e-mail: 

thybo@geol.ku.dk, 

tel. 3532 2452 (or 2457).

The Danish Research School
in Molecular Cancer 
Research (MCRS)
Contents: 3 PhD scholarships for

young science graduates to

embark on a research career in

cancer research. The tree-year

scholarships are co-financed by

the Ministry of Science, Tech-

nology and Innovation, the Fa-

culties of Health Sciences at

University of Copenhagen, Uni-

versity of Aarhus, and the Uni-

versity of Southern Denmark,

the Faculty of Science at Uni-

versity of Aarhus, Danish Can-

cer Society, and Industry.

Deadline for applications: 5

March, 2004 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this 

extract. See www.mcrs.dk.
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Psykoanalysens fire grundbegreber
Seminar i anledning af udgivelsen af J. Lacan: Psykoanalysens

fire grundbegreber. 

Tid: 6/3 kl. 10.00-17.00

Sted: Beboerhuset, Blågaards Plads

Arr.: KLAG (Klinisk Lacaniansk ArbejdsGruppe)

reneras@hum.ku.dk

FYF foredrags- og posterkonkurrence 2004
Kåring af Årets Yngre Forskere på Rigshospitalet. 

Posterkonkurrence kl. 13-14 og foredragskonkurrence 

kl. 14-16

Tid: 18/3 kl. 13.00-16.00

Sted: Rigshospitalet, aud. 2

Arr.: Foreningen af yngre Forskere på Rigshospitalet, FYF

Ideal og underholdning. Sporten og dens
tilhængere
Seminar om sociale og politiske aspekter af sportskulturen 

fra oldtiden til i dag

Tid: 19-20/3 

Sted: KUA, Store Auditorium 8.1.13

Arr.: Phrontisterium, studenterforeningen ved Institut for

Græsk og Latin, phrontisterium@hotmail.com,

www.igl.ku.dk/PHRONTEN

Studietur til Berlin
Tid: 19-22/3 

Sted: Berlin

Tilmelding: Senest 1/3 til Carl Fuglsang, tlf. 3393 0183, 

e-mail: cf@rundetaarn.dk

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Litteratursøgning i databasen BIOSIS 
Previews
Kursus på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek

Tid: 23/3 kl. 9.15-13.00

Sted: Kursuscentret, Nørre Allé 49

Arr.: Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige bibliotek,

tlf. 3532 5008. Tilmelding på www.dnlb.dk el. 

kursus@dnlb.dk

Køn, krop og kontrol
Mette Waaddegaard, Anne Knudsen, Troels Lund Poulsen (V)

og Kamal Qureshi (SF) undersøger sammenhænge mellem

spiseforstyrrelser og kvinderoller

Tid: 2/4 kl. 19.00-21.00

Sted: Indre By Medborgerhus, Ahlefeldtsgade 33

Arr.: Kvindeligt Selskab

Ph.d.-kursus: Moderne Sociologisk Teori
Der er introduktion 23/4-04. Det teoretiske kursus er fra 23/8

til 27/8-04. Endelig er der praktisk kursus fra 7/10 til 8/10-04

Sted: Handelshøjskolen

Tilmelding: Ansøgningsfrist er 24/2-04

The Future of the European Welfare
States – from social, political and 
economic perspectives
Papers that include an analysis of one of eleven themes of

the future of the European welfare states will be given 

priority

Tid: 26-28/8

Sted: Roskilde University, Denmark

Arr.: The Network for Keynesian Inspired Economics,

www.econ.ku.dk/Kienet

FORTSAT...



STØTTE

Stipendier

Laurits Andersens 
Stipendium
Målgruppe: Velkvalificerede stu-

derende eller yngre færdigud-

dannede der sigter mod en

karriere i dansk erhvervsliv og

som ønsker at dygtiggøre sig i

kinesisk sprog.

Støtte: Til et års kinesisk sprog-

studium ved Tongji Universite-

tet i Shanghai. Beløbet er på

105.000 kr. og vil dække udgif-

ter til rejse, studium og op-

hold.

Ansøgning sendes til: Laurits 

Andersens Fond, Tuborg Nord,

Strandvejen 64L, 2900 Hellerup

Ansøgningsfrist: 1/4-04.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3961 3080.

Legater

Caïx Legatet
Støtte: Fra Dronning Margrethe

og Prins Henriks Fond uddeles i

2004 et el. flere legater inden

for en samlet beløbsramme på

100.000 kr. til humanistiske stu-

dier i Frankrig for en studeren-

de el. kandidat fra et dansk

universitet. I år gives fortrins-

stilling til en studerende.

Ansøgere må have et godt

kendskab til fransk. Projektbe-

skrivelse vedlagt budget frem-

sendes.

Ansøgning: Stiles til Dronning

Margrethe og Prins Henriks

Fond, Caïx Legatet.

Ansøgningsfrist: 8/3-04

Yderligere oplysninger: Præsi-

denten for Det Kongelige 

Danske Videnskabernes Sel-

skab, H.C. Andersens Boule-

vard 35, 1553 Kbh. V.

Enkegrevinde Ulla Ruuth,
født v. Haffners legat
Støtte: Tilskud til fremme af den

evangelisk-lutherske kirkes

mission, praktiske missionsfor-

mål, herunder afholdelse af

missionsforedrag, samt til an-

skaffelse af missionsvidenska-

belig litteratur. Ansøgning må

indeholde en beskrivelse af

hvorledes støtte fra legatet

tænkes anvendt.

Ansøgningsfrist: 1/4-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Det Teo-

logiske Forskningsudvalg, Det

Teologiske Fakultetskontor,

1150 Kbh. K.

Glud’s Legat
Støtte: Til fire-seks forskningspro-

jekter inden for land- og skov-

brug i Danmark er der 800.000

kr. til rådighed i 2004. 

Ansøgningsfrist: 1/5-04.

Yderligere oplysninger: 

Se www.agrsci.dk.

Københavns Universitets
fond for teologiske kandi-
dater og studerende
Støtte: Til teologiske kandidater

til studierejser el. andre videre-

gående studier og som beløn-

ning af teologistud. der har

udvist særlig flid eller særlige

evner. 

Ansøgning: Vedlæg cv, cpr.nr.,

publikationsliste og en kort 

beskrivelse af og budget for

hvorledes støtte fra legatet

tænkes anvendt. 

Ansøgningsfrist: 1/4-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Det Teo-

logiske Forskningsudvalg, Det

Teologiske Fakultetskontor,

1150 Kbh. K.

Prof. ved KU, Dr.Theol. J.
Nørregaards rejselegat for
teologiske kandidater
Støtte: Tilskud til studierejser for

teologiske kandidater fra KU. 

Ansøgning: Vedlæg cv, cpr.nr.,

publikationslister samt en kort

beskrivelse af og budget for

hvorledes støtte fra legatet

tænkes anvendt.

Ansøgningsfrist: 1/4-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Det Teo-

logiske Forskningsudvalg, Det

Teologiske Fakultetskontor,

Købmagergade 44-46, 1150

Kbh. K

Rejselegat for teologiske
kandidater fra KU 
Støtte: Tidl. sognepræst i Aadum

sogn, Pastor Emertus Sigurd

Anders Michael Andersens og

hustrus Agnes Dorthea, født

Højers Rejselegat yder rejse-

støtte til en teologisk kandidat

fra KU. 

Ansøgning: Vedlæg cv, cpr.nr.,

publikationslister samt en kort

beskrivelse af og budget for

hvorledes støtte fra legatet

tænkes anvendt.

Ansøgningsfrist: 1/4-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Det Teo-

logiske Forskningsudvalg, Det

Teologiske Fakultetskontor,

1150 Kbh. K. 

Kirsten Schottlænders Fond
Støtte: 15-20 legater der kan

søges af stud., lærere og for-

skere inden for det iberoro-

manske område (spansk-, cata-

lansk- el. portugisisk sproget)

til bl.a. studierejser og udgivel-

sesstøtte. Ansøgere med til-

knytning til Romansk Institut

vil blive foretrukket. 

Ansøgning: Skal indeholde bud-

get og det skal fremgå hvorle-

des og hvornår legatet tænkes

anvendt. Det skal ligeledes an-

føres om der fra anden side

ydes støtte til samme projekt.

Der bruges ikke særligt skema.

Ved ansøgning om beløb over

10.000 kr. fordres anbefaling. 

Sendes til: Kirsten Schottlænders

Fond, c/o lektor John Kuhl-

mann Madsen, Romansk Insti-

tut, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Uddeling: 1/5-04.

Ansøgningsfrist: 12/3-04

Forskningsstøtte

Grants from the Nordic 
Cancer Union
Grants: in 2005 for supporting

and stimulating collaborative

cancer research within the 

Nordic countries (minimum

two countries). The research

projects must have cancer rele-

vance, be uniquely suited to be

carried out within the Nordic

countries, and the effect of

collaboration should be syner-

gistic. The main support will 

be given to maximally three

extensive projects of approx.

180 000 euros/year. 

Applications: See www.cancer.fi. 

Deadline for applications: 

14 May, 2004.

Additional information: NCU 

Secretariat, C/o Cancer Society

of Finland, Liisankatu 21 B,

00170 Helsinki, Finland. 

See www.cancer.fi.

Einar Hansens 
forskningsfond
Støtte: Til fremme af videnskabe-

ligt samarbejde og institutions-

kontakter mellem humanisti-

ske discipliner ved Københavns

og Lunds Universitet via sym-

posier, ekskursioner og gæste-

besøg.

Ansøgning: Se www.eken.lu.se/

stipendier.

Sendes til: Prof. Greger Anders-

son, Institutionen för konst- 

och musikvetenskap, Box 117,

221 00 Lund, Sverige.

Ansøgningsfrist: 1/3-04.

Prisopgaver 

Forum for 
Offentlig Topledelse 
Målgruppe: Åben for alle.

Støtte: For at sprede og kvalifice-

re debatten om offentlig top-

ledelse i Danmark, har Forum

blandt andet udskrevet en pris-

konkurrence med spørgsmål

inden for hvert af temaerne:

Samspillet mellem den politi-

ske ledelse og den professio-

nelle topleder om mål og stra-

tegier. Når faglighed, politik

og ledelse skal gå hånd i hånd.

Topledelse og kommunikation

i vidensamfundet.

Der udpeges en vinder blandt

hver af de tre kategorier.

Førstepriserne er på 50.000 kr. 

Ansøgningsfrist: 1/8-04.
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Husk eksamenstilmeldingen

Teologi
Eksamenstilmeldingen foregår 1.-15. maj og gælder både for studieordningen af 2001 (grundud-

dannelsen og overbygningen) og studieordningen af 2003 (bachelor- og kandidatuddannelsen).

Eksamenstilmelding til Praktisk Teologi foregår 3.-14. maj.

Tilmelding foregår i Receptionen, Købmagergade 46, stuen, man-fre, kl. 9.00-15.00.

Økonomi
Eksamentilmeldingen foregår i uge 10-12 på www.ku.dk/selvbetjening el. på blanket i uge 10 på

Studie- og Eksamenskontoret, St. Kannikestræde 13, 1. sal kl. 10-15. For ph.d.-studerende er der kun

tilmelding i uge 10.

Dispensationer: Kopi af dispensationer der er gældende ved sommereksamen skal afleveres på 

Studie- og Eksamenskontoret i tilmeldingsperioden.

Dispensationsansøgningsfrist: 12/3-04.

Yderligere oplysninger: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, www.samf.ku.dk/eks/eksamen.

Humaniora
Tilmelding på internettet: www.punkt.ku.dk.

Fag med tilmelding ved instituttet: Engelsk Institut, Institut for Film- og Medievidenskab, Institut for

Græsk og Latin, Institut for Historie, Institut for Nordisk Filologi (Dansk, Finsk, Minoritetsstudier,

Center for Kvinde- og Kønsforskning og Center for Arbejderkulturstudier), Romansk Institut (Fransk,

Italiensk, Portugisisk, Rumænsk og Spansk).

Elementarkursus: Tilmelding til Elementarkursus i Græsk og Latin hos koordinator Per Methner

Rasmussen, Købmagergade 50, port A, 2. sal, lokale 217a, tlf. 3532 3631 (man., tirs. og tors. kl. 10-13).

Alle andre fag: Tilmelding ved Studiekontorets eksamensadministration på ‘torvet’ ved trappe 17 

og 18 på det gamle KUA. Fra tirsdag 9/3 til og med 12/3 kl. 10-14.

Tilmeldingsfrist: 14/3-04.

Dispensationsansøgningsfrist: 30/3-04.

Studiekontoret Humaniora, Njalsgade 80, 2300 Kbh. S, www.hum.ku.dk, tlf. 3532 8049, 

e-mail: studiekontoret@fak.hum.ku.dk. Ekspeditionen man.-fre. kl. 10-15 på KUA i lokale 10.1.40.

Naturvidenskab
Eksamenstilmelding på bachelor- og kandidatuddannelsen i fagene Matematik, Datalogi, Statistik,

Aktuar, Matematik-Økonomi, Fysik, Astronomi, Biofysik, Geofysik, Nanoteknologi, Kemi, Miljøkemi,

Biokemi, Geologi, Geologi-Geofysik, Idræt, Biologi, Geografi og Geoinformatik foregår fra 23/2 til

5/3 via selvbetjeningssystemet www.punkt.ku.dk el. på Studie- og Eksamenskontoret, Øster Vold-

gade 3.

Eksamenstilmelding for Biologi og Geografi og Geoinformatik foregår fra 23/2 til 27/2 via selvbetje-

ningssystemet www.punkt.ku.dk el. på Studie- og Eksamenskontoret. Tilmeldingen kan i modsæt-

ning til tidligere ikke finde sted på institutterne. Eftertilmelding er ikke mulig.

Afmelding: Alle afmeldinger til eksamen skal ske skriftligt til Studie- og Eksamenskontoret senest en

uge før eksamen. Ved mundtlige eksaminer der strækker sig over flere dage, regnes fristen fra en

uge før første eksamensdag.

Yderligere oplysninger findes på www.nat.ku.dk/studerende/ el. Studie- og Eksamenskontoret, 

Øster Voldgade 3, tlf. 3532 4260, e-mail: NAT-eksamenskontor@adm.ku.dk.

Sving ketcheren
Udendørs tennisbaner kan lejes på Institut for Idræt, Nørre Alle 51. Tiderne er kl. 16-21 på hverdage, 

kl. 8-18 lørdag samt 8-21 søndag. Sæsonen er 1/5 til 30/9-04. Prisen er 510 kr. for en time/uge for studeren-

de andre må betale 1025 kr. for en time/uge.

Kontakt Lene Bay, e-mail: lbay@ifi.ku.dk, tlf. 3532 0832.
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Diagnostic and Clinical Aspects

of Human Parvovirus B19 

Infection

Doktorand: Cand.med. Erik 

Heegaard.

Officielle opponenter: Klinikchef,

docent Kristina Broliden og

prof., dr.med. Gunna Christian-

sen.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen:

Prof., overlæge, dr.med. Peter

Skinhøj, tlf. 3545 7741.

Tid: 23/3-04, kl. 14.00.

Sted: SSI, Artillerivej 5, Bygn. 42,

Foredragssalen.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Center 

for Biologisk Beredskab, bygn.

334, SSI, Artillerivej 5, 2300

Kbh. S. Indstillingen kan købes

ved skriftlig henvendelse til 

Fakultetssekretariatet.

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Academic Boundary Work. 

The discursive constitution of

‘scientificity’ amongst 

researchers within the social 

sciences and humanities

Kandidat: Cand.mag. Eva Bendix

Petersen. 

Tid: 1/3-04, kl. 13.00-15.00.

Sted: Sociologisk Institut, 1. sal,

Linnésgade 25, Salen.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Sociologisk Institut, 

tlf. 3532 3948.

Sundhedsvidenskab

New digital techniques in 

Medical Ultrasound Scanning

Kandidat: Morten Høgholm 

Pedersen.

Tid: 24/2-04, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset Herlev, 

Lille aud.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

mhp@dadlnet.dk. 

Ole Bang og den sidste 

hippokratiske medicin 

Kandidat: Morten A. Skydsgaard.

Tid: 19/3-04, kl. 13.00.

Sted: Medicinsk Museion, 

Bredgade 62, Aud.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:

skyd@dadlnet.dk. 

Adhesion and recruitment of

lymphocytes to atherosclerotic

mouse aorta

Kandidat: Flemming Møller.

Tid: 26/3-04, kl. 14.00.

Sted: Teilumbygningen, Rigsho-

spitalet, Aud. A.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-maill:

fmoeller@rh.dk. 

Humaniora

It’s All about Morals. Islam and

Social Mobility among Young

and Committed Muslims in 

Tamale, Northern Ghana

Kandidat: Annette Haaber Ihle.

Tid: 23/2-04, kl. 14.00.

Sted: Snorresgade 17-19, lok. U3.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks information på 

KUA og på Det Kgl. Biblioteks

læsesal Øst samt på Carsten 

Niebuhr Instituttet, Snorres-

gade 17-19.

Filmens genblikke. Om

filmsprog, køn og opgøret med

nøglehulsregimet

Kandidat: Pia Harritz.

Tid: 27/2-04, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok 23.0.50.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks information på KUA

og til gennemsyn på Det Kgl.

Biblioteks læsesal Øst, KUA

samt på Institut for Film- og

Medievidenskab.

Kommenteringspraksis og 

kommentarteori. Viden om –

kommentarens hermeneutik 

under hensyn til dens litteratur-

teoretiske og editionsfilologiske

horisont

Kandidat: Tonny Aagaard 

Olesen.

Tid: 27/2-04, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks information, KUA 

og til gennemsyn på Det Kgl.

Biblioteks læsesal Øst, KUA og

på Institut for Nordisk Filologi.

Studies in Baltic Word Formation

Kandidat: Jenny Larsson.

Tid: 5/3-04, kl. 14.00.

Sted: KUA, lok. 6.1.66.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bibli-

oteks information, KUA og på

Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst,

KUA samt på Institut Almen og

Anvendt Sprogvidenskab.

Walled Poleis of the Archaic 

Period. Architecture, Distribution

and Significance of Ancient

Greek City Walls

Kandidat: Rune Frederiksen.

Tid: 5/3-04, kl. 14.15.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks information, KUA og

på Det Kgl. Biblioteks læsesal

Øst, KUA samt på Institut for

Græsk og Latin.

Æstetiske erfaringer. Filosofiske

betragtninger af den moderne

kultur

Kandidat: Carsten Friberg.

Tid: 11/3-04, kl. 14.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks information, KUA og

på Det Kgl. Biblioteks læsesal

Øst, KUA samt på Institut for

Filosofi, Pædagogik og Retorik.

Une classification des verbes de

mouvement basée sur leur com-

binatoire sémantico-syntaxique

Kandidat: Xavier Lepetit.

Tid: 12/3-04, kl. 13.00.

Sted: Det ny KUA, lok. 22.0.11.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. 

Biblioteks information, KUA og

på Det Kgl. Biblioteks læsesal

Øst, KUA samt på Romansk In-

stitut.
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Idræt og Køn 

Formidlingsseminarrække forår 2004 på Institut for Idræt

26. februar kl. 15.00-16.30

Idrættens mangfoldighed – set gennem ‘kønnede’ briller
Ved lektor Else Trangbæk

25. marts kl. 15.00-16.30

Stofskifteregulering under muskelarbejde hos kvinder og mænd: Er der en forskel?
Ved lektor dr.scient. Bente Kiens

29. april kl. 15.00-16.00

Gender, Sport and Mass Media – an Overview
Ved professor dr. Gertrud Pfister

kl. 16.00-17.00

Sport, Masculinity and Advertisements 
Ved professor Steven Jackson 

27. maj kl. 15.00-16.30

Gender-Main streaming i idræt – kan det hjælpe kvindeidrætten?
Ved professor Kari Fasting, Norges Idrætshøjskole

Alle seminarer foregår på Nørre Alle 53, 1. sal., Store Auditorium.

Yderligere oplysninger fås på tlf. 3532 0829, e-mail: IFI@ifi.ku.dk www.ifi.ku.dk.

Sankt Andreas bibliotek åbner igen
Sankt Andreas Bibliotek (det katolske-teologiske bibliotek) er flyttet 

til Gammel Kongevej 15 A, 1610 Kbh. V, tlf. 3355 6090 og åbner den

25/2-04 kl. 10.00. Der er genåbningsreception den 24/2 kl. 15-18.

Nye åbningstider er tirsdag, onsdag, torsdag kl. 10-16.

FILMENS GENBLIKKE – Ph.d.-forsvar ved Pia Harritz 27/2 kl. 13.
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SU-kontoret holder lukket den 3/3-04 på grund af seminar.

SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Sudan – Challenges to the Peace Process
Prof. Mohamed Salih, Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands

Tid: 23/2 kl. 11.00-13.00

Sted: CAS, Købmagergade 46, 4 sal, Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Fighting Poverty in Africa: Poverty Reduction 
Strategies, Employment and Accumulation in Africa
Visiting Prof. Howard Stein, Center for African Studies and School of Public Health, University of Michigan,

USA

Tid: 24/2 kl. 13.00-15.00

Sted: CAS, Købmagergade 46, Aud. 12

Arr.: Center for Afrikastudier

The Myth of Adonis
Prof Robert Segal, Lancaster University, England

Tid: 24/2 kl. 15.00-17.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, lok. 1.34

Arr.: Institut for Religionshistorie

About and Without Face: Living with Disfigurement
Jonathan Cole, Division of Clinical Neurosciences, University of Southampton, England

Tid: 25/2 kl. 10.15-12.00

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

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning, CFS

My interest began when I saw a woman who had lost facial expression and clear speech, presented

at a neurological round. Many thought her demented, since she was unable to respond with

words and – more shockingly – had no emotional facial response to our questions. I could see she

was not demented but frustrated by this, and afterwards I went to her to listen to her story. It

highlighted how much we take facial animation as an expresser of emotions and selfhood. So I

went to talk with others with problems with their faces, people who go blind and so lose the faces

of others, people with Moebius Syndrome, who have a congenital absence of facial movement,

with autism who cannot understand faces and then those with facial disfigurement. From the ex-

periences of these people's loss of face in various ways I reflect on the relationship between face

and self.

Tjekhovs sene prosa – er der nogen der taler, eller er den stum?
Prof., dr.phil. Peter Alberg Jensen, Gæsteprofessor ved Østeuropainstituttet, Stockholm Universitet

Tid: 25/2 kl. 11.00-13.00

Sted: Østeuropainstituttet, Snorresgade 17-19

Arr.: Østeuropainstituttet

Hvordan stabile hydrogenisotoper kan bruges til datering af iskerner
Inger Seierstad, Niels Bohr Instituttet, Geofysisk Afdeling

Tid: 25/2 kl. 12.15-13.00

Sted: Geologisk Institut, Østervoldgade 10, Øvelseslok. 7, Trappe L

Arr.: Dansk Mineralogisk Selskab
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DDR set med danske øjne
Cand.mag. Poul-Erik Nielsen

Tid: 26/2, kl. 17:00

Sted: St. Kannikestræde 8, 1

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Status over Danmarks Natur
Journalist, forfatter Kjeld Hansen

Tid: 26/2 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Kierkegaards forhold til Hegel genovervejet
Forskningslektor, Dr.theol. et ph.d. Jon Stewart

Tid: 26/2 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44 over gården

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

Kulturkampen II: Tidehverv
Cand.theol. Torben Bramming 

Tid: 26/2 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen. Entre 25 kr. for ikke-medlemmer

Orientering om studier i udlandet
Lektor Børge Kristiansen

Tid: 27/2 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Who invented the Gothic? 
The Politicization of the gothic Cathedral in Europe 1750-1850
Forskningsadjunkt, ph.d. Stephanie A. Glaser

Tid: 1/3 kl. 20.00

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44, over gården

Arr.: Selskab for kunst og kristendom

Bartonella infektioner – Seroprevalens af Bartonella 
hos danske eliteorienteringsløbere
Peter Schiellerup, ABMP, SSI

Tid: 2/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Fortabelse og frelse – eller: Hvor dobbelt er den dobbelte udgang?
Lektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen, Præstehøjskolen

Tid: 2/3 kl. 19.30 

Sted: Det Teologiske Fakultets mødelok., Købmagergade 44, over gården

Arr.: Teologisk forening. Entre 25 kr.

Varieties and variants. Two ways of using corpus data 
in variational linguistics
Dirk Geeraerts, Leuven, Belgien

Tid: 3/3 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Visuel kognition – psykologiske og neurovidenskabelige indfaldsvinkler
Adjunkt, ph.d. Søren Kyllingsbæk, Institut for Psykologi

Tid: 3/3 kl 19.00

Sted: KUA, lok. 6-1-48

Arr.: Selskabet for Filosofi og Psykologi

On the Reprinting of John Wansbrough’s Quranic Studies
Prof. Andrew Rippin, University of Victoria

Tid: 4/3 kl. 15.00

Sted: Carsten Niebuhr Instituttet, 1. sal, lok. U3

Arr.: Jean Butler, Carsten Niebuhr Instituttet
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Diskursiv psykologi
Ph.d.-stud. Jacob Thøgersen og specialestud. Leila Al-Zagheer

Tid: 4/3 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 7.3.114

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi

Verschiedene Wege der Privatisierung
Prof. Hans Luft, Berlin, Tyskland

Tid: 5/3 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Medfødt toxoplasmose (Congenital toxoplasmosis)
Dorte Remmer Schmidt, Afdeling for mave/tarmfunktioner, SSI

Tid: 9/3 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

The Geographic Mosaic of Coevolution
John N. Thompson, STEPS Inst. for Innovation in Environmental Research and Dept. of Ecology and 

Evolutionary Biology, University of Santa Cruz, USA

Tid: 9/3 kl. 15.00

Sted: Biologisk Institut, Universitetsparken 15, bygn. 2B, aud. B

Arr.: Biologisk Selskab

Mutual Interpretations: Hermeneutics and the Science of Mind
Shaun Gallagher, Department of Philosophy, University of Central Florida, USA

Tid: 10/3 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, lok. 25.0.28

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning og Afdeling for Litteraturvidenskab og Moderne Kultur 

Lille strik og store strik
Alle er velkomne i Strikkecafeen Den Røde Tråd hver torsdag kl. 15.30-

17.30. Den sidste torsdag i måneden fortsætter vi til kl. 20 med et lille af-

tensmåltid indlagt kl. 17.30-18.30. Vi bor på Skt. Hans Torv nr. 30.

Læs mere på www.sund.ku.dk/praest. Tilmelding til spisning på

lotz@adm.ku.dk el. tlf. 3532 7094.
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State Growth and Social 
Exclusion: Recent Economic
Growth in Tibet
Ph.d.-kandidat Andrew M. Fischer, London

School of Economics

Tid: 3/3 kl. 14.00-16.00

Sted: Dansk Institut for Internationale Stu-

dier (DIIS), Auditoriet, Pakhuset, Strandga-

de 71

Arr.: NIAS og DIIS

Kina har i de seneste år investeret store sum-

mer i Tibet. Det har skabt en hastig økonomisk

vækst i byerne, men har ført til en marginalise-

ring af størstedelen af tibetanerne som er bøn-

der eller nomader. Da Tibets byer domineres af

kinesiske indvandrere, skaber den økonomiske

vækst grundlag for etniske uligheder. Betyd-

ningen af den kinesiske og muslimsk-kinesiske

indvandring til Tibet skal dog i højere grad fin-

des i det voksende skel mellem land- og bybe-

folkning end i den etniske befolkningsbalance

som sådan. Foredraget tager udgangspunkt i

teorier om social eksklusion og henter sine data

i statistiske årbøger. Tibet sammenlignes med

de vestlige kinesiske provinser, specielt Qinghai

der har en stor tibetansk befolkning.
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Af Nikolaj Lange

De seks dansere tripper
frem i en trekantsforma-
tion på linoleumsgulvet

mens instruktøren Theresa Boll
står og tæller til fire. 

De standser lidt usikkert op
og tripper så videre.

»Vi er altså nødt til at blive
stående en ekstra takt og vippe.
Vi kan ikke nøjes med tre tak-
ters forspil,« siger en af piger-
ne.

»Vi skal også blive enige om
at have samme hofte oppe,« si-
ger en anden. 

»Men hvilken hofte skal vi
vælge?«

»Bare den der føles bedst,«
mener Theresa.

»Højre!« lyder det i kor fra to
af pigerne.

Theresa tænder for ghetto-
blasteren, og de prøver igen. 

»Én to tre fire, and all that
jazz,« tæller de.

De er ved at øve åbnings-
nummeret til Medicinerrevyens
ti års jubilæumsforestilling med
premiere mandag den 23. fe-
bruar. Der er kun en uge til, og
de er først lige begyndt at lave
koreografien til forspillet. Når
trinnene er på plads, skal de
også nå at øve både med san-
gerinder og med band. I rum-
met ved siden af er enkelte mu-
sikere ved at finde sig til rette.
Det er dog kun blevet til nogle
anspændte, rytmiske host fra
en guitar. 

Revyen skal opføres på sce-

nen i Studenterklubben. Men
der holder fredagsbaren man-
dagsmøde, så pigerne er for-
trængt til et hvidkalket mur-
stenslokale uden vinduer. Væg-
gene i rummet er tapetseret
med øveplaner for ugen. Og
lister over ting der skal købes
og laves. Det inkluderer blandt
andet en kaktus, to sokkedyr,
en rumraket, en kulisse med
Marslandskab, et rummonster,
en toiletflisebagkulisse samt
»evt. en tønde til lille mexica-
ner.«   

Hotdog or not
»Jeg tænkte på om I ikke kunne
tage fat i hinandens skuldre og

lave noget med benene imens?«
foreslår Theresa.

To af pigerne rækker bered-
villigt armene ud og laver can-
canspjæt med benene. 

»Jeg tænkte også på det med
benene,« siger en af de andre.
»Men så hørte jeg at vi skulle
have en hotdog med på sce-
nen.«

»En hotdog?«
»Ja. En kæmpe hotdog som vi

så skulle holde.«
Hun rækker armene i vejret

som om hun skulle holde en
kæmpe hotdog oppe. De bliver
dog enige om at det vist ikke
passer.

Så bliver der ledigt ude i Stu-

denterklubben, og de går ud for
at øve derude. På vejen passe-
rer de en række store plancher
der hver repræsenterer et ind-
slag i revyen. Her kan man se
hvem der medvirker i hvad og
ikke mindst hvilke rekvisitter
der hører til. 

Til sketchen »Hak i DVD« skal
der for eksempel bruges en for-
stærker, en Rolling Stones pla-
kat, et On Air-skilt, en ølkasse
med én øl, en LP, bolcher i pose
og selvfølgelig en DVD.

»Graviditet« kræver derimod
blot er skrivebord, en compu-
ter, fire stole, en blomst, to duk-
ker, en appelsinvand, en pedal-
spand og en pose gifler.

Rumhjelm og fantasihatte 
Scenen er stadig optaget af dj-
pulten fra semesterstartsfesten,
så pigerne må blive på gulvet.
Theresa leder lidt mellem led-
ningerne ved pulten og finder
et stik til ghettoblasteren. De
andre finder to stykker bølge-
pap som bliver lagt ud på det
beskidte gulv for at markere en
scene. Så er de klar igen.

Der er kommet flere folk i
Studenterklubben. De stopper
op eller går langsomt sidelæns
forbi mens de ser på danserne.
En fyr kommer forbi med en
stor hvid skal af papmache i
hånden.

»Hey, kan man godt se at det
er en rumhjelm?« spørger han.  

»Jo, hvis bare du sørger for at
man kan se åbningen,« får han
at vide.

Pigerne lader sig dog ikke
forstyrre. De har fundet frem til
nogle trin hvor de skal bruge

hatte der skal svinges rundt. De
diskuterer lidt hvordan de skal
holde på hattene, men bliver så
enige om at det nok bliver lette-
re når de faktisk får hattene. Så
de bliver enige om bare at
prøve trinene igen.

»Forfra med hatten?« spørger
én.

Theresa bekræfter, og de stil-
ler sig klar med hver sin fanta-
sihat.

»Én to tre fire, and all that
jazz.«

Der er stadig få billetter tilba-
ge hvis man har lyst til at være
med når det røde tæppe går fra
for revyen. Vil du have fat i en
af dem, må du skynde dig ned i
Studenterklubben på Panum
Instituttet så snart du læser det-
te. For de vil være udsolgt før
du kan nå at sige »toiletflise-
bagkulisse«. ■

nila@adm.ku.dk

Advarsel: Denne artikel afslører en lang 
række rekvisitter til Medicinerrevyens 
ti års jubilæumsforestilling

Medicinpiger
øver sig i forspil
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