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Studerende på KU er i praktik som aldrig før, men ikke uden problemer. Man er
hverken sekretær, ligestillet kollega eller passiv observatør, har tidligere praktikant
Lisbet Bogh Frederiksen erfaret. Læs også en mangeårig vejleders gode råd. SIDE 7

Forskning som folkesag
Sundhedsvæsen, folkeskole og ældrepleje er jordnære
emner som politikere helst skal mene noget om. Nu får
de selskab af en højpandet fætter. Politikerne står i kø
for at gøre noget for forskningen.  SIDE 3

Et symbolbrugende væsen 
Han er smagsdommer, sprogprofessor og ekspert.
Kommende bestyrelsesmedlem på KU Jørn Lund har
langt mere respekt for Aage’s Polering i Ølstykke end
for opblæste floskler.  SIDE 8-9

Vind en cykel
Bare en gang til. Så er det slut med at få Universitetsa-
visen ind ad brevsprækken. Tegn abbonnement og vind
en cykel fra Kronan.  SIDE 5

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

Praktikant kend din plads
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Universitetsavisen

Det er altid spændende at se hvor mange nye
studerende der søger ind på Københavns
Universitet. De første tegn får vi den 15.

marts som er sidste frist for kvote 2-ansøgningerne.
Særligt i år har vi været spændte på ansøgertallet,
og det er der to grunde til: For det første den alt for
høje arbejdsløshed blandt nyuddannede akademi-
kere – et problem som har fået fyldig dækning i me-
dierne og nok har holdt en og anden fra at søge ind
på en videregående uddannelse. Og for det andet
den ret negative holdning som en del af pressen og
debattørerne har udtrykt direkte over for humanio-
ra som uddannelsesom-
råde. Til tider har det
nærmest mindet om en
hetz eller i hvert fald en
målrettet kampagne
med det klare formål at
få uddannet færre hu-
manister. Hovedsynspunktet har været at Danmark
ganske enkelt ikke har brug for de mange humani-
ster. 

Man kunne derfor frygte at det samlede antal
ansøgere til universitetet ville dale drastisk.

Sådan er det nu ikke gået. Vi kan konstatere at årets
første ansøgningsrunde er afsluttet med overra-
skende mange ansøgninger. Danske unge tror fort-
sat på at saglig viden og uddannelse er vejen frem. I
alt 4.638 har søgt Københavns Universitet som 1.
prioritet, og det er samlet set 137 færre end sidste
år – eller et fald på knap tre procent. Med de min-
dre ungdomsårgange og de usikre fremtidsudsigter
kunne vi frygte tal af en helt anden størrelsesorden.
Sammenholder vi det meget begrænsede fald i kvo-
te 2-ansøgere med den stigning i ansøgere vi i de
senere år har oplevet i kvote 1 (pr. 1. juli), så er det
såmænd ikke utænkeligt at det samlede antal
ansøgere til Københavns Universitet ender med at
blive større end sidste år.

Samtidig kan vi konstatere at der er sket en for-
skydning i ansøgningerne. Færre har faktisk søgt

ind på humaniora. Til gengæld har en hel del flere
søgt ind på fx medicin og tandlægestudiet. Hvis den
ændring skyldes at de kommende studerende har
researchet grundigt og truffet deres beslutning ud
fra velovervejede valg, er det naturligvis fint. Hvis
ændringerne til dels er resultatet af en ren skræm-
mekampagne, er der mindre grund til at være til-
freds.

Så samtidig med at vi kan glædes over det samlet
set høje ansøgertal, må vi også se på udfordrin-

gerne. Landets universiteter har et fælles ansvar for
at få vejledt de unge så godt at de kan træffe deres
studievalg på et veloplyst og velovervejet grundlag.
For den enkelte studerende er dette valg et af de
vigtigste i livet. 

Rektorkollegiet drøfter for tiden etikken over for
de nye studerende. På nogen måder kan man

selvfølgelig sige at vi som universiteter er i indbyr-
des konkurrence om de studerendes gunst. Men det

må ikke betyde at vi indle-
der en markedsføringskrig
som skulle vi sælge cornfla-
kes eller løbesko. Det kan
måske virke fristende at ud-
forme store tv-kampagner
for at tiltrække nye stude-

rende til netop vores universitet. Men det vil med
stor sandsynlighed føre til et ‘våbenkapløb’ hvor al-
le uddannelsessteder år efter år ender med at bruge
millioner af kroner på reklame, uden at der samlet
set bliver flere studerende af den grund. Vi opnår
højst at flytte nogle få studerende fra det ene uni-
versitet til det andet. De egentlige vindere bliver re-
klamebureauerne og medierne mens taberne bliver
den forskning og den undervisning vi tager penge-
ne fra.

Det er vigtigt at vi ikke forsøger at overbyde hin-
anden med lokkende løfter til de kommende

studerende. Saglighed må gå forud for salgstricks.
Vi skal gøre endnu mere ud af kontakten med gym-
nasieeleverne. Vi skal lave endnu bedre og velbe-
søgte Åbent Hus-arrangementer. Vi skal blive end-
nu bedre til at orientere via nettet osv. Vi skal med
andre ord levere sober, men ikke kedelig informati-
on. Universiteterne holder sig da heldigvis også til-
bage fra de værste kampagneformer. 

Iøvrigt er det tvivlsomt om de studerende bliver ret
længe på universitetet hvis de har truffet deres stu-

dievalg på baggrund af en reklamekampagne. Og
frafald er en anden stor udfordring for de danske
universiteter. Noget af det allervigtigste er derfor at
tage rigtig godt imod de nye studerende efter som-
merferien. En reduktion af frafaldet på blot få pro-
cent har meget positiv betydning, ikke blot for uni-
versitetets og samfundets økonomi, men også – og
især – for de studerende som det hele jo handler
om. ■

Fortsat stor søgning 
til Københavns Universitet

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

Ny bestyrelse i Studenterhuset
G E N E R A L FO R SA M L I NG  –  Cafeen i Studenterhuset måtte ind-
drages for at rumme de cirka 100 medlemmer der var mødt op da Stu-
denterhuset afholdt generalforsamling den 15. marts. På dagsorde-
nen var blandt andet vedtægtsændringer og valg af ny formand og be-
styrelse. Til formandsvalget kandiderede ikke mindre end tre kandi-
dater, og til bestyrelsesposterne havde ni valgt at opstille. Efter flere
timers debat enedes man om vedtægtsændringerne, og her var det
væsentligste punkt at der fremover kun afholdes én årlig generalfor-

samling. Den anden generalsam-
ling erstattes af et medlemsmøde
om efteråret. Herefter fulgte en
livlig debat om personvalgene, og
først ved midnatstid var en ny be-
styrelse på plads.  

Forkert spidskandidat

O M VA LG  – Ved en fejl fra universitetets side er der blevet sendt
stemmesedler ud med forkerte navne til det forestående valg. På
stemmesedlen til Konsistorium stod der forkert spidskandidat for 
Historisk Fagråd. Her skulle stå Karina Heuer Bach. På grund af fejlen
er der udsendt nye stemmesedler til konsistorievalget. Deadline for
indlevering af alle stemmesedler er udskudt til den 2. april. Offentlig-
gørelse af valgresultatet vil være den 7. april kl. 10, og der er klage-
frist den 16. april.

Spørgsmål vedrørende studentervalget kan rettes til 
Maja B. Hørsving, tlf. 2875 3840.

Lidt færre i kvote 2

N Y E  ST U D E R E N D E  – Københavns Universitet har efter at fristen
for kvote 2-ansøgninger udløb den 15. marts, modtaget 1. prioritets-
ansøgninger fra 4.638 personer. Det er et lille fald på 137 ansøgere,
men KU havde forventet et større fald når man tager ungdomsår-
gangens mindre størrelse og den store arbejdsløshed blandt nyuddan-
nede i betragtning. At der kun er tale om et lille fald kan blandt andet
forklares med at der er omkring 150 flere svenske og norske ansøgere
til lægeuddannelsen. Det er endnu for tidligt at vurdere om KU vil
modtage flere eller færre ansøgninger end sidste år da meget kan
ændre sig i forbindelse med ansøgningsfristen den 1. juli til kvote 1. 
I de senere år har der været en tendens til et fald i antallet af kvote 2-
ansøgere der blev opvejet af en større stigning i kvote 1-ansøgere. 

Skærpede krav til evolutionsbiologer

Når dna-spor fra liv på Mars eller andre planeter i fremtiden sættes
under luppen, bliver det efter et sæt retningslinjer udstukket af for-
skere på Københavns Universitet. Retningslinjerne er publiceret i det
nyeste nummer af det anerkendte videnskabelige tidsskrift “Trends in
Ecology & Evolution”. Det er molekylærbiologerne Eske Willerslev og
Anders J. Hansen fra Afdeling for Evolutionsbiologi der i samarbejde
med biokemikeren Hendrik Poiner fra MacMaster University i Canada
har fundet frem til et regelsæt der skal hindre at nutidig dna forure-
ner forskningsresultaterne. Kravene går på skrappe sterile forhold, at
to ens prøver skal give samme resultat i to uafhængige laboratorier og
at resultaterne skal give mening i forhold til den tidsalder materialet
stammer fra.

Læs mere på www.nyheder.ku.dk

Rettelse til Videnskabet

P O L I T I K  – I sidste nummer skrev Universitetsavisen i Videnskabet
at Heine Andersens kritiske artikel om magtudredningen blandt an-
det var baseret på en artikel fra tidsskriftet ‘Politologiske Studier’.
Dette tidsskrift har imidlertid ændret navn til ‘Tidskriftet Politik’. Der-
for findes Heine Andersens indlæg ‘Den dansk magt- og demokratiud-
redning’ i Tidsskriftet Politik, nr. 2, 2004 som udkommer til maj. Vi
beklager fejlen.

Husk at forny din indskrivning
Som ordinær studerende skal du forny din indskrivning (tidl. årskorts-

fornyelse). Du vil i slutningen af april modtage et brev hvor du kan forny

indskrivning. Men hvis du har adgang til internet, kan du allerede nu 

forny din indskrivning på www.punkt.ku.  

NY FRONTFIGUR – Maya Bonde

Andersen er ny bestyrelsesformand i

Studenterhuset.

»Det er vigtigt at vi ikke forsøger at
overbyde hinanden med lokkende 
løfter til de kommende studerende.«
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Af Nikolaj Lange

Resumé: Det begyndte med en herrealliance
mellem en række af ministrene. De havde
besluttet at deponere 16 milliarder kroner

over otte år i en fond der skulle støtte bio-, nano-
og informationsteknologi. 

Pengene skulle stamme fra beskatningen af
nordsøolien og derfor kaldte de fonden for Nord-
søfonden for Højteknologisk Udvikling. De ap-
pellerede samtidig voldsomt til seernes stemmer
med tale om vækst, velfærd og fremtidige ar-
bejdspladser. 

Problemet var blot at der var tre andre hold
som havde været med til at vinde oliepengene,
nemlig Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne
og De Radikale. Dengang havde de i fællesskab
besluttet at præmien skulle bruges til at betale af
på statsgælden. Så herrealliancen var nødt til
først at få dem med på idéen.

Men økonomi- og erhvervsminister Bendt
Bendtsen lod dem vide at fonden nok skulle blive
oprettet. Hvis de andre ikke ville være med til at
bruge penge på den, så ville ministrene finde no-
get andet de kunne sælge – for eksempel Dansk
Olie og Naturgas, Post Danmark eller Køben-
havns Lufthavn.

Alliancen
Siden vi sidst forlod Christiansborg, har ministre-
ne så kommunikeret en del med Kristian Thule-
sen Dahl der er finansordfører for Hold Dansk
Folkeparti. 

Han var oprindeligt bange for at ministrene
ville bruge Nordsøfonden som en undskyldning
til at tage penge fra velfærd. Så derfor har finans-
minister Thor Pedersen måttet bøje sig for et krav
om at indbetalingen til fonden hvert år skal vur-
deres når der holdes råd om finansloven. 

»Når regeringen har indstillet sig på at imøde-

komme os på det punkt, forudser jeg at det bliver
rimelig let at lave en aftale,« siger Kristian Thule-
sen Dahl i Ritzaus skriftestol.

Således ser det altså ud til at lykkes for mini-
strene og Hold Dansk Folkeparti at indgå en alli-
ance om fonden. 

Aftalebruddet
Mens Hold Dansk Folkeparti er kommet med i al-
liancen, så ser det ud til at de to andre hold er
blevet stemt helt ud. I skriftestolen fortæller
holdkaptajn Marianne Jelved fra De Radikale at
alliancen på intet tidspunkt har indbudt hendes
hold til råd om fonden. 

Forskningsordfører Margrethe Vestager bekla-
ger at regeringen tilsyneladende ikke oplever at
den er bundet af de aftaler som den selv har ind-
gået.

»Vi oplever det som aftalebrud i en helt ny liga
af aftalebrud,« siger hun og fortsætter: 

NYHEDSANALYSE ▼  

Forskning som folkesag
Sundhedsvæsen, folkeskole og 
ældrepleje er jordnære emner som
politikere helst skal mene noget
om. Nu får de selskab af en høj-
pandet fætter. Politikerne står i kø
for at gøre noget for forskningen

»Vi støtter altså flere penge til forskning, men
ikke i en snæver Nordsøfond og ikke for midler
der skulle afbetale gæld og dermed nedbringe
renteudgifterne i fremtiden.«

På Hold Kristendemokraterne er der også util-
fredshed med alliancens opførsel. 

»Det er meget tydeligt at regeringen ikke ac-
cepterer de aftaler den selv indgår,« siger forsk-
ningsordfører Bodil Kornbæk i Ritzau-skriftesto-
len.

Den model der nu bliver lagt op til, er måske
nok acceptabel for det kristendemokratiske hold,
men så længe de ikke kommer med på råd, vil 
de heller ikke stemme for at Nordsøfonden skal
have lov til at blive. ■

nila@adm.ku.dk

Aftalebrud sikrer forskningsmilliarder
Føljetonen om olie, højteknologi og milliarder af kroner ruller videre 
på Christiansborg med nye alliancer og aftalebrud 

Af Nikolaj Lange

Et af de seneste eksempler
på politikernes interesse
for forskning er Socialde-

mokraternes kampagneplaka-
ter. Her er Mogens Lykketoft
blandt andet taget på besøg i et
laboratorium hvor han lytter 
interesseret til en kittelklædt
forsker. 

Sammen med interessen
følger også et løfte om to milli-
arder kroner – samme beløb
som regeringen årligt agter at
skyde i Nordsøfonden. Men
mens regeringen specifikt øn-
sker at støtte bio-, nano- og in-
formationsteknologi, formule-
rer Socialdemokraterne sig dog
lidt mere vagt og skriver blot
forskning og uddannelse. Og så
er det i øvrigt usikkert om der
er tale om en årlig ydelse eller
blot et engangsbeløb.  

Anders Fogh Rasmussen lyt-
ter også interesseret til forsker-
ne. Den 24. marts havde han
inviteret en række af dem til en
snak på Marienborg sammen
med en flok erhvervsledere.

Emnet var det samme som for
den tænketank erhvervsmini-
ster Bendt Bendtsen har ned-
sat: Hvad skal Danmark leve af
i fremtiden?

»Jeg oplevede en klar opbak-
ning til regeringens politik på
forskningsområdet, og signalet
fra hele kredsen er ganske
klart. Vi skal satse på tre fokus-
områder: bio-, nano- og infor-
mationsteknologi,« sagde en
tilfreds Anders Fogh Rasmus-
sen bagefter.

Valgkamp 
Forskningens helt store prøve
som politisk tema kan meget
vel komme når der næste gang
bliver udskrevet folketingsvalg.
Det mener Christine Antorini
der er formand for tænketan-
ken vedrørende forståelse for
forskning som videnskabsmini-
ster Helge Sander nedsatte sid-
ste år. 

»Der er et enormt pres på
den politiske dagsorden udefra.
Vi oplever hele tiden at der
kommer undersøgelser af for
eksempel uddannelsessystemet

hvor Danmark ikke ligger i top
som vi tidligere gik og forestil-
lede os,« siger hun. 

Når forskningen kommer på
dagsordenen, handler det altså
i høj grad om hvordan Dan-
mark skal klare sig i globalise-
ringen og ‘sikre job og velfærd,’
som Socialdemokraterne skri-
ver på deres plakat. Spørgsmå-
let er bare om vælgerne er klar
til at købe et regnestykke om at
udgifter til forskning nu og her
er lig med velfærd i fremtiden.   

Vælgerinteresse
»Da vi begyndte arbejdet i tæn-
ketanken, havde vi nok den 
forestilling at befolkningen ikke
syntes at forskning var særlig
spændende, men den viste sig
slet ikke at holde stik,« fortæl-
ler Christine Antorini.

Tal fra Analyseinstitut for
Forskning viser at hele 75 pro-

cent af danskerne i 2000 var
enten ‘interesserede’ eller ‘me-
get interesserede’ i forskning.
Det tal var 50 procent højere
end i 1987, og interessen var
især steget blandt de der før
havde været mindst interesse-
rede, nemlig de unge, de ældre,
de lavest uddannede og kvin-
derne. 

Så i virkeligheden er det
måske slet ikke spor modigt el-
ler kontroversielt når politiker-
ne taler om grundforskning og
fremtidsfonde. Men helt så sim-
pelt er det ikke, mener Christi-
ne Antorini.

»Det er jo store og meget
langsigtede investeringer vi ta-
ler om. Fra grundforskning til
et synligt resultat går der jo
mindst ti år,« siger hun.

Derfor kan det være fristende
at prioritere noget der giver re-
sultat lidt hurtigere. Som sund-

hedsvæsnet, folkeskolen eller
ældreplejen. 

Alligevel tror hun godt at
forskningen kan blive et vigtigt
og måske endda afgørende em-
ne ved næste valg.

Sexet Bush
I USA har George Bush for
længst fundet ud af hvordan
forskning kan gøres sexet. Han
vil nemlig til Mars. Eller rettere
sagt, han vil have en amerika-
ner til Mars. Og det inden for
en overskuelig årrække. 

Herhjemme er vores egen vi-
denskabsminister Helge Sander
imponeret over satsningen.     

»Projektet vil klart virke som
en magnet på de bedste forske-
re og højteknologiske virksom-

heder i verden. Og vi skal nok
ikke tvivle på at resultaterne vil
blive banebrydende, ikke bare
for rumfarten, men også på en
lang række andre samfundsom-
råder,« skriver han i et syns-
punkt i Berlingske Tidende.

Han gør samtidig reklame for
den idé om en fælles europæisk
grundforskningsfond som An-
ders Fogh Rasmussen for nyligt
lancerede og som er blevet po-
sitivt modtaget af mange.

Spørgsmålet der står ubesva-
ret tilbage, er bare om der vir-
kelig er stemmer i grundforsk-
ning inden den fører til at en
solidt bestøvlet fod bliver plan-
tet i Mars’ røde støv. ■

nila@adm.ku.dk 

KAMPAGNE – Vi kan ikke spare os til en gylden

fremtid, skriver Socialdemokraterne på deres nye

plakater. Men måske vi kan forske os til den?

Astronaut som reklamesøjle
»En dansk astronaut er en oplagt reklamesøjle for at fastslå naturviden-

skabens betydning for danskerens hverdag. Nu skal det være.«

Peter Norsk, dr.med. og lektor i blodtryksforskning, Panum Instituttet.

Ingeniøren, 26. marts 2004. 
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Af Lise K. Lauridsen

Flere penge til alle forældre
på SU. Så rare toner lød der
i midten af marts fra under-

visningsminister Ulla Tørnæs
da endnu en runde SU-for-
handlinger løb af stabelen. 

Helt så rundhåndet var rege-
ringen dog ikke da SU-aftalen
lå klar den 18. marts. SU’en til
enlige forsørgere der har barnet
boende, blev fordoblet mens de
resterende forældre må nøjes
med håndører eller slet ingen-
ting.

Halvdelen af de enlige – det
vil sige den part som betaler
børnebidrag – går fx ikke bedre
tider i møde. 90 procent af dem
er fraskilte fædre.

Heller ikke for par hvor beg-
ge forældre er på SU, bliver der
den store indtægtsfremgang.

Sølle 384 kroner blev det til. 
Studerende par med to børn

ville ved aftalens offentliggørel-
se sågar sætte penge til. 

Siden er der rettet op på
skønhedsfejlen så forældre på
SU med to børn får godt 800
kroner mere om måneden end
før. 

Inden det egentlige lovarbej-
de går i gang, står det dog klart
at SU-forhøjelsen næsten ude-
lukkende kommer til gå til enli-
ge mødre under uddannelse. 

Og selv om mange har kæm-
pet en brav kamp for de enlige
mødre på SU, så er SU-aftalens
resultat langt fra tilfredsstillen-
de, mener formand for Forene-
de Studenterråd, Maja Hør-
sving:

»Vi er glade for forhøjelsen,
men mener samtidig at alle for-
ældre burde have fået flere
penge, for de er alle hårdt

trængt,« siger hun og henviser
til FSR’s forslag om en halv SU
mere til alle studerende foræl-
dre. 

Svært at ændre
De Radikales uddannelsesord-
fører, Margrethe Vestager, me-
ner dog det bliver svært at æn-
dre på at fx de enlige fædre bli-
ver forbigåede. 

»Hvis vi skal løse problemet
for de enlige fædre, par hvor
begge er på SU og så videre, vil-
le det blive ekstremt dyrt, og så
ville der jo ikke blive nogen
penge tilbage til de 19-årige,«
siger Margrethe Vestager og
henviser til at pengene til de
enlige mødre på SU er fundet
ved at skære i de såkaldte cafe-
penge, stipendiet til hjemme-
boende studerende.

SF’s Morten Homann synes
det er ærgerligt at fraskilte

fædre og par med børn på SU
ikke får kompensation.

»Den logiske måde at fordele
byrderne på var ved at give
samlevende forældre hvor beg-
ge er på SU og fraskilte fædre
med udgifter til børnebidrag en
halv ekstra SU hver. Som afta-
len ser ud lige nu, vil de øvrige
forældre ikke stå ringere stillet
end før, men spørgsmålet er om
det er godt nok,« siger Morten
Homann.

De penge der bliver sparet på
andre offentlige konti, fx re-
valideringsydelser, skal dog 
efter aftalen tilbage til de stu-
derende. På den måde kan der
komme flere SU-forhøjelser i
sigte. ■

likl@adm.ku.dk

Jeg er ked af at jeg ikke vid-
ste at der blev solgt bøger,
så havde jeg også taget nog-

le af Magtudredningens med,«
siger Lise Togeby da hun går på
talerstolen.

Hun hentyder til bogen
magt.dk som indeholder en
voldsom kritik af Magtudred-
ningen og især af Lise Togeby
som formand. Bogen er anled-
ningen til at Institut for Stats-
kundskab og DJØF har inviteret
til debatseminar tirsdag den
30. marts.

»Man kan mene at vi har
valgt de forkerte projekter og at
vores bøger ikke er gode nok,
men at vi skulle have forgyldt
os selv, det er usagligt såvel
som usandt,« fastslår hun.

En stor del af kritikken har
drejet sig om det meget positive
billede som Magtudredningens
hovedrapport tegner. Ledelsen
har dog tidligere pointeret at
det var vigtigt at punktere de
myter der fandtes i befolknin-
gen om folkestyrets forfald.  

»Det er ikke rigtigt at vi teg-
ner et rosenrødt billede,« me-
ner Lise Togeby.

Men folkestyret har det alt i
alt godt. Borgerne er aktive og
kompetente, og de politiske in-

stitutioner er omstillingsdygti-
ge.

»Vi mener at det er vigtigt at
gå ud og fortælle folk at vi fak-
tisk har noget at miste,« siger
hun.

Jeg har magten
Herefter fortsætter program-
met så med kritikerne. Lektor
Heine Andersen bruger ivrigt
overheadprojektoren til at an-
gribe de antagelser der ligger i
hovedrapporten. 

Kort og godt mener han at alt
for mange ideer og teorier er
blevet taget for givet i rappor-
ten.

»Der er en alt for fattig dis-
kussion af normative teorier,«
mener han.

Det smitter også af på den
pressemeddelelse der fulgte
med hovedrapporten. Her for-
tæller overskriften at ‘Magten –
den har jeg.’ Og det er selvføl-
gelig ikke Magtudredningen
selv, men derimod borgerne
der står bag udsagnet. Det er
hentet fra et af de elleve inter-
views i Niels Nørgaard Kristen-
sens bog Billeder af Magten.

»Men når man læser inter-
viewene, står der lige så meget
om myndigheder og afmagt,«

mener Heine Andersen. 
Alligevel har forskningsledel-

sen altså valgt at ophøje det op-
timistiske citat til pressemedde-
lelsens titel.

»Det skyldes at vi så det sam-
me billede i de kvantitative un-
dersøgelser,« lyder forsvaret fra
ledelsen. 

Og igen var det altså vigtigt
at gå ud og punktere de førom-
talte myter om at folkestyret
skulle have det skidt. 

Samf i krise
Nils Bredsdorff der er forsk-
ningsbibliotekar på Roskilde
Universitetsbibliotek, kalder
Magtudredningens hovedrap-
port for intet mindre end en
skandale. Metodisk er den un-
der al kritik, og konklusionerne
står helt uden belæg.

»Spådomskunst og moderne
poesi fungerer altså ikke uden
videre som baggrund for viden-
skabelige resultater,« siger han.

Nils Bredsdorff mener at rap-
porten afspejler en generel kri-
se inden for samfundsvidenska-
ben.   

»Det er en herskende opfat-
telse i samfundsvidenskaben
for tiden at en hvilken som
helst kvalitativ undersøgelse

kan være dokumentation for
næsten hvad som helst.«

Dette metodiske forfald me-
ner han at Magtudredningen
legitimerer med sin hovedrap-
port. 

Som eksempel lægger han et
citat fra side 35 på overheaden.
En række af ordene er frem-
hævede med fede typer.

»Måske, dog, nok, nærmest
og det snerper derhenad,« læs-
er han op til tilhørernes mor-
skab.

»Mine damer og herrer. Og
dette er en 50 millioner kroners
forskningsrapport.«

Togebys myter
»Rapporten er en intern lukket
kugle med enormt mange refe-

rencer, men de referer des-
værre kun til hinanden,« siger
Niels Bredsdorff.

Som eksempel nævner han
også de kvalitative interviews i
Billeder af Magten hvor en en-
kelt tilfældig danskers citat gi-
ver overskrift til pressemedde-
lelsen.

Men det får forskningsledel-
sen til at protestere nede fra
første række. De holder fast på
at de har dokumentation nok
for at danskerne føler at de har
rigeligt med indflydelse.  

Som tilhører i salen kan man
dog godt begynde at undre sig
højlydt: Hvad er det egentlig
for negative myter som Magt-
udredningen så gerne vil punk-
tere? Når den nu har så rigelig

dokumentation for at dansker-
ne føler at de har masser af ind-
flydelse. Den eneste punktere-
de myte er måske i virkelighe-
den den forskningsledelsen selv
har haft om at danskerne skulle
gå rundt og være pessimister på
folkestyrets vegne?  

»Det er da interessant
tænkt,« svarer Lise Togeby.

»Men jeg synes klart at reak-
tionerne vi har fået viser at der
stadig er grund til at fortælle
den positive historie.« ■

nila@adm.ku.dk 

SAMFUNDSVIDENSKAB ▼  

Mere i SU 
Enlige: Fra 1. august ydes et tillægsstipendium på 3.228 kroner

om måneden. Stipendiet gælder kun de forsørgende forældre

(hvor barnet har bopæl). Fra 1. januar 2005 stiger tillægget til

4.519 månedlige kroner. Det særlige børnebidrag på 454 kroner

bortfalder.

Par: Hvor begge forældre er på SU ydes et tillægsstipendium på

646 kroner om måneden per forælder. Her bortfalder det særlige

børnebidrag på 454 kroner. Resultatet bliver 330 kroner mere om

måneden til familier med et barn mens familier med to børn be-

holder det særlige børnebidrag for et barn og derved får 838

kroner mere om måneden.

Alle med børn: Resten vil som hidtil modtage det særlige bør-

netilskud. Derudover vil man få mulighed for at tage suppleren-

de studielån på 1.157 kroner om måneden samt bibeholde det

forhøjede fribeløb der gælder for forældre.

Næsten-kandidater: Fribeløbet uden for uddannelse hæves

med 2.000 kroner om måneden til 27.632 kroner.

Enlige forsørgere får fordoblet deres SU mens resten 
af de studerende forældre må vente på bedre tider 

Dobbelt op i SU

De hemmelige skrifter
Magtudredningen har godt nok sin egen hjemmeside. Men her leder man forgæves, hvis

man vil studere, hvad der egentlig står (...) man må selv gribe til lommerne og betale om-

kring 250 kroner for at få fat i en af bøgerne (...) Det gør de færreste imidlertid. De bedst

sælgende bøger er ifølge professor Lise Togeby solgt i omkring 1.000 eksemplarer. De

dårligst sælgende er solgt i sølle cirka 200 styk.

Weekendavisen, 26. marts  2004.

FORSVAR – Frank Aaen var en af kritikerne af Lise Togeby der måtte forsvare ikke bare

Magtudredningen, men hele samfundsvidenskaben.

Magtudredningens fiasko afspejler en generel krise i 
samfundsvidenskaben, mener en kritiker på debatmøde 

Samfundsmyter og
spådomsvidenskab
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ABONNEMENT ▼  

Bare en gang til. Så er det slut med at få Universitetsavisen ind ad brevsprækken. Avisen kommer 
fremover til at stå i standere på institutterne. Hvis du kommer til at savne at få avisen derhjemme, 
kan du tegne abonnement. Et år koster 150 kr. 

Blandt de nye abonnenter trækker vi lod om to Universitetsavisen-cykler fra Kronan.

Kampagnen kører i to måneder, og vi afslører konkurrencens to vindere i avis 10 der udkommer 
den 4. juni 2004.

Du deltager ved at sende en mail med navn og adresse 
til uni-avis@adm.ku.dk eller ved at udfylde 
og indsende svarkuponen her.

Få Universitetsavisen på måtten
og en cykel lige i snotten

Ja tak! 

❏ Jeg vil gerne tegne et års abonnement 

på Universitetsavisen og deltage i konkurrencen 

om at vinde en cykel fra Kronan.

Navn

Adresse

Postnummer og by

E-mail:

Tlf.nr.

Sendes til:

Universitetsavisen

Krystalgade 16, 1.tv.

1172 København K

✃
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Af Lise K. Lauridsen

Guds riges evangelium er
sødt som honningkage,«
synger en lille udvalgt

skare i Johannes Kirken på
Sankt Hans Torv. Efter den san-
selige salmesang prædiker stu-
denterpræst Nicolai Halvorsen
om sund mad som religion, om
syndig is og måltidet som fæl-
lesskabets arne. 

Universitetsavisens madører
har sneget sig ind i varmen for
at smage på bibelske lækkerier,
men først skal der lidt åndelig
føde til.

»Sund mad er vigtig for vores
krop og helbred. Men måltidet
handler i lige så høj grad om
fællesskab mellem mennesker.
Derfor er det ikke kun vores

krop, men også vores ånd der
næres af at spise sammen,« ly-
der det fra studenterpræsten på
Natur- og Sundhedsvidenskab.

Usund mad er syndig, viser
vores sprog. I bibelsk forstand
består synden ikke blot i at man
ødelægger sig selv og sin krop,
men i at man ødelægger fælles-
skabet, forklarer Nicolai Hal-
vorsen med henvisning til den
sidste nadver.

Efter en gudstjeneste i ma-
dens tegn smutter vi over på
den anden side af gaden, til lo-
kalerne ‘Johannes på Torvet’
hvor studentermenigheden by-
der velkommen til en aften
med bibelsk gastronomi.

Påskelammet er på bordet
flankeret af rustikt brød, vin og
mellemøstlige lækkerier som

linser, humus, feta, salat og
olie.

Aftenens mesterkok cand.
theol. Lise Lotz fra studenter-
menigheden, har genlæst 
Biblen med gourmetens briller
på. Mens vi andre langer til 
fadet, fortæller hun om madens
mange facetter i Biblen.

»Så snart mennesket kommer
på banen, handler det om mad.
Bare se på Det Gamle Testa-
mente. Adam og Eva får paradi-
set serveret,« siger Lise Lotz og
læser op af 1. Mosebog. Og
haps så skal der spises.

Skarnsbrød
Biblen er fyldt med mad, frugt
og vin og sågar en enkelt brød-
opskrift i Ezekiels Bog. Helse-
kostbutikker sælger den dag i
dag Ezekiels brød der består af
linser, byg, spelt m.m. En helt
uskyldig rugbrødsopskrift er
det dog ikke. Thi der står skre-
vet: »Du skal bage brødet med
menneskeskarn som brændsel.«  

I Det Gamle Testamente kan
vi også finde oprindelsen til jø-
dernes og muslimernes mad-
regler. 

»Spiseregler afgrænser Os fra
Dem, sådan er det også den dag
i dag. Men i Det Nye Testamen-
te får maden derimod en helt

anden betydning. Det handler
ikke om hvad du spiser, men
om hvordan du opfører dig. Det
man stopper i munden kommer
ud igen, men de urene ord der
kan komme ud af vores munde,
har derimod langt længere
holdbarhedsdato,« siger Lise
Lotz.

Svært at spise sammen
Fasten spiller også en stor rolle
i Biblen. Her viser mennesket at
de kropslige behov kan udsæt-
tes i en højere sags tjeneste, for-
tæller Lise Lotz.

Jesus fastede 40 dage og 40
nætter for at koncentrere sig
om noget andet. Da han blev
sulten, blev han fristet af djæve-
len, men svarede med de be-
rømte ord: Mennesket lever 
ikke af brød alene, men ord fra
Guds mund. 

»De steder hvor Biblen taler
om surdej, vin, figentræer og
gæstebud er nogle af de steder
vi husker bedst, måske fordi de
er til at forstå selv om de lærde

BIBELSK GASTRONOMI ▼  

Påsketid
»Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han:

»Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« De blev meget bedrøvede og begyndte

én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig herre?« Han svarede dem: »Det er ham

som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig.«

Matthæus 26., Det Nye Testamente. 

Måske er der en højere mening med 
madens glæder. Universitetsavisen søgte 
svaret under en bibelsk middag

Føde for 
fællesskabet
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stadig skændes om hvordan
man skal tolke fx nadveren,« si-
ger Lise Lotz.

Måltidet er et af de rigeste,
men samtidig også mest pro-
blemfyldte områder i menne-
skelivet. Når det fungerer godt,
er det noget af det hyggeligste,
men når relationen mellem
mennesker ikke fungerer, bliver
det ifølge den norske teolog og
forfatter Paul Otto Brunstad
‘uhyggeligt’.

»I en verden hvor relationer
er problematiske, er det fristen-
de at erstatte mad med ord. Det
er lettere at sende en SMS end
at dele brød og ost med andre,«
læser Lise Lotz op af Brunstads
bog Seierens Melankoli. Og så
er det også tid for studenter-
præstens sekretær at nyde frug-
ten at sit slid i køkkenet. Og 
nu er det fællesskabets tur til 
at blive plejet hos studenter-
menigheden på Sankt Hans 
Torv. ■

likl@adm.ku.dk

FÆLLESSPISNING – Studerende på KU og lokale menighedsmedlemmer mødtes til

bibelsk påskemiddag. Her ses desserten an: Bagte æbler med friske dadler, tørrede 

abrikoser, marcipan og smør. Dertil tyrkisk yoghurt og orangeblomsthonning.
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Af Katinka Paludan

Søger man på stikordet
‘praktik’ i KU’s informati-
onssystem, SIS, får man

mange hits. Der er praktikord-
ninger på de fleste humanisti-
ske og samfundsvidenskabelige
fag, men faktisk kan også juri-
ster, teologer og studerende på
nogle natur- og sundhedsviden-
skabelige fag vælge at lade et
praktikophold indgå i deres ud-
dannelse.

På mange fag er praktikord-
ningerne nye eller ved at blive
etablerede. For eksempel inde-
bærer den nye studiestruktur
på Naturvidenskab at alle fa-
kultetets kommende studeren-
de kan vælge at tage i praktik. 

Trods bekymringer om fag-
ligt niveau, skruebrækkeri med
mere, lader der til at være ge-
nerel enighed om at praktik er
en god ting, blandt andet fordi
praktikopholdene giver insti-
tutter og studerende viden om
hvilke kompetencer der aktuelt
efterspørges på fagets arbejds-
marked.

Men det er samtidig også ty-
deligt at man ikke bare lige får
en praktikordning til at køre.
Særligt på små fag og på ny-
etablerede ordninger kan prak-
tikanter komme ud på dybt
vand hvis der for eksempel er
uklarhed om praktikaftalen,
praktikantens arbejdsopgaver
eller eksamen. 

»Praktikanter vil altid stå i fa-
re for at blive opfattet som
lavstatus, underordnet arbejds-
kraft, så det er vores erfaring at
instituttet skal bruge mange
kræfter på at sikre at de får re-
levante arbejdsopgaver,« siger
Poul Behrendt der siden 1991
har været praktikkoordinator
ved kurset ‘Kommunikation
med praktik’ på Dansk. 

Han har efterhånden været
praktikkoordinator for mange
studerende, også dette seme-
ster har han ikke færre end 62
overbygningsstuderende i prak-
tik på kommunikationsbureau-
er, forlag, informationsafdelin-

ger og andre danskfaglige ar-
bejdspladser.   

Fag på spil
På Dansk kan de studerende
enten selv finde en praktik-
plads eller søge en gennem in-
stituttet. Især i begyndelsen var
det et problem at få udskilt de
praktiksteder der enten udnyt-
ter praktikanter som gratis ar-
bejdskraft ved at lade den ene
afløse den anden i en uendelig
række eller som giver prakti-
kanterne for lidt ansvar. For at
sikre praktikanterne har insti-
tuttet udviklet forskellige værk-
tøjer:

● Et følgebrev til praktikanter-
nes uopfordrede ansøgninger
der gør det klart hvad der for-
ventes af et praktiksted. 

● En praktikkontrakt hvor prak-
tikstedet forpligter sig i for-
hold til praktikantens arbejds-
opgaver. 

● En opstartsevaluering hvor
praktikanterne mødes med
deres praktikkoordinator for
at løse eventuelle problemer
på praktikstedet.

Poul Behrendt mener det er
meget vigtigt at institutterne
tager stilling til hvad mulighe-
derne er for praktik på lige
præcis deres fag.

»Det går ikke at praktikan-
terne kommer i praktik som ge-
neralister, for praktik skal være
faglig. Derfor tror jeg også det
er vigtigt at institutterne enga-
gerer sig så meget i praktikord-
ningerne at de synes deres fag
er på spil når de sender en
praktikant ud. Man er sit fag
når man er i praktik, for hvis en
virksomhed har en dygtig prak-
tikant, vil de jo gerne have flere
fra samme fag året efter,« siger
Poul Behrendt.     

Nye fagområder
Når Dansk allerede i 1991 lave-
de en praktikordning, var det
primært for at åbne de stude-
rendes øjne for fagets bredde. 

»Der var ikke brug for så

mange gymnasielærere mere,
og derfor var det vigtigt for os
at de studerende fandt ud af
hvad dansk også er.« 

Sigtet med praktikordningen
har altså ikke primært været
jobformidling, men at opdyrke
nye akademiske discipliner på
instituttet. Det er lykkedes i en
grad så man i dag har lavet en
hel overbygning i kommunika-
tion.

»Praktikkens seriøse faglige
sammenhæng er blandt andet
sikret ved at de tre måneders
praktik kun er en del af et teo-
retisk overbygningskursus i
kommunikation hvor de stude-
rende undervises af kandidater
fra faget der på forskellig vis
har praktisk erfaring med kom-
munikation. De eksterne un-
dervisere er med til at bygge
bro mellem universitet og ar-
bejdsmarked og fungerer som
rollemodeller for de studeren-
de,« forklarer Behrendt. 

Han vil også gerne give et par
gode råd til kommende prakti-
kanter.

»Vent så længe som muligt
med praktikken. Dels for at
være fagligt stærk, dels fordi
det dermed bliver nemmere at
opretholde kontakten til prak-
tikstedet indtil du er færdig. Og
gå efter drømmejobbet! Det er
nu, som praktikant, du har mu-
lighed for at få det.«  ■

khp@adm.ku.dk

PRAKTIK ▼  

Praktik sætter
faget på spil
Studerende på KU er i praktik som aldrig før,
men det er er ikke problemfrit at få praktik-
forløbene til at køre godt. Poul Behrendt der i
13 år har været praktikkoordinator på Dansk,
giver gode råd

»Jeg valgte at presse på for at få mere an-
svar og specifikke arbejdsopgaver, men jeg
kunne godt have ønsket at der i Danmark sad
nogle vejledere med generel erfaring i praktik
som kunne give nogle gode råd undervejs,«
fortæller hun. 

Manglende vejledning
Lisbet mener at der er behov for bedre prak-
tikvejledning. »Når man vælger at tage i prak-
tik, har man brug for vejledning i mange hen-
seender, og især de studerende der vælger at
tage i praktik i udlandet har brug for større
opbakning end de får.« 

Hun foreslår konkret at universitetet kunne
opprioritere international praktikvejledning,
lave faste praktikaftaler med udenlandske
virksomheder og øremærke legater til praktik-
ophold i udlandet.

For selv om det var hårdt, synes Lisbet alli-
gevel at praktikopholdet har været det hele
værd. Og netop derfor burde det være nem-
mere at komme af sted.

»Bedre vejledning ville kunne hjælpe man-
ge flere studerende i praktik - og dermed klæ-
de dem bedre på til at færdiggøre studierne
og ikke mindst til at tage skridtet ud på ar-
bejdsmarkedet.« ■

Af Katinka Paludan

»Det bedste ved mit praktikophold var at jeg
blev mere bevidst om hvad jeg kan, både per-
sonligt og fagligt. Den erfaring er jeg meget
glad for. Når man kender sine kompetencer, er
det nemmere at sælge sig selv i en jobsituati-
on,« fortæller Lisbet Bogh Frederiksen der
som en del af sit franskstudium har været i
praktik hos Fransk Røde Kors i den sydfranske
by Montpellier. Hendes praktikophold var bå-
de lærerigt og hårdt.

Usikkerhed om praktikantrollen
»Det er ikke altid helt lige til at håndtere den
plads man  indtager som praktikant: Man er
hverken sekretær, en ‘rigtig’ lønnet medarbej-
der eller en passiv observatør. Det er næsten
nemmere at definere hvad man ikke er.« 

I Lisbets tilfælde gik usikkerheden om prak-
tikantrollen også den anden vej; kollegaerne
vidste ikke rigtigt hvad de skulle sætte hende
til. 

»Jeg oplevede at jeg selv måtte sørge for at
mit ophold fik et fagligt indhold. Ansvaret for
om jeg fik noget ud af det var helt og holdent
mit eget,« siger Lisbet. Og det er jo svært når
man selv er usikker på sin rolle. 

Praktik i Frankrig
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CROIX-ROUGE – Lisbet Bogh

Frederiksen tog skeen i egen

hånd og fik et godt fagligt udbyt-

te af sin praktik hos Fransk Røde

Kors.

Merit for praktik
»[...] et praktikprojekt kan give studerende nogle meget vigtige input i deres universitetsuddannelse såsom:

et anvendelsesaspekt på faget, en orientering og retning i faget for de videre studier, en motivation for vide-

reuddannelse samt kontakter til potentielle aftagere. Fremover bør alle studerende kunne få merit for et

praktikprojekt efter særlige retningslinjer.«

Den nye studiestruktur ved Det naturvidenskabelige Fakultet.
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Af Nikolaj Lange

Jamen, hvis du spørger mig om min personlige
mening, så er den bog her totalt nice. Den
åbner op for en znak omkring måden vi går

rundt og znakker på & helt ærligt, den gør det på
en for syg fed måde med tonsvis af seje eksem-
pler. Kort&godt: det er en rimelig cool bog, der
bitcher over fucked up sprog & så kommenterer
den osse på en masse andet. Gør dig selv en bjør-
netjeneste & læs den ;-)«

Sådan indleder Jørn Lund sin seneste bog med
essays. Med et eksempel der ligger ret langt fra
hvordan han normalt skriver i sine bøger og af-
handlinger om sprog og uddannelse. 

Han kommer ind i det lille mødelokale i en
bygning i forlængelse af Den Sorte Diamant. Han
hilser og peger så på de to smalle, vandrette vin-
duer ud mod havnebassinet ved Christians Bryg-
ge.

»Er det ikke utroligt?« spørger han. 
Han bukker sig ned for at vise hvor akavet han

må stå for at kunne nyde udsigten.
»Her bor man lige ud til vandet, og så kan man

ikke engang få lov til at kigge på det. Vi måtte
endda kæmpe hårdt for overhovedet at få de her
to smalle striber,« siger han. 

Eller det er i hvert fald cirka det han siger. For
båndoptageren er ikke helt klar endnu, så scenen
bliver kun bevaret i hukommelsen. Alligevel har
de fleste sikkert allerede dannet sig et billede af
manden der kommer ind. Alene ud fra de ord der
er valgt. Han rækker armen ind over bordet, siger
pænt goddag og sætter sig.

Nu kører båndoptageren, og vi begynder på in-
terviewet.

»Jeg blev meget glad da Jørgen Olsen ringede
mig op og spurgte om jeg ville være med i besty-
relsen,« fortæller han.

»Det er en vigtig opgave at være med til at
lægge rammerne for det der kommer til at ud-
spille sig på landets største universitet, og den
første bestyrelse er med til at lægge en linje for
hvordan man samarbejder ledelsesmæssigt. Men
glæden er for mit vedkommende koblet sammen
med en vis ydmyghed over for opgaven. At ind-
føre bestyrelser er trods alt et brud på en praksis
der har hersket i over 500 år og ført til ikke så få
resultater. Men jeg ville gerne være med og har
jo også en lang erfaring med hensyn til uddan-
nelsesplanlægning.«

Det symbolbrugende væsen 
Jørn Lund er professor i dansk og sprogmand.
Han er sådan en som folk bliver bange for at få til
bords til et middagsselskab. ‘Så skal jeg vel passe
på,’ er noget af det første de siger.

Der er nu ikke nogen grund til at være nervøs,
mener han. Men det bliver man let når han star-
ter med at sige at det sprog vi bruger, afslører
meget mere om os end vi tror og at han slet ikke
kan lade være med at gøre sproglige iagttagelser
hele tiden.

»Jeg tror også at en botaniker på tur i Dyreha-
ven ser langt flere detaljer end jeg gør selv om vi
kigger på det samme. En læge der står i en bus,
har også sin kliniske optik og stiller i al stilhed si-
ne diagnoser,« siger han.

Selv om Jørn Lund altså har et klinisk øre for
sproget, så skiller han sig ikke mere ud fra os an-
dre end at vi alle bruger sproget til at opfange
signaler. Vi kan hurtigt høre på folk vi kender om
de er glade, bekymrede eller anspændte og om
de lyver eller ej. Sproget handler nemlig om me-
get mere end bare information. 

»Vi kan tage sproget ud og skrive det, men jeg
opfatter det først og fremmest som noget der
konstituerer os som mennesker. Det er ganske
særligt at vi har en hjerne der kan håndtere sym-
boler på det niveau. Mennesker kan tale om det
der ikke foreligger her og nu, mens dyr er bundet
af en kontekst.«

Dyret jager når det er sultent og sover når det
er træt, mens mennesket kan beskæftige sig med
fortid og fremtid og lave planer, strategier og
Storebæltsbroer.

»Jeg opfatter mennesket som et symbolbru-
gende væsen der har underlagt sig kloden på
godt og ondt. Fordi det kan det der. Når sproget
amputeres til kommunikation, forfejler man vir-
kelig forståelsen af hvad sprog er.« 

Parallelle sprog
Sidste år var Jørn Lund formand for det udvalg
som Kulturministeriet havde sat til at lave et ud-
kast til en dansk sprogpolitik. Blandt emnerne
for sprogpolitikken var det forskningssprog der
bruges på universiteterne.

Dommen var hverken en afvisning af engelsk

eller en dødsdom over dansk. Derimod skal vi
blive bedre til både dansk og de store fremmed-
sprog. Mange er ikke så gode til engelsk som de
selv tror.

Jørn Lund mener derfor det er på høje tid at
Københavns Universitet får en sprogpolitik.

»Man kan godt bare hengive sig til de frie mar-
kedsmekanismer og sige at nu skriver alle som de
vil. Men det har altså nogle omkostninger,« me-
ner han.

Politikken på Niels Bohr Instituttet og Institut
for Historie skal ikke være den samme, og det
handler heller ikke om at de på Niels Bohr skal til
at skrive alting på dansk. Det bliver fremstillin-
gen ikke nødvendigvis lettere af.

»Det drejer sig overordnet om at hvert eneste
område også udvikles terminologisk så vi kan ta-
le om vores fag på dansk. Vi skal også kunne tæn-
ke på fagene på dansk, for der er meget kreativi-
tet knyttet til modersmålet som ikke uden videre
lader sig mobilisere på et fremmedsprog,« mener
han.

Jørn Lund spurgte kollegaen dr.phil. Mogens
Herman Hansen hvad der for ham var forskellen
på at holde foredrag på dansk og engelsk.

Mogens Herman Hansen svarede at nok var
han flydende på engelsk, men når han talte, så
var det ligesom halm i baller. Det var pakker af
information der blev afleveret til modtagerne.
Når han derimod talte på dansk, så kunne der ske
en masse undervejs. Han kunne omstrukturere,
lade sig inspirere og få nye indfald. Fordi han
havde sig selv og sin kreativitet med i sproget. 

»Det kreative og intellektuelle overskud må vi
ikke miste,« siger Jørn Lund. 

Ikke langhåret, men klogere
Selv om den sproglige interesse stammer helt til-
bage fra barndommen, havde han også et ønske
om at blive læge. Derfor begyndte han at kvalifi-
cere sig til medicinstudiet samtidig med at han
læste dansk. 

Men da han blev gift og tidligt fik job som un-
dervisningsassistent i dansk sprog, opgav han
den hvide kittel hvilket han dog aldrig har for-
trudt.

Som underviser blev Jørn Lund mødt af en
flok meget kritiske studenter. Året var 1968, 
og mange stejlede med det samme da han for-
talte dem at han havde en plan for undervisnin-
gen. 

»Det var dengang lærerne ikke måtte forbere-
de sig til timerne fordi de studerende skulle være
med til planlægningen,« fortæller han.

Han holdt dog fast i sin plan, men var åben for
kritik og spørgsmål. Så pludselig måtte han for
eksempel argumentere for det rimelige i at de
studerende skulle beskæftige sig med fonetik og
grammatik. Men det skærpede blot tanken at
skulle forklare at det faktisk var vigtige værktøjer
hvis man interesserede sig for sprogets sociale di-
mension og variation.  

»Jeg blev enormt anfægtet af det, for det satte
jo en proces i gang. Men jeg blev hverken lang-
håret eller venstreorienteret af det. Jeg vil gerne
følges med andre, men jeg bryder mig ikke om at
gå i takt.« 

Undervisningen er det han savner allermest fra
universitetet. Han mener at det er vigtigt at man
fastholder at en universitetslærer er en forsker
der underviser. 

»Man tvinges til at være i livslang bevægelse af

PORTRÆT ▼  

Et symbolbrugende 
væsen kommer ind

Han er smagsdommer,
sprogprofessor og ekspert.
Jørn Lund har dog langt
mere respekt for Aage’s 
Polering i Ølstykke end for
opblæste floskler uden i
ndhold

Portrætserie
Dette er det fjerde i serien af portrætter af de seks eksterne medlem-

mer af Københavns Universitets kommende bestyrelse. I næste nummer

holder vi dog en kort pause fra serien idet vi bringer et interview med

modtageren af Sonningpisen 2004, den britisk-israelske kunstner Mona

Hatoum. 
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det og får nye vinkler på det stof man bliver sat til
at formidle,« siger han.

Smagsdommer
I 1991 blev Jørn Lund sat i spidsen for Den Store
Danske Nationalencyklopædi som ansvarshaven-
de redaktør. Det var Danmarkshistoriens største
faglige formidlingsprojekt i den forstand at al-
drig før havde 4.000 forskere samarbejdet om en
formidlingsopgave af de dimensioner. Projektet
blev gennemført planmæssigt, og værket er nu
udsolgt. Modtagelsen har været positiv, men
Jørn Lund måtte også svare på kritik. 

»Encyklopædien er jo et meget pluralistisk
værk, og i alle lande er der i disse år to emner der
ikke kan skabe nogen form for konsensus, det
ene er Mellemøsten, det andet er Den kolde
krig,« begynder han. 

Hvis man søger al relevant information under
et og samme opslagsord, går man undertiden
forgæves. Artiklen om kommunisme søger at for-
klare ideologien. Misbruget af den kan man læse
om mange steder, blandt andet i artiklerne om
de stater der har været under det kommunistiske
åg.

»Jeg ser det som et informationsfordelingspro-
blem. Alfabetet er jo fantastisk usagligt. Der skal
stå noget under kommunisme, gulag og Stalin,
men det kan ikke alt sammen stå samme sted,«
har han forklaret til Politiken.

En anden kritik har handlet om at de tyske ud-
ryddelseslejre har fået mere plads end de russi-
ske. Men det er også naturligt da encyklopædien
har et dansk udgangspunkt og da de tyske lejre
ganske enkelt fylder mere i en dansk historisk be-
vidsthed. Desuden kan man slet ikke bruge linje-
antal i et leksikon som mål for hvad der er vig-
tigst i verden. 

»H.C. Andersen får cirka 400 linjer, mens 
Shakespeare får godt 300 og Jesus Kristus får
500. Men det betyder ikke at redaktionen mener
at Andersen var større end Shakespeare, og at 
Jesus Kristus kun har været 25 procent mere be-
tydningsfuld end Andersen,« forklarede Jørn
Lund i en kronik i Berlingske Tidende.

Han indrømmer dog stadig at han er en smags-
dommer. Vel og mærke når det drejer sig om
sprog og litteratur. 

»Men det kan vel også kaldes en analyse eller
en vurdering. Ligesom en kemiker kan foretage
en analyse, så kan jeg på et fagligt grundlag fore-
tage en analyse af hvad der kan gavne for eksem-
pel en sproglig udvikling.« 

Dyre værdier
Et forum hvor Jørn Lund har afsagt en hel del
smagsdomme, eller foretaget analyser om man
vil, er hans mange sprogessays i Politiken. Her
har han under nogen ironi behandlet både Dan-
marks Radios licensreklamer, Superbrugsens ju-
lekatalog og smarte engelske ord i marketings-
og management-jargonen. 

»Management by walking round; Det lyder vel
nok flot, men det betyder bare at man bevæger
sig lidt rundt i sin virksomhed og følger med på
den måde – i øvrigt en god ide,« siger han.

Han har også interesseret sig meget for de vær-
digrundlag og -formuleringer som snart enhver
virksomhed eller institution har formuleret. Deri-
blandt nu også Købehavns Universitet.

»Det har interesseret mig rent sprogligt siden
det begyndte. Mange steder vender man næsten
tilbage til spejderloven, men moderniserer den så
med nogle af tidens gloser.«

‘En spejder er god mod dyr’ bliver således til
‘Vores virksomhed handler bevidst og ansvars-
fuldt over for miljøet.’ 

Han mener dog godt at der kan være mening i
at finde frem til værdier, visioner og strategier.
Det kan sagtens være fornuftigt at prøve at sætte
ord på den slags ting. 

»Men der må være grænser for hvor lang pro-
cessen får lov til at blive.«

Han kender virksomheder der har fået flere
problemer end gevinster ud af det, blandt andet
fordi ordene både kan splitte og samle medarbej-
derne, og fordi mange af dem der taler mest er
bedst på det verbale plan. 

Et stort norsk forlag betalte en formue til en
konsulentvirksomhed for at få lavet et værdi-
grundlag. Det førte i første omgang til uendelige
diskussioner, opløste venskaber og siden 240 si-
der med noter og kommentarer. Alle ville jo sæt-
te deres fingeraftryk, og alle fik lov til det. Deref-
ter måtte man betale en ny konsulentvirksomhed
for at hele sårene og lave et nyt, kortere værdi-
grundlag på en helt anden måde.

Så har Jørn Lund, sprogprofessor og smags-
dommer eller ej, langt mere respekt for Aage’s
Polering i Ølstykke der i sit slogan får Aage’s til at
rime på tåge. Eller gulvafhøvlingsfirmaet med
det autentiske slogan ‘Er gulvet grim og skum-
mel, så ring til Hummel.’  

»Jeg kan bedre lide naiv uskyld end plat bereg-
ning og kejserens nye klæder i sproget,« siger
han.  

»Jeg ville aldrig synes at det er flovt for et
menneske at standse midt i en sætning, men hvis
nogen spiller international og i virkeligheden er
det rene Randers, så tænker jeg Gud fri mig vel.«

Det er selvfølgelig en trøst på vejen når man
slukker båndoptageren og han siger pænt farvel
efter interviewet. Men man glemmer altså ikke
helt at han er sprogprofessor, og så må man jo
hellere passe på hvad man skriver. ■

nila@adm.ku.dk

PRÆSENTATION – Jørn Lund dukker op på sin helt egen måde.

Han kan godt lide at følges med andre, men han bryder sig ikke om at

gå i takt.

Jørn Lund  

Født den 30. januar 1946 

Direktør, Det Danske Sprog- og Litteratursel-

skab

Uddannelse

Cand.mag. i dansk og sprogpsykologi (1972) 

Tidligere beskæftigelse

Amanuensis, Københavns Universitet (1971)

Lektor, Københavns Universitet (1975)

Professor, dansk sprog, Danmarks Lærerhøj-

skole (1980)

Ansvarshavende chefredaktør, Den Store Dan-

ske Encyklopædi (1991-2001)

Direktør, Gyldendalske Boghandel, Nordisk

Forlag A/S (1995- 2000)

Bestyrelsesposter, medlemskaber mv.

Udvalgsposter og formandshverv i Undervis-

ningsministeriet, direktoratet for folkeskolen,

for gymnasiet, for de videregående uddannel-

ser. Medlem af læseplansudvalg, af lærerud-

dannelsesudvalg, leder af formandskabet for

Undervisningsministeriets perspektivudvalg

mv. (1982-1999) 

Dansk Sprognævn (1980- )

Det Danske Akademi (1989- )

Medlem af en række fondsbestyrelser, bl.a.

Rungstedlundfonden, Politiken Fonden 

Vetenskapssocieteten i Lund (1992- )

Danmarks Evalueringsinstitut (1999- )

Underbetalte bestyrelser
»De eksterne medlemmer af de nye professionelle universitetsbestyrelser må tage til takke med honorarer

der ligger langt under det niveau de er vant til fra det private erhvervsliv. Videnskabsministeriet har god-

kendt timelønninger til medlemmerne på ca. 567 kr., mens det i virksomheder med en størrelse der minder

om universiteternes, ikke er unormalt med honorarer der er fire-fem gange så høje.«

Information, den 27. marts 2004.
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Af Lise K. Lauridsen

Industri og medicinalfirmaer
kan finansiere forskning på
universitetet, men hvad med

Folkekirken eller Scientology?
For ekstern finansiering skal
der til hvis man vil forske på
Københavns Universitet i dag,
men hvor går grænsen? 

For lektor og studieleder
Mikael Rothstein på Religions-
historie har styregruppen for
satsningsområdet Religion i det
21. århundrede overskredet
den ved at åbne op for finansie-
ring fra religiøse organisatio-
ner. 

»Papirer fra styregruppen vi-
ste at man havde til hensigt,
hvis det måtte være relevant, at
samarbejde med religiøse orga-
nisationer om finansiering af
projekter. Da jeg spurgte til
hvad pokker man mente med
det, så fik jeg at vide at der bå-
de var penge i Folkekirken og
Danmission,« udtaler Mikael
Rothstein til Religionshistories
blad TABU.

Derfor har han takket nej til
en bevilling på 30.000 kroner
under satsningsområdet.

»Som ansat ved Københavns
Universitet mener jeg vi skal
passe meget på med ikke at
plette vores ry, og jeg kan ikke
se forskellen på at lade sig beta-
le eller medfinansiere af Scien-
tology eller Folkekirken,« siger
Mikael Rothstein og understre-
ger at han i sin egenskab af stu-
dieleder selvfølgelig samarbej-

der med Religion i det 21.
århundrede fordi det er en for-
pligtelse.

Ingen udelukket
Konkret har satsningsområdet
overvejet at anbefale et interna-
tionalt post.doc.program inden
for religion og naturvidenskab
sponsoreret af Templeton Foun-
dation (en amerikansk organi-
sation der støtter forskning i re-
ligion). 

Formanden for satsningsom-
rådets styregruppe, Hans Raun
Iversen, der er lektor på Teolo-
gi, afkræfter at der skulle være
konkrete planer om at anbefale
projekter sponsoreret af Dan-
mission eller Folkekirken.

»Som udgangspunkt ønsker
vi ikke at blackliste samarbejde
med nogen – heller ikke reli-
giøse grupper. Hvis A.P. Møller
eller en idrætsforening kan
støtte forskning, så kan jeg ikke
se hvorfor religiøse samfund på
forhånd skal udelukkes. Vi vil
til enhver tid se kritisk på den
slags samarbejde, men jeg kan
ikke se at vi uden at diskrimine-
re på forhånd kan udelukke
muligheden for sponsorering
fra en bestemt type organisatio-
ner,« siger Hans Raun Iversen.  

Rektoratet er blevet spurgt til
råds i sagen og har tilkendegi-
vet at der ikke er forskel på reli-
giøse organisationer og andre
samarbejdspartnere. Det væs-
entlige er at forskeren har fri-
hed til at drage sine konklusio-
ner uden at være under indfly-

delse fra den eksterne samar-
bejdspartner.

Mikael Rothstein mener det
er naivt at tro religiøse sam-
fund bare stiller penge til rådig-
hed og så siger: Lav noget
forskning. Sådan ser det kun ud
på overfladen 

»I og med de bevilliger penge
til akademisk forskning, høster
de en eller anden form for legi-
timering. Vi bliver legitime-
ringsinstans for nogle religio-
ner. Og det går simpelthen ik-
ke. Vi kan ikke have den kob-
ling uden at vi risikerer, ja hvad
som helst,« siger Rothstein. 

Raun Iversen mener at det er
svært at undgå at forskning kan
bruges til én eller anden form
for blåstempling af organisatio-
ner, virksomheder eller politi-
kere uanset om der er penge
med i spillet eller ej.

»Men det er et integritetspro-
blem forskeren altid må være
sig bevidst. Vil forskningen vir-
ke mindre troværdig hvis den er
finansieret af fx Templeton 
Foundation? Det spørgsmål må
man selvfølgelig afklare før
man går ind i en sponsorord-
ning,« siger Hans Raun Iversen
og understreger at Templeton
Foundation ikke er en religiøs
organisation, men en forsk-
ningsfond som har givet penge
til mange af verdens førende
universiteter. ■

likl@admku.dk 

FORSKNING PÅ STØTTEN ▼  

Religiøse organisationer kan finansiere forskning i religion på KU. 
Det er etisk uacceptabelt, mener religionshistoriker
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Religiøs forskning
»Efter min mening er det etisk uacceptabelt at lade forskningsprojekter være medfinansie-

ret af religioner. Simpelthen fordi man ikke kan tale om fuldstændig fri og uafhængig

forskning, hvis de mennesker man studerer, er med til at finansiere forskningsprojektet.«

Studieleder og lektor på Institut for Religionshistorie Mikael Rothstein om sin udtræden af

satsningsområdet Religion i det 21. århundrede. TABU, 16. årgang nr. 2 & 3, marts 2004.



samme på mange forskellige måder. Tværtimod.
Det er en stor rigdom, men nogle gange kunne
man ønske sig at vi var bedre til at tale sammen
om de forskellige måder vi taler om det samme
på.

Definér dig ej
Hvis vi af ovenstående skal prøve at udrede nogle
gode råd for samtaler mellem forskere der har
forskellige måder at tale om det samme på, er det
vigtigste at indse at enhver tale bygger på forud-
sætninger man ikke kan tale om. Når man taler
om noget, forudsætter man en fælles bevidsthed,
en fælles viden hos de samtalende som de ikke
nødvendigvis er klar over at de har. Fælles forud-
sætninger der handler om at man er fx danskere,
molekylærbiologer, filosoffer eller midaldrende.

En tilbøjelighed der ikke mindst er udbredt
blandt akademikere, er imidlertid at forlange en
definition af hvordan ordene bruges: Begreberne
anvendes på en uvant måde som er indlysende
for dem der bruger ordene, men ikke for den
udefrakommende der derfor efterspørger en de-
finition. Allermest udbredt er denne tilbøjelighed
naturligt nok blandt fagfolk der er vant til at gå
meget op i definitionsspørgsmål, fx fagfilosoffer.

Men en insisteren på definitioner er farlig fordi
den ikke er realistisk. Begrebsbrugen i en homo-
gen gruppe (hvad enten det er et folkeslag, en
faggruppe eller en ungdomsgeneration) er
præget af en fælles, tavs praksis som ikke er er-
kendt af sprogbrugerne, men gør det umiddel-
bart indlysende for dem hvad der menes med or-
dene. De ved noget sammen som de bare ikke
ved at de ved. Hvis man beder dem definere hvad
de siger, kan de ikke gøre det. Men de kan fortsat
godt tale sammen.

Det gælder i allerhøjeste grad også videnskabs-
folk. Man kan tale om masser af ting man ikke
kan definere: Liv, kærlighed, socialitet, bevidst-
hed – ja, man kan med megen ret hævde at alle
de ting der er vigtigst i tilværelsen og i videnska-
ben netop er nogen man ikke kan definere. 

Der findes således en stribe videnskaber der
studerer liv og levende væsener uden at der fin-
des en klar og entydig definition af hvad liv er –
eller bare en klar og utvetydig grænse mellem
det levende og det døde. Alligevel er ingen af os
jo i tvivl når vi ser et levende væsen: Det lever.

Ingen af os er i tvivl om hvad det vil sige at
være bevidst, men vi kan ikke definere det eller
opstille entydige kriterier for hvad det vil sige –
om en robot eller en abe er bevidst. Det er derfor
meget farligt, for ikke at sige ødelæggende, hvis
et tværfagligt samarbejde indledes med at man
afkræver hinanden definitioner på hvordan man
bruger ordene. Det er meget bedre bare at snak-
ke løs og så langsomt begynde at forstå forskelle-
ne i hvordan man taler.

Denne pointe er meget vigtig. Den kan begrun-
des ved at henvise til filosoffer som Ludwig Witt-

genstein og fysikere som Niels Bohr der taler om
at anvendelsen af et begreb står i et udelukkel-
sesforhold til definitionen af det.

Leg legen
Et tværvidenskabeligt samarbejde må derfor tage
afsæt i et personligt mod: Man tør tale løs selv
om man ikke har vished for præcis hvordan man
bruger ordene. Man tør være åben overfor at an-
dre beskriver det man selv synes man har for-
stand på, men beskriver det på en anden måde. 

Ansatte ved et universitet så stort og mangfol-
digt som Københavns har en unik mulighed: At
bruge hinanden til at lege en leg hvor man udfor-
sker hinandens viden ved at teoretikere skyder
eksperimentalisterne ned med deres analyser
mens omvendt empirisk baserede fagfolk skyder
de vildt fabulerende teoretikere ned. Ret beset er

det et kolossalt privilegium at være medarbejde
i en institution med så stor bredde.

Men det forhold at de færreste væsentlige be-
greber i realiteten lader sig definere ordentligt o
utvetydigt gør at det ikke nytter bare at sætte sig
ned og tale sammen. Man skal have noget at tal
om, ellers kommer man ingen vegne.

Her er det afgørende at man har mod til at
stikke nogle emner og temaer ud som man tror
på at det giver mening at tale sammen om og ud
forske sammen. Pointen er så at det ikke nødven
digvis viser sig at passe: Det er måske ikke særli
langt man kommer, men undervejs lærer man
hinandens synsvinkler at kende – og det er frug
bart.

Derfor handler det om at udstikke nogle emn
som kan få vidt forskellige faggrupper til at tale
sammen. Hvis de så – gennem samtalen – finde
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Af Tor Nørretranders

Hver især ved vi meget om verden. 
Måler man det i informationsstrømme,
kan man sætte tal på og sige at hos hver af

os tordner 11 millioner bit ind gennem sanseka-
nalerne hvert eneste sekund. Endnu flere bit bli-
ver omsat internt i centralnervesystemet hos
hver af os, omkring en million milliard bit i se-
kundet.  

Men vi er kun bevidst om en meget lille del af
denne informationsstrøm. Omkring en millionte-
del af det vi henter ind fra omgivelserne, bliver
genstand for bevidst opmærksomhed. Vi evner at
kommunikere omtrent samme mængde informa-
tion, nogle få bit i sekundet, til andre mennesker.

Vi ved med andre ord enormt meget, men vi
ved det hver for sig. Kun en lille del kan vi dele
med hinanden. Vi ved meget mere hver for sig
end vi ved sammen. Det gælder mennesker i al-
mindelighed og universitetsforskere i særdeles-
hed.

Bevidsthed hedder consciousness på engelsk, et
ord som igen er afledt af latinske rødder, com og
scire der betyder sammen og vide. Det handler
altså om at vide sammen, som det også fremgår
af det svenske ord for bevidsthed, medvetande.

Vi ved meget hver især, men noget ved vi sam-
men, nemlig dét vi er bevidste om. Det kan vi
nemlig fortælle hinanden om. Vi lever i hvert sit
sanseunivers, men deler en del begreber og be-
tegnelser som sikrer at selv om vi måske ikke op-
lever det samme i en skov, kan vi alligevel pege
og sige ‘træ’.

Bevidsthed er med andre ord et fænomen der
er socialt og historisk – den udgør så at sige fæl-
lesskabet indeni hvert individ. Bevidstheden er
den fælles oplevelse som den forekommer i den
enkeltes sind. Det er selvfølgelig noget af en
påstand, men den er måske værd at undersøge
nærmere.

Den fortæller umiddelbart at det samme for-
hold kan opleves på mange forskellige måder og
udtrykkes på mange niveauer. Man kan sige det
samme på mange måder, studere tingene på
mange forskellige planer.

Det kan man opleve hvis man går ud i verden
og ser på hvordan forskellige mennesker taler om
samme oplevelse af et kunstværk eller et tjørne-
krat. Men man kan også opleve det, hvis man går
rundt på et universitet og lytter til hvordan for-
skellige forskningstraditioner taler om det sam-
me – fx mennesket der jo på en gang er en sæk 37
grader varmt vand der slæber sig rundt på en
planet mens den leder efter andre sække den kan
røre ved; men samtidig et lysende væsen der med
uhørt raffinement måler størrelsen af det synlige
univers og analyserer versefødderne i ældgamle
kvad. 

Der er ikke noget galt i at man kan tale om det

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
KROP OG 

BEVIDSTHED

At vide Mennesket er en sæk 37 grader varmt vand
der slæber sig rundt på planeten og leder 
efter andre sække. Samtidig er det et lysende
væsen der med uhørt raffinement analyserer
versefødder i ældgamle kvad. Vi bliver rige 
af at slå vores viden om verden sammen



ud af at emnerne er tåbelige, gør det jo ikke så
meget hvis de har fundet sammen under
nedskydningen af emnet.

Så lad os prøve en emnekreds af. Den er altså
tænkt som et eksempel på en driver der kan ska-
be et samarbejde fordi alle har noget at sige om
emnet. Alle får derved en chance for at opdage
andre vinkler end deres egne på ‘deres’ forsk-
ningsgenstand. Det angår The Binding Problem.

The Binding Problem
Man kan på mange måder sige at neurovidenska-
bernes centrale grundlagsproblem er ‘the bin-
ding problem’ som handler om hvordan den
menneskelige hjerne er i stand til at føje sanseda-
ta fra forskellige sansemodaliteter sammen til
oplevelsen af ét sanseobjekt selv om hjernens
processering af fx visuel og auditiv information

foregår med meget forskellig hastighed. Hvordan
kan – med andre ord – billede og lyd blive syn-
krone når der er stor forskel på hvor vanskelige
de er at håndtere? 

Problemet er langt dybere end det måske
umiddelbart lyder fordi det ikke bare er et banalt
teknisk problem, men handler om hvordan man
afgør hvad der er figur og hvad der er baggrund i
en given situation: Hvad er objekt og hvad er
kontekst? Det handler om oplevelsen og forståel-
sen af årsagskæder i omgivelserne. Det er meget
fundamentale træk ved virkelighedsbeskrivelsen
der er involveret.

Dette problem er således tæt knyttet til den er-
kendelsesteoretiske ende af det spektrum af di-
scipliner der er relevante når man taler krop og
bevidsthed. Men det er samtidig af stor og direk-
te praktisk betydning i den helt anden ende af

spektret: Multimedieproduktioner har således en
teknologisk variant af dette binding-problem
som hovedproblemstilling, nemlig at få de for-
skellige sansemodaliteter til at virke sammen og
skabe én oplevelse. 

Binding-problemet omfatter også en social, hi-
storisk og kulturel dimension fordi virkeligheds-
opfattelsen til enhver tid vil bestemme hvad der
er objekter og hvad der er baggrund, hvad der er
signal og hvad der er støj. Det handler altså også
om socialitet og hvordan man opfatter andre
mennesker.

Det handler også om patologi og sygdomme.
En lidelse som autisme der har været meget i fo-
kus i de senere år, kan siges at handle om at
mangle den sammenbinding af forskellige om-
verdensindtryk som er umiddelbart selvfølgelig
for de fleste mennesker. Autismeforskeren Uta
Frith har betegnet denne egenskab som central
coherence. Autister mangler denne kohærens i de-
res kognition og er derfor udenfor fællesskabet
både i adfærd, erkendelse og sprog. Netop fordi
vi andre alle sammen i de fleste situationer er
enige om hvad fx et træ er for noget, har vi et so-
cialt fællesskab; vi ved sammen. Vores bevidst-
hed handler netop om at fællesskabets konventi-
oner er internaliserede. Jeg har derfor i ti år ar-
gumenteret for at autisme netop handler om fra-
vær af bevidsthed. Autister ved ikke noget sam-
men med andre (men de ved ofte ret meget i en-
somhed: togplaner og klaversonater).

Fremkomsten af kunstig intelligens og robotter
med mere end triviel indre processorkraft vil li-
geledes gøre erken-
delsesteoretiske
spørgsmål til tekno-
logiske udfordringer
– og omvendt. 

Traditionen 
er guld
Den amerikanske
teknolog og musiker
Jaron Lanier der er kendt som ophavsmanden til
udtrykket virtual reality, har således peget på at
Europa har en enorm ressource som det bare bli-
ver USA der kommer til at tjene penge på: Den fi-
losofiske og erkendelsesteoretiske tradition som
findes udviklet gennem Europas historie, vil blive
et afgørende redskab til skabelsen af højteknolo-
gi.

Hvis Lanier har ret, og det tror jeg han har, så
vil vi stå i den ironiske situation (som forsknings-
politikkens historie rummer talrige eksempler
på) at det tilsyneladende allermest unyttige og
verdensfjerne, bliver den afgørende konkurren-
cefaktor i den økonomiske kappestrid: Erkendel-
sesteori bliver industripolitisk relevant.

Det burde betyde en fantastisk mulighed for et
universitet der både har en styrke inden for lang-
hårede humanistiske fag og inden for naturvi-

denskab, lægevidenskab og for den sags 
teologi. Den afgørende strategiske ressou
denskabssamfundet bliver ikke den erhv
vante og umiddelbart nyttige viden, men
sandhedssøgende, underlige og umiddel
helt unyttige viden. 

Det er derfor en helt usandsynligt stor
for de verdensfjerne, men så sandelig og
enorm udforing: Ud af hullerne, hold op
være fornærmede, vis tillid, vær åbne, vi
mat. Verden er ikke imod jer. Der er inge
til at være skuffet. Hop ud i det. Vær kon
der er pludselig brug for selv det mest ve
fjerne lige midt i verden. Et universitet g
tastiske muligheder for det.  

Men det fordrer at man tør give slip på
onelle kaffestuer og intern jargon, at ma
indse at man måske netop har mere til fæ
med forskere i helt andre fag og på helt a
vedområder end man selv er vant til.

Erkendelses vej er konkret
Man kan ikke knytte humaniora og natu
skab sammen på et overordnet, forkrome
veau. Men der er stribevis af emner og p
der kalder på begge erkendelsesveje. Ma
mer ingen steder med store foreningsteo
alle forskningsgrene. Men man kommer 
langt gennem konkret samarbejde og ko
udfordringer. 

Verden er mangfoldig og vores opleve
den rig. Man kan ikke beskrive verden ud
bruge både den ene og den anden slags v

skab.
høver
slags 
delse
des, u
de nø
digvi
høver
den. F
gen s

abstrakt, men konkret. Det er ikke en teo
forening der er brug for, men en fælles u
ning af den samme verden; en samtale i 
sprog om samme forhold.

Gode gamle Søren Kierkegaard sagde 
smukt i en omtale af den græske filosof S
og hans evne til at være fødselshjælper fo
enkeltes erkendelse af verden:

»Socrates’ Sag var det ikke at gjøre det
stracte concret, men igjennem det umidd
Concrete at lade det Abstracte komme til

Vi skal ikke fokusere vores viden, men
den handler om. Først da opdager vi hva
vide sammen. ■

Artiklen bygger på Nørretranders’ indlæg v
startskonferencen for Københavns Univers
satsningsområde Krop og Bevidsthed.
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sammen

Hjerne og personlighed
»Det der gør mig til mig og dig til dig, sidder jo ikke et enkelt sted i hjernen. I det hele ta-

get er hjernefunktioner fordelt over hele organet, og information som kommer ind til et

lokaliseret område, bliver fordelt ud til mange andre områder. Hjernen er ikke en samling

isolerede centre, men et kompliceret netværk der arbejder som en helhed.«

Martin Lauritzen, Weekendavisen den 25. juli 2003.

»Ud af hullerne, hold op med
at være fornærmede, vis tillid,
vær åbne, vis lidt format«

KROP OG BEVIDSTHED – Forskellige mennesker taler på for-

skellige måder om samme oplevelser. Ligeså med forskningstraditioner.

Nogle gange kunne man ønske sig at vi var bedre til at tale sammen 

om de forskellige måder vi taler om det samme på.
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Af Devika Sharma og 
Rasmus Øhlenschlæger Madsen

Alle huse i Delhi er bygget til de ti måneder
om året hvor det er varmt. Januar er ikke
en af dem. Mukulika Banerjee, der er lek-

tor i socialantropologi på University College Lon-
don, bander stille over den uventede kulde. På
trappen foran funkisvillaen, hvor konferencen
‘Lives of Democracy’ finder sted, klumper delta-
gerne sig sammen i en lille hvid firkant af sol. 

I forhallen serveres varm indisk mad. De tilste-
deværende cirkulerer og konverserer hjemme-
vant, og det hele ligner mest af alt en hjertelig
fødselsdagsfest for en anerkendt akademiker i
fyrrerne. Her er små tredive mennesker. 

Flere af dem er akademiske berømtheder;
Partha Chatterjee, Shahid Amin og Nicholas B.
Dirks for eksempel er alle professorer og gæste-
forelæsere på prominente universiteter i Asien,
Europa og USA. Ingen af dem kan dog måle sig i
kändis-effekt med forfatteren Arundhati Roy
som senere støder til og kaster lidt ekstra glans
over selskabet. 

Alle oplæggene på Subaltern Studies-konfe-
rencen handler om indiske problemstillinger, og
især om de mange stemmer der sjældent bliver
hørt i det indiske demokrati. Antropologen Amit
Basu beskriver således sit arbejde blandt lesbiske
i Calcutta. 

Sunalini Kumar, der er politolog, analyserer
hvordan og hvorfor New Delhis rickshaw-chauf-
fører er blevet hængt ud som syndebukke i debat-

ten om millionbyens tæppetykke forurening. Og
historikeren Shahid Amin fokuserer på relatio-
nen mellem hinduer og ‘muselmænd’ i forbindel-
se med de senere års tiltagende hindunationalis-
me. 

Mukulika Banerjee kaster til gengæld på un-
derholdende vis lys over demokratiets mikropro-
cesser i delstaten Vestbengalen hvor politiske
håndlangere ifølge Bannerjee bedriver kommu-
nistisk valgpropaganda i ly af fredelige familiefej-
der. Alt i alt tegner den kolde konference et bille-
de af et mangeartet og tværfagligt felt hvor ‘de
andre’ ikke så meget refererer til én bestemt sam-
fundsgruppe som til positioner eller platforme at
tale fra.

Subaltern Studies Group, der har arrangeret
konferencen, blev dannet i 1979-80 af en kreds af
unge historikere – blandt andre Ranajit Guha, Di-
pesh Chakrabarty og førnævnte Chatterjee og
Amin - som alle arbejdede med Indiens nyere hi-
storie. 

Denne gruppe intellektuelle var inspireret af
den italienske marxist Antonio Gramsci, der i si-
ne Prison Notebooks bruger termen subaltern om
det italienske samfunds undertrykte grupper. Su-
baltern Studies Group fandt termen frugtbar i en
indisk kontekst og tilegnede sig den derfor i de-
res forsøg på at skrive hvad de kalder ‘historie fra
neden,’ det vil sige historie set fra de marginalise-
redes synspunkt.  

Gruppens arbejde har haft stor indflydelse på
postkoloniale studier – et felt opstået først og
fremmest i en Nordamerikansk kontekst – om

end postkoloniale studier i højere handler om re-
præsentationsteori og litterær analyse end Subal-
tern Studies hvor vægten ligger på sociale og po-
litiske spørgsmål. 

Subalternstudiets metoder og ideer har i det
hele taget vundet genklang uden for Indien,
særligt blandt historikere der arbejder med Lati-
namerika, Afrika og med minoritetsgrupper i
Vesteuropa. 

Og da vi interviewer Partha Chatterjee, der er
professor på The Centre for Studies in Political
Science i Calcutta og på Columbia University i
New York, understreger han ihærdigt at termen
the subaltern ikke er forbeholdt indere. 

Al teori er vestlig teori
Et helt centralt anliggende for Subaltern Studies
har været den uheldige tendens blandt historike-
re til ukritisk at abonnere på de vestlige koloni-
magters gengivelse af de tidligere koloniers hi-
storie. 

Vi spørger derfor Chatterjee hvordan han ser
på den inspiration som Subaltern Studies tyde-
ligt har hentet hos teoridannelser der normalt as-
socieres med vestlige intellektuelle – fx diverse
poststrukturalistiske retninger: 

»Inden for en akademisk, institutionel ramme
er al teori vestlig teori – hvad enten det drejer sig
om marxisme, Gilles Deleuzes eller Michel Fou-
caults arbejder. Spørgsmålet er hvordan man
bruger materialet. Subaltern Studies har efter-
trykkeligt pointeret at disse teoretiske retninger
blev formuleret uden nogen eksplicit viden om

de politiske forhold i denne del af verden og ud
fra en helt anden historisk erfaring. 

Og alligevel, og det er det afgørende, synes vi at
de er relevante. De er nærmest uundgåelige. Vi
bliver nødt til at diskutere med og forholde os til
dem. Den virkelige udfordring er at bruge teorier-
ne produktivt og kritisk, frem for bare at applice-
re dem og udlede færdigfabrikerede svar af dem. 

I en vis forstand blev Subaltern Studies født i
marxistiske kredse, men at vi var i stand til at
bruge Gramsci innovativt og på en måde han al-
drig var blevet brugt af vestlige marxister, har gi-
vet os en række ressourcer. Det samme bør natur-
ligvis gøre sig gældende for brugen af Foucault
og andre poststrukturalister. 

I dag, for eksempel, er spørgsmål om kulturel
repræsentation og om identitetspolitik af af-
gørende betydning. Spørgsmål som også er rele-
vante i nutidens Indien. Og her er poststruktura-
listiske analysemetoder uhyre vigtige. De er
uundværlige. Men igen handler det om hvordan
man bruger dem. Kan vi bruge dem innovativt og
kritisk?«

Op gennem 1980’erne arbejdede Subaltern
Studies Group primært på historisk at beskrive
den politiske bevidsthed blandt indiske bønder.
Men ifølge Partha Chatterjee har det ‘subalterna-
tive’ projekt i høj grad forandret sig i takt med
samfundsudviklingen: 

»Jeg lagde mærke til det i forbindelse med
denne konferences forskellige oplæg. Subaltern
Studies Group beskæftigede sig i begyndelsen
mest med landarbejdernes situation. I dag er
spørgsmål om køn, kaste og religiøse konflikter
blevet langt vigtigere. Ligeledes er det urbane
spørgsmål og de konflikter og sociale forandrin-
ger der udspiller sig i byen, blevet vigtigere i takt
med at ‘de fattige urbane’ er blevet en afgørende
og markant politisk kategori. Dette er alle pro-
blemstillinger der er blevet mere centrale og som
afspejler Indiens økonomiske og politiske foran-
dringer over de sidste 20 år.« 

Indiske intellektuelle 
Det er blevet varmere i løbet af den tid vi har
været i Delhi, så meget at vi tøvende kan tage det
øverste lag sjaler af. 

På konferencens sidste dag falder vi i snak med
Mukulika Banerjee, der også har fundet sig en
stol i haven. Hun taler i dobbelttempo og griner
smittende da vi spørger hende om akademiske
konferencer i Indien altid er så tumultariske –
med folk der taler i munden på hinanden, afbry-
der, diskuterer på tværs af bordet og i det hele ta-
get lægger en sjælden intellektuel iver for dagen. 

»Indiske intellektuelle har ingen selvironi,«
svarer hun og sammenligner med London hvor
hun til dagligt underviser. I Europa og USA un-
derspiller akademikere ifølge Banerjee gerne sig
selv og deres position. I Indien derimod markerer
man sig mere ligefremt ved højlydt at give sit be-
syv med i diskussionen. Kontrasten til danske
forhold er under alle omstændigheder slående.
Her er mangel på spørgsmål, pinlige tavsheder
og folk der er for tilbageholdende til at tage or-
det, ukendte fænomener. 

Inden vi går, når vi også at tale med redak-
tøren for det lille indiske forlag Permanent Black
der udgiver Subaltern Studies Groups bøger samt
deres årlige fællespublikation. I en træt plastic-
pose har Rukun Advani indsamlet manuskripter
fra konferencens deltagere. Flere af dem bliver
formodentlig til bøger. Bøger der dog ikke er det
store marked for i Indien hvor mellem en tredje-
del og halvdelen af landets indbyggere ikke kan
læse. Paradoksalt nok er det største marked for
bøger om de indiske andre stadig i USA, fortæller
Rukun. ■

Devika Sharma er cand.mag. i Moderne Kultur og
Kulturformidling og ekstern lektor på Institut for
Kunst og Kulturvidenskab, KU og underviser på In-
stitut for Kultur og Sprogmødestudier, RUC.
Rasmus Ø. Madsen er cand.mag. i dansk og ph.d.-
studerende på Institut for Nordisk Filologi, KU.

UDLAND ▼  

HØRT – Alle op-

læggene på Subaltern

Studies-konferencen

handler om indiske

problemstillinger, og

især om de mange

stemmer der sjældent

bliver hørt i det indiske

demokrati.

Indiske stemmer
På danske universiteter taler vi meget om de
andre. Men hvordan ser den diskussion ud fra
et indisk perspektiv? Levende, kaotisk og frem
for alt engageret at dømme efter Subaltern
Studies Groups konference i New Delhi
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Sætningers aggressive ideologi
»Den deskriptive sætning ‘I Indien er hinduerne i flertal’ fungerer nu

som en legitimering af hindu-nationalismen. Som et aggressivt ideolo-

gisk redskab bliver sætningen brugt til at ændre fundamentalt på kon-

turerne af en erklæret sekulær nationalstat.« 

Professor Shahid Amin på den syvende Subaltern Studies konference,

januar 2004, New Delhi.





Af Vibe 

Christensen,

stud.mag.

SYNSPUNKTDEBAT ▼  

Portostøtten er blevet fjernet, og
Københavns Universitet ønsker
efter sigende ikke at betale de

cirka to millioner kroner det koster
at levere Universitetsavisen ud til al-
le universitetets ansatte og studeren-
de. Fremover bliver avisen stakom-
delt på de forskellige fakulteter, og
de ansatte får leveret avisen i deres
dueslag (Universitetsavisen nr. 4
2004).

Dette er muligvis ikke det store
problem for de studerende der dag-
ligt eller i hvert fald ugentligt kom-
mer forbi deres studiested. I så
tilfælde kan det lade sig gøre at få
fat på nye numre af Universitetsavi-
sen.

Det store problem
Men hvad med de studerende der er
i praktik uden for universitetet, de
studerende der holder barselsorlov,
de der er langtidssygemeldt, de der
tager et kursus via Øresundsuniver-
sitet (fx i Lund), og alle de andre der
ikke kommer helt så ofte på deres
uddannelsessted – af den ene eller
anden grund? For at de skal få Uni-
versitetsavisen fremover, skal de til
at tegne abonnement på den.

Dette at der bliver pludselig gjort
forskel på folk, er et problem. For
godt nok kan alle tegne abonnement
på avisen, men studerende som
nævnt ovenfor der ikke til daglig
kommer forbi universitetet, vil kun-
ne føle sig tvunget til at tegne abon-
nement for at kunne følge med i
hvad der sker på deres uddannelses-
sted og arbejdsplads.

...det endnu større 
Her kommer så det andet og endnu
større problem: Universitetet føler
åbenbart ikke længere en forpligtel-
se til at informere studerende og an-
satte på tværs af fakultetsgrænser
om hvad der foregår på universite-
tet.  

Københavns Universitet har om-
kring 35.000 studerende og mere
end 7.000 ansatte www.ku.dk/led/
velkommen). Universitetet er en

kæmpe institution der består af ufat-
teligt mange underafdelinger der i
det daglige ikke har meget med hin-
anden at gøre.

Noget af det eneste der skaber en
identitetsfølelse til Københavns Uni-
versitet blandt studerende og ansat-
te, er netop Universitetsavisen. Bort-
set fra universitetets hjemmeside og
ordet Københavns Universitet på alle
Id-kort er der ikke megen fællesskab
på tværs af fakultetsgrænser.

Ved ikke at få Universitetsavisen
ind ad brevsprækken automatisk
hver anden uge, mister vi vores ene-
ste mulighed for at følge med i hvad
der sker på institutionen, bortset lige
der hvor vi selv har vores daglige
gang.

..og det rigtig grumme
Men det rigtig grumme i denne sag
er at institutionen Københavns Uni-
versitet ikke (længere) ser det som et
af sine fremmeste mål og som en for-
pligtelse at give information til og
skabe kommunikation mellem alle
de der har tilknytning til institutio-
nen. 

Det er derfor ligegyldigt om det
kun er en brøkdel af dem der får Uni-
versitetsavisen med posten der fak-
tisk også læser den. Universitetet har,
som enhver anden institution, pligt
til at kommunikere ud hvad der sker
på arbejdspladsen. Denne kommuni-
kation skal ud til alle med færrest
mulige forhindringer, og den bedste
måde at gøre dette på er nu engang
via postvæsenet til bopælsadressen.
Først derefter er det den enkeltes an-
svar at holde sig behørigt orienteret. 

Der bliver talt meget om at univer-
siteterne skal geares til erhvervslivet
og ‘den virkelige verden’, blandt an-
det derfor har vi fået ny universitets-
lov. Men hvor mange andre instituti-
oner i ‘den virkelige verden’ ude i 
erhvervslivet kunne drømme om 
ikke at informere deres ansatte og
andre der er tilknyttet institutionen 
(i vores tilfælde studerende) om
hvad der foregår på hele arbejds-
pladsen? ■

■ UNIVERS ITETSAVISEN

Det store 
kommunikationssvigt
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Cyklen har håndbremse og koster normalt 3.495 uden ekstraudstyr i butikkerne eller 2.795 via 

internettet ekskl. fragt.

Du kan læse mere om den originale, svenske militærcykel med nummerpladen på www.kronan.com. 

Det er vigtigt at du udfylder alle punkter. Fax venligst kuponen på 3312 7284 eller læg den i post-

kassen - portoen er betalt. Du kan også ringe til kundeservice på 3312 7282. Cyklen leveres om 3-4

uger på din hjemmeadresse. Du betaler via ’Cash On Delivery’. Fragten koster 295 kr. pr. cykel.

Der kan kun bestilles én cykel pr. kupon.

Ring til kundeservice eller kopier kuponen hvis du vil bestille flere cykler.

Navn:

Adresse:

Postnummer:

By:

Tlf. privat:

Tlf. mobil:

E-mail:

Kan sendes ufrankeret inden for Norden. 
Modtager betaler porto.

Spar 1.500 kr. når du bestiller
din cykel via Universitetsavisen

Sendes ufrankeret
Modtageren 
betaler portoen

Kronan Danmark

+++3024+++

1045 K

Jeg bestiller Universitetsavisen-cyklen:

❏ Herrecykel (1.995 kr.) ❏ Damecykel (1.995 kr.) 

❏ Sort ❏ Creme ❏ Sølv ❏ Rød ❏ Grøn 

❏ Med 3 gear (795 kr.) ❏ Med frontbagagebærer (395 kr.) 

❏ Med lås (249 kr.) 

Universitetsavisen-
cyklen fra Kronan 
til 1.995 kr. 

Universitetsavisen giver identitet
»På det psykologiske plan har Universitetsavisen været og er stadig det vigtigste bindeled mellem adskilte

grupper og udfylder en væsentlig identitetsskabende funktion for KU. De overvejende ændringer vil være

af nærmest irreversibel karakter. Bladudvalget vil derfor henstille at en løsning ikke foregriber den løsning,

som den kommende ledelse må foretrække. Den kommende ledelse kan meget vel påtænke tiltag, som

den ønsker at kommunikere bredt ud til universitetets interessenter, og i så fald forekommer det betænke-

ligt at amputere dens vigtigste kommunikationsorgan.«

Citat fra Bladudvalgets brev til konsistorium den 23. februar 2004.



NAVNE

Priser

Olaf Paulson

og Jes Olesen 

Professor, dr.

med. og over-

læge på Neuro-

logisk Afdeling,

Rigshospitalet

Olaf Paulson og

professor, dr.

med. og over-

læge på Neuro-

logisk Afdeling

på Amtsssyge-

huset i Glo-

strup, Jes Olesen modtog på

Dansk Neurologisk Selskabs års-

møde den 19. marts Mogens

Fogs Jubilæumspris. Prisen der

giver 100.000 kr. til hver, uddeles

af Fonden for Neurologisk Forsk-

ning som en anerkendelse for

enestående indsatser for fremme

af dansk neurologi og neurolo-

gisk forskning både 

nationalt og internationalt. Pri-

serne uddeles i anledning af Mo-

gens Fogs 100 års fødselsdag.

Mogens Fog var professor i neu-

rologi på Rigshospitalet og tillige

rektor på Københavns Universi-

tet, medlem af Frihedsrådet og

minister i den første regering ef-

ter besættelsen.

Michael Kjær,

Professor, over-

læge og dr.

med. på Idræts-

medicinsk

Forskningsen-

hed på Bispe-

bjerg Hospital Michael Kjær har

modtaget 1,5 mio. kr. fra Lund-

beckfonden. Pengene skal an-

vendes til forskning i mekanis-

merne bag bindevævets tilpas-

ning til belastning og overbelast-

ning i sener og muskler hos såvel

raske som syge personer. Det skal

bl.a. undersøges hvordan fysisk

træning kan stimulere dannelsen

BOLIGER

Bolig søges

Copenhagen

Period: 6-12 months from June,

2004.

Size: Apartment, 1 or 2 rooms.

Equipment: furnished with bath

and kitchen facilities.

Tenant: Couple (PhD students).

Rent: Max 5.000 kr. per month.

Contact: E-mail: nabm@kvl.dk,

tel. 2064 3128.

København

Periode: Pr. 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.

København

Period: From 1/6 for 3-4 months.

Size: Room/Apartment.

Equipment: Furnished.

Tenant: Female PhD student,

non-smoker.

Rent: Max 5.000 kr. per month,

all incl.

Contact: Abi, e-mail:

akb@dlc.ku.dk.

Copenhagen

Period: As soon as possible and

for 2-3 years.

Size: 2 rooms (bedroom, living

room), kitchen, bathroom.

Equipment: Unfurnished.

Tenant: Austrian post doc with

wife.

Rent: Max 6.000 kr. per month.

Contact: Frank Sommer, e-mail:

fsommer@ifm-geomar.de or 

T. Kiørboe, e-mail:

tk@dfu.min.dk.

(Stor)København

Periode: Pr. 1/9-04 el. tidligere for

min. 4 mdr., gerne mere.

Størrelse: Lejlighed, 1-3 vær. med

køkken og bad.

Beboer: Studerende par, ikke-

rygere. 

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

inkl. forbrug.

Kontakt: Flemming Holmgaard

Kristensen, tlf. 3333 0211, e-

mail: flemholm@hotmail.com.

København

Periode: Fra 15/5-04 for ml. 6

mdr. og 3 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær. ca.

70 kvm., med køkken og bad.

Udstyr: Gerne møbleret.

Beboer: Tysk lektor. 

Husleje: Maks. 6.000 kr. pr. md.

Kontakt: Andreas Wanninger,

Biologisk Institut, 

tlf. 3532 1240, 3537 5538 el. 

e-mail: awanninger@bi.ku.dk.

Copenhagen (and vicinity)

Period: From (approx.) August

2004 to July 2005.

Size: Flat, 2-3 rooms (or more).

Equipment: Furnished with

laundry facilities.

Tenant: University instructor,

non-smoker.

Rent: Approx. 6.000 kr. per

month.

Contact: Martin Platt, Asien-

instituttet, e-mail:

platt@hum.ku.dk, 

tlf. 3532 8838.

København/Frederiksberg 

Periode: Fra 1/7 til 31/12-04.

Størrelse: 2-3 vær.

Udstyr: Gerne møbleret, køkken,

bad/toilet og evt. vaskema-

skine.

Beboer: Studerende par med

barn.

Kontakt: Aminatou, e-mail: 

aaminatou1@caramail.com, 

tlf. 6165 8459.

København/Frederiksberg

Periode: Pr. 1/7-04 og for min. 

6 mdr.

Størrelse: 1 vær.

Beboer: K stud.med., ikke-ryger.

Husleje: Maks. 3.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2730 6664, e-mail:

hannaparknas@hotmail.com.

København

Periode: Snarest muligt og for

længere periode.

Størrelse: Lejlighed.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenter, tlf. 3376

6900 el. e-mail: sec@sk.ku.dk. 

København

Periode: Fra 1/6 til 1/8-04.

Størrelse: Lejlighed.

Kontakt: Søren Kierkegaard

Forskningscenter, tlf. 3376

6900 el. e-mail: sec@sk.ku.dk. 

Bolig udlejes

København V

Periode: Fra 1/4 til 1/9-04, med

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

70 kvm. på 5. sal.

Udstyr: Umøbleret.

Husleje: 4.800 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: Lars, e-mail:

halberg@mail.tdcadsl.dk.

København N

Periode: Fra 1/4 til 1/9-04.

Størrelse: Værelse, 12 kvm. med

adgang til spisekøkken og bad. 

Udstyr: (U)møbleret. Kabelstik og

fri internet. 

Husleje: 2.700 kr. pr. md. inkl.

vand og varme.

Depositum: 2.700 kr. 

Kontakt: Tlf. 2685 2669. 

Hellerup 

Periode: Snarest, maks. 2 år. 

Størrelse: 55 kvm. kælderlejlig-

hed med spisekøkken og bad. 

Beboer: Ikke-ryger, indstillet på

at bo i villa med børn

og aktivitet. 

Udstyr: Evt. delvist møbleret og

adgang til vaskemaskine. 

Husleje: 6.000 kr. pr. md. plus 

forbrug 250 kr. pr. md. 

Depositum: 12.000 kr. 

Kontakt: Bent, tlf. 2290 2790, 

e-mail: bes@mim.dk.

Gentofte

Størrelse: Værelse på 1. sal i villa.

Udstyr: Bad, vask, delekøkken og

adgang til have. 

Beboer: K.

Husleje: 3.200 kr. pr. md. Evt. 

babysitting kan modregnes.

Kontakt: Tlf. 2620 1218.

Frederiksberg

Periode: Fra april til og med 

oktober 2004.

Størrelse: Lejlighed, 90 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret med alle

faciliteter. Gårdhave.

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl.

varme, vand, el, licens og kabel

tv.

Depositum: 22.500 kr.

Kontakt: Tlf. 3539 5122 el. 

4876 5332.

Østerbro

Periode: Fra 1/8-04 til 1/7-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

49 kvm. med køkken og bad.

Udstyr: Helt el. delvist møbleret.

Beboer: Kun studerende.

Husleje: 3.300 kr. pr. md. inkl.

vand, varme og tv.

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

micsperling@hotmail.com.

Frederiksberg

Periode: Fra 1/5 til 1/8-04.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

86 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. 

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl.

forbrug. 

Kontakt: Christina Lopes, 

tlf. 3322 9091 el. 3022 9091, 

e-mail: 

christinalopes@hotmail.com.

Østerbro

Periode: Fra 15/4 til 1/11-04.

Størrelse: 21⁄2 vær. med egen ind-

gang, køkken og bad.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl. lys,

varme og vand. 

Depositum: 11.000 kr.

Kontakt: Tlf. 3542 3018.

Østerbro

Periode: Snarest for ca. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

120 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. ekskl.

vand, el og varme.

Kontakt: E-mail: 

pernilleseltoft@hotmail.com, 

tlf. 3555 3135.

Christianshavn

Periode: Fra 1/5 til 31/8-04.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. ekskl.

el.

Depositum: 5.000 kr.

Beboer: Ikke-ryger.

Kontakt: E-mail: 

gurligregersen@webspeed.dk. 

Vanløse

Periode: Fra 15/4 til 1/10-04.

Størrelse: Lejlighed, ca. 61 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: (Gæste)underviser

el.lign.

Husleje: 6.500 kr. pr. md.

Depositum: 13.000 kr.

Kontakt: Tlf. 5094 5893.

Copenhagen K

Period: From July 2004 for 

2 years.

Size: Apartment, 4 rooms, 

120 sqm.

Equipment: Fully furnished.

Tenant: Preferably guest resear-

cher, non-smoker. Children and

pets are welcome.

Rent: 8.000 kr. per month excl.

utilities.

Deposit: 16.000 kr.

Contact: E-mail: 

elisberg40@hotmail.com.

Rødovre 

Periode: Pr. 1/6 el. 1/7-04 for 2 år.

Størrelse: Hus i 2 plan, 110 kvm.

Udstyr: Have, udhus, garage (300

kvm. grund). Evt. møbleret.

Husleje: 9.800 kr. pr. md. forbrug

ekskl. forbrug.

Depositum: 29.400 kr.

Kontakt: E-mail: ljj@mfi.ku.dk,

tlf. 3670 4680.

Copenhagen V

Period: From 1/8 to 15/12-04.

Size: Flat, 4 rooms, 150 sqm.

Equipment: Fully furnished for a

family with kids. 

Rent: 13.000 kr. per month, incl.

utilities.

Deposit: 26.000 kr.

Contact: Tel. 4081 6370.

Frederiksberg

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

med forlængelse.

Størrelse: Værelse.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 2.600 kr. pr. md. inkl.

forbrug og vask.

Depositum: 4.000 kr. 

Kontakt: Tlf. 4050 1590 efter 

kl. 17.

Birkerød

Periode: Pr. 1/8 og op til 5 år.

Størrelse: Rækkehus, 130 kvm. i

bofællesskab.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug og fællesudgifter.

Depositum: 20.000 kr. 

Kontakt: Tlf. 4581 2939, 

5160 4420, e-mail:

mabp@kvl.dk.

Nørrebro

Periode: Fra 1/4 til 1/10-04.

Størrelse: 1 vær., 14 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken, bad

og gård. 

Udstyr: Evt. møbleret.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Depositum: 3.000 kr.

Kontakt: E-mail:

ulriklaustsen@hotmail.com.
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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 13/4 for avis 7 der udkommer 23/4 og 

deadline 26/4 for avis 8 der udkommer 7/5.

af bindevæv og dermed styrke

bevægeapparatet. Forskningen

forventes at få afgørende betyd-

ning for forståelse af smertetil-

stande i musklerne, aldersbetin-

get muskeltab, træthed, slidgigt

samt knogleskørhed. 

Sølv og 13-taller til danske jura-

studerende

Fire jurastuderende ved Køben-

havns Universitet (fra venstre)

Anne Kjær, Anders Aagaard (i

midten en stolt juraprofessor

Hjalte Rasmussen), Jimmy Sca-

venius Lang og Aini Tajuddin har

netop opnået en flot 2. plads ved

en stor international processpils-

konkurrence ved EF-Domstolen i

Luxembourg. De vendte alle

hjem til den glædelig nyhed at

de havde scoret et 13-tal ved de-

res eksamen.

– Der var overhovedet ingen tvivl

om den karakter, siger jurapro-

fessor Hjalte Rasmussen som glæ-

der sig over at Det Juridiske Fa-

kultet endnu engang har klaret

sig formidabelt i et internatio-

nalt processpil.

Læs mere på www.elmc.org.

Jubilæer 

Yoichi 

Nagashima

– har 25 års ju-

bilæum den 1.

april, og det

fejres med en

reception 16.

april kl. 16.00 i Leifsgade 33, 5.

sal. Der er tilmelding til e-mail:

asia@hum.ku.dk el. tlf. 3532 8822

senest d. 13/4  kl. 12.00.



Languaging and Language 
practices: 

Multilingual Turkish
speakers in North
Western Europe
International sprogkonference på Københavns Universitet

Amager den 29. og 30. april 2004.

Konferencen tager udgangspunkt i vesteuropæiske tosprog-

ede unge med tyrkisk som det ene af deres hovedsprog og vil

bl.a. koncentrere sig om hvordan disse unge i praksis bruger

deres to sprog i deres hverdag og i uddannelsessammenhæng.

Ved konferencen vil forskere fra hele verden, bl.a. Japan, 

Holland, Frankrig og Tyskland præsentere deres forskning på

området 

Tilmelding til konferencen og yderligere oplysninger på e-

mail: Koegeprojektet@hum.ku.dk.
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Østerbro

Periode: Pr. 1/4-04 og for min. 

6 mdr.

Størrelse: 2 sammenhængende

vær., ca. 28 kvm. 

Udstyr: Umøbleret, adgang til

køkken og bad.

Beboer: Studerende.

Husleje: 2.900 kr. pr. md. inkl. div.

Depositum: 3.500 kr.

Kontakt: Tlf. 4056 2347.

Vanløse

Periode: Snarest og indtil ca. 

1/9-04.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., ca. 

50 kvm.

Udstyr: Møbleret. Adgang til

gård og vaskeri.

Beboer: Ingen børn.

Husleje: 6.000 kr. alt inkl.

Depositum: 12.000 kr. 

Kontakt: E-mail:

goli@get2net.dk, 

tlf. 5094 5893.

Vesterbro

Periode: Fra 1/5-04 til 30/9-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

59 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: E-mail:

toke@math.ku.dk, 

tlf. 2212 8422.

Hellerup

Periode: Pr. 1/6-04 for 3-6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm. med altan.

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl.

varme.

Kontakt: Tlf. 3940 4230.

København K

Periode: Snarest muligt. 

Størrelse: Værelse, 16 kvm. i lej-

lighed med delestue, -køkken

og -bad. 

Beboer: Ikke-ryger uden katte-

allergi.

Udstyr: Evt. møbleret, vaskema-

skine.

Husleje: 3.800 kr.

Depositum: 6.000 kr.

Kontakt: Lisa, e-mail: 

lisa_nelholt@hotmail.com, 

tlf. 5170 5981.

Østerbro

Periode: Snarest for 1-2 år. 

Størrelse: Etage i byggefore-

ningshus, 2 vær., køkken og

bad, 56 kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret.

Husleje: 6.500 kr. pr. md, ekskl.

el. 

Depositum: Efter aftale. 

Beboer: Velegnet for gæstefor-

sker el. lign. Ikke-ryger. 

Kontakt: E-mail: dro@dr.dk.

København N

Periode: 1 år fra april 2004.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

140 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret. Gård-

have. 

Husleje: 7.800 kr. pr. md. inkl. alt

ekskl. tlf.

Kontakt: Noël Sederberg-Olsen,

e-mail: 

noel_sederberg@dadlnet.dk,

tlf. 3888 3835.

Gentofte

Periode: Fra 1/7-04 og 2 år frem.

Størrelse: Hus, 130 kvm, fuld kæl-

der på 1000 kvm. grund. 

Udstyr: Køkken, bad, vaskekæl-

der, værksted, have og carport.

Husleje: 14.000 kr. pr. md. 

Depositum: 42.000 kr.

Kontakt: Kirsten og Jesper 

Dørge, tlf. 3266 0574 el. e-mail:

kir@mst.dk.

Kollegier

Emdrupborgkollegiet

Målgruppe: Studerende. 

Kollegiet: Der er ledige værelser. 

Ansøgning: 

Se www.emdrupborg.dk.

Specialepladser

Specialeplads søges 

Kontakt: Stud.mag., e-mail: 

Cecilieholm@stud.ku.dk, 

tlf. 3296 4710.

Specialepladser udlejes

Specialepladser/kontorer udlejes

i erhvervslejlighed på Indre

Nørrebro tæt på søerne. 

Adgang til toilet, køkken og

stor grøn gård.

Husleje: 1.000-1.800 kr. pr. md.

(eget/delt kontor) inkl. el, 

varme og ADSL. 

Kontakt: Janni, e-mail: 

specialeplads@hotmail.com.

STILLINGER

FAK-stillinger

Jura

Professor
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Skatteret.

Kvalifikationer: Der lægges bl.a.

afgørende vægt på dokumen-

teret høj grad af original vi-

denskabelig produktion på in-

ternationalt niveau, herunder

at ansøgeren har videreudvik-

let fagområdet. Der lægges

samtidig vægt på om ansøge-

ren har evner og mulighed for

fortsat at videreudvikle fagom-

rådet. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Ansøgningsfrist: 2/6-04, kl. 12.00.

Adjunkt
Det Juridiske Fakultet.

Indhold: It-ret.

Kvalifikationer: Ph.d. el. lign. 

Omfang: 3 år.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Ansøgningsfrist: 1/6-04, kl. 12.00.

Eksterne lektorer
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forelæsninger i fagene:

Advanced Legal English, Euro-

pean Corporate Finance, Intro-

duction to Danish Law, Civil-

proces, Fagengelsk, Folkeret-

ten og international politik,

Konkurrence- og Markeds-

føringsret, Privat generations-

skifte, Retspsykologi, Fagen-

gelsSelskabsret, Skilsmisseret,

Specialiseret erstatningsret,

European Law Moot Court

Competition, Philip C. Jessup

International Law Moot Court

Competition, Telders Interna-

tional Law Moot Court Compe-

tition, Willem C. Vis Internatio-

nal Arbitration. Moot.

Ansøgningsfrist: 6/5-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Sundhedsvidenskab

Klinisk professorat
Sted: Klinisk Institut for Intern

Medicin.

Indhold: 5-årigt klinisk professo-

rat i intern medicin med gren-

speciale i geriatri og med til-

hørende overlægestilling i KAS

og ved Amager Hospital med

tjeneste ved Amtssygehuset i

Glostrup, Geriatrisk Afdeling B. 

Til besættelse: Snarest muligt.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Fakultetet, 

tlf. 3532 7118. Overlægeopsla-

get kan ses på www.laegejob.

dk og kan fås på Amtssyge-

Sonningprisen 2004
Modtageren af Sonningprisen år 2004 er den britisk-palæstinensiske billedkunstner Mona Hatoum. Prisoverrækkelsen finder sted ved en 

højtidelighed i festsalen, Københavns Universitet, Frue Plads,  fredag den 23. april 2004, kl. 13.00.

Adgangskort fås ved personlig henvendelse på Københavns Universitet, Kommunikationsafdelingen, Nørregade 10, opgang C, 2. sal. 

Adgangskort kan afhentes torsdag den 15., fredag den 16. og mandag den 19. april mellem kl. 10.00-14.00.

Sandheden 
fylder ti år
I forårssemestret 2004 har Sandhedens Sider, studiebladet på

Filosofi, ti års Jubilæum. I den anledning er det os en glæde at

kunne invitere alle læsere, samarbejdspartnere, skribenter og

redaktionsmedlemmer gennem tiderne, filosofistuderende og

undervisere, samt alle andre interesserede til

jubilæumsreceptionsfest fredag den 23. april kl. 16.00 i Café

Alkvantor 

Til arrangementet vil der blive serveret champagne, holdt 

festtaler og snakket før og nu. Desuden vil jubilæumsbladet

SS#19 udkomme. Redaktionen håber at alle interesserede 

møder op og hjælper med til at gøre arrangementet festligt.

husets Personalekontor, tlf.

4323 2023.

Ansøgningsfrist: 4/6-04, kl. 12.00.

Lektor
Sted: Afdeling for Nyre- og

Kredsløbsfysiologi, Medicinsk

Fysiologisk Institut. 

Indhold: Stillingen opslås på bag-

grund af en ny kandidatuddan-

nelse som Medicinsk Civilingen-

iør. Human fysiologisk forskning

i afdelingens forskningsområde

med fokus på tidsserieanalyser,

lineære og ikke-lineære syste-

mer og generel fysiologisk mo-

dellering. Publicering/videnska-

belig formidling og undervis-

ning, administrative opgaver.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag  for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Fakultetssekretariatet,

tlf. 3532 7048.

Ansøgningsfrist: 3/5-04, kl. 12.00.

Adjunkt i biostatistik
Sted: Biostatistisk Afdeling, 

Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Indhold: Forskning, undervisning

mv. inden for biostatistik.

Ansøgningsfrist: 23/4-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Eksternt lektorat
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Sund-

hedspsykologi.

Indhold: Medvirke ved opbyg-

ning, tilrettelæggelse og afvik-

ling af undervisning i faget

Psykologi, pædagogik og kom-

munikation primært ved ba-

chelor/kandidatuddannelsen i

Folkesundhedsvidenskab. Un-

dervisningen indebærer fore-

læsninger, holdundervisning

og studenterevaluering samt

eksamination og evt. senere

projektvejledning.

Omfang: Min. 100 og maks. 

500 timer/undervisningsår med

besættelse 1/9-04.

Fuldt opslag. Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Personalekontoret,

tlf. 3532 2645.

Ansøgningsfrist: 30/4-04, 

kl. 12.00.

Humaniora

Lektorat el. adjunktur i
kunsthistorie
Sted: Institut for Kunst- og Kul-

turvidenskab.

Indhold: Undervisning, vejled-

ning og faglig udvikling inden

for rammerne af uddannelsen i

kunsthistorie (jf. Studieordnin-

gen). 

Kvalifikationer: Videnskabelige

kvalifikationer inden for den

europæiske kunsts historie idet



DET SKER

Kurser på DNLB

Introduktion til kemiske databaser: 30/3 kl. 9.15-11.15

Introduktion til litteratursøgning i biologi og zoologi: 30/3 

kl. 12.00-14.00

Introduktion til Web of Science og Journal Citation Reports:

30/3 kl. 14.30-16.00

Referencehåndtering. Reference Manager til Windows: 

14/4 kl. 9.15-13.00, 900 kr.

Web of Science og Journal Citation Reports: 

20/4 kl. 9.15-12.00, 400 kr.

Referencehåndtering ved brug af programmet Reference 

Manager 

Tid: 22/4 kl. 9.15-16.15

Pris: 1.100 kr. for alle der ikke er ph.d.-stud. ved Sundheds-

videnskab 

Tilmelding via www.dnlb.dk el. på kursus@dnlb.dk. 

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 

ligger på Nørre Allé 49.

Alternativ, uafhængig høring 
om Irakkrigen
De væsentlige spørgsmål om den danske krigsdeltagelse, 

deres konsekvenser og perspektiver vil blive belyst af uden-

landske og danske eksperter, bl.a. Ray McGovern fra USA,

Hans von Sponeck fra Schweiz, Jan Øberg fra Lunds Universi-

tet samt fremtrædende danske jurister

Tid: 15/4 kl. 9.30-17.00

Sted: Christiansborg, Landstingssalen

Arr.: Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irakkrigen. 

Tilmelding til Christian Bursche, tlf. 3828 2620, e-mail:

gk03hoering@danirak.dk

Entre: 100 kr., stud. dog 50 kr.

Fobi, angst og kvinder
Oplæg ved Lene Madsen om fobi og René Rasmussen om

angst og kvinder

Tid: 16/4 kl. 19.30

Sted: Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade

Arr.: KLAG, Klinisk Lacaniansk Arbejds Gruppe 

Køn og Etnicitet: Lokale og 
globale konfigurationer
Årskonference i Foreningen for Kønsforskning i Danmark

med oplæg af Robin May Schott, KU, Ninna Nyberg Sørensen,

DIIS, Yvonne Mørck, RUC og Pauline Stoltz, Malmö Högskola

Tid: 17/4 kl. 9.30-18.00

Sted: RUC

Arr.: Foreningen for Kønsforskning i Danmark, Center for

Ligestillingsforskning og Køn på Tværs. Tilmelding til Loui-

se Runge Mortensen, e-mail: lru@celi.dk el. tlf. 4674 2994

Neural mechanisms for maintenance and
control in visual working memory

Tid: 20/4 kl. 13.00-16.00

Sted: KUA, lok. 3.2.130

Arr.: Dansk Forskerskole i Psykologi, Claus Bundesen, Cen-

ter for Visuel Kognition, Institut for Psykologi, www.psyfor-

skerskole.dk. Tilmelding til e-mail: dfp@psy.ku.dk 

Ny medicin til behandling 
af hjernesygdomme
Foredrag ved læge, ph.d. Milena Penkowa om forskning i

stoffet metallothionein i forhold til bl.a. dissemineret sklero-

se, epilepsi, Alzheimers

Tid: 20/4 kl. 19.00

Sted: Kompagnihuset, Kompagnistræde 39

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

Conceptual aspects on cross-cultural
psychology
Seminar inden for social- og kulturpsykologi med Prof. John

Berry, Queens University, Kingston, Canada

Tid: 2-6/5 kl. 9.00-16.00

Sted: Københavns Universitet

Arr.: Prof. Lars Dencik, RUC og prof. Rolf Kuschel, KU

What kind of Constitution for Europe?
Internationalt seminar med emnerne Constitution, Values and

Citizenship in the EU; The Constitution and Social and Econo-

mic Rights in the EU; Informal and Pragmatic Constitutiona-

lism in the EU og Unity and Diversity in the International Role

of the EU

Tid: 3/5 kl. 9.00-17.00

Sted: RUC, hus 25.2, auditoriet

Arr.: Jean Monnet Center of Excellence og Dansk Selskab

for Europaforskning, www.ssc.ruc.dk/administration/konfe-

rencer_mv. Tilmelding inden 26/4 til janniv@ruc.dk 

Næsten Kandidat kursus
Kursus 1: den 5., 6. og 10. maj  

Kursus 2: den 10. - 12. maj. Tilmelding fra 1/4 ved henvendel-

se på Studievejledningen Humaniora, lok. 10.1.39 el. på

www.ku.dk/studievejledning

Sted: KUA

Arr.: Studievejledningen Humaniora

Psykologiens videnskabsteori
Seminar med Simo Køppe, Benny Karpatschof og gæstelære-

re 

Tid: 10-14/5 kl. 9.00-16.00

Sted: Københavns Universitet

Arr.: Dansk Forskerskole i Psykologi og Benny Karpatschof,

KU, www.psyforskerskole.dk. Tilmelding til dfp@psy.ku.dk 

Basic and translational cancer research
Kræftens Bekæmpelses Symposion med hovedtalere L. Liotta,

USA og M. Barbacid, Spanien. Se www.cancer.dk - forskning

Tid: 23-25/8 kl. 8.00-15.00

Sted: Kræftens Bekæmpelse

Arr.: Kræftens Bekæmpelse. Ansøgningsfrist 15/5 

Ankomst, København
Forfatteraften med Katrine Marie Guldager som læser op fra

sin digtsamling Ankomst, Husumgade og sin nye novellesam-

ling København

Tid: 20/4 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arrangør: Studentermenigheden Amager,

www.hum.ku.dk/sma

Den grænseoverskridende udvikling
Debataften om bioteknologi og etik med oplæg af prof.,

dr.theol. Peter Kemp, DPU og lektor, ph.d. Klemens Kappel,

KUA 

Tid: 21/4 kl. 19.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 3. sal,

aud. 11

Arr.: Forum for Eksistens & Videnskab og Afdeling for Sy-

stematisk Teologi

Entre: 20 kr.

Orienteringsmøde om ph.d.-studiet 
på Jura
Hvad er ph.d.-graden? Hvad lærer man under ph.d.-studiet?

Hvilke krav stilles for tildeling af stipendium? Se programmet

på www.jur.ku.dk/phd/

Tid: 28/4 kl. 16.15

Sted: HO10, Hovedbygningen, Frue Plads

Arr.: Det Juridiske Fakultet. Tilmelding senest 26/4 kl. 12.00

til tlf. 3532 3522, e-mail: Helle.Bisgaard@jur.ku.dk

Subjektivitet og narratologi
Konference om subjektivitet og narratologi med oplæg af

bl.a. Arne Grøn, CFS, Lisa Käll, CFS, Jørgen Holmgaard, Ålborg

Universitet og Marianne Wolff Lundholt, Syddansk Universi-

tet

Tid: 29 - 30/4 kl. 9.00-16.45

Sted: Lokale Vester D45, Vestergade 10, opgang D, 4. sal.

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning i samarbejde med

Center for Narratologiske Studier, Syddansk Universitet

PhD Course in social and 
cultural psychology
Conceptual Aspects on Cross-Cultural Psychology

Tid: 2 - 6/5-04

Sted: Institute of Psychology, University of Copenhagen,

Njalsgade 88

Arr.: The Danish Grauduate School of Psychology,

dfp@psy.ku.dk, www.psyforskerskole.dk. Registrate not la-

ter than 2 April, 2004

Kulturel identitet og
sprog i Renæssancen
Temadag med deltagelse af bl.a.

Marianne Pade, Aarhus Universi-

tet, Anders Toftgaard, KU,

Karsten Hvidtfelt Nielsen, Aarhus

Universitet og Sheila Sander, KU.

Efter foredragene afholdes en re-

ception hvor der vil blive serveret

en let anretning der koster 60 kr.

Tilmelding senest 19/4 til Maja

Holm Hansen, e-mail:

maja_holm_hansen@hotmail.com, 

Se www.igl.ku.dk/~pade/

Tid: 30/4 kl. 9.15-17.00

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr: Sprog- og Kulturnetværket
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Postdoctor
Place of employment: The High

Energy Heavy Ion Group at the

Niels Bohr Institute.

Contents: A postdoctoral posi-

tion for the ALICE Silicon-For-

ward Multiplicity Detector. 

Qualifications: The candidate

must have documented exper-

tise in Silicon detector design,

construction and operation

and experience in front-end

and read-out electronics de-

sign and operation (e.g. inte-

grated electronics, FPGA pro-

gramming, etc.).

Period of employment: The posi-

tion is initially for one year

with a possibility of extension,

however, not exceeding five

years.

Full announcement: Applications

cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/led/

stillinger/.

Deadline for applications: 

15/4-04 at noon. 

Undervisningsassistenter
Sted: Biologisk Institut, Afdeling

for Evolutionsbiologi.

Indhold: 1-2 stillinger som under-

visningsassistent på Biologi V

(Evolutionære mekanismer,

Zoologisk Evolutionsbiologi og

Taxonomi) i perioden fra den 

13/4-04 til 21/5-04. Ud over un-

dervisning skal de pågældende

også deltage i den mundtlige

eksamination. 

Ansøgning sendes til: Biologisk

Institut, Afdeling for Evolu-

tionsbiologi, Universitetspar-

ken 15, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 9/4-04. 

Yderligere oplysninger: 

Hans Siegismund, 

tlf. 3532 1339.

TAP-Stillinger

Laborant, barselsvikariat
Sted: Retskemisk Institut, Retske-

misk Afdeling.

Indhold: Analyse af prøver for

indhold af aktuelle stoffer med

GC og LC. Vedligeholdelse af

apparatur. Optimering af an-

vendte metoder.

Til besættelse: Snarest muligt og

til 31/8-04 med mulighed for

forlængelse.

Ansøgningsfrist: 13/4-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se 

www.ku.dk/led/stillinger.

Kontorelev
Sted: Geografisk Institut.

Indhold: Studieadministration,

eksamenstilrettelæggelse,

journalisering, posthåndtering

og reception, sagsforberedelse

og lettere sagsbehandling, mø-

detilrettelæggelse og referat-

skrivning, regnskab og budget,

lettere personaleadministra-

tion.

Kvalifikationer: HHX, HGS el.

HG2 med offentlig administra-

tion som speciale.

Til besættelse: 16/8-04. 

Ansøgning: Geografisk Institut,

att.: institutadministrator 

Margit Bendtsen, Øster Vold-

gade 10, 1350 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 14/4-04, 

kl. 12.00.

Studentermedhjælper
Sted: Center for Anvendt 

Mikroøkonometri, CAM.

Indhold: En engelskstuderende

til at varetage praktiske opga-

ver, administrative opgaver,

opdatering af CAM’s homepa-

ge, oversættelser og assistance

ved afholdelse af seminarer og

workshops.

Omfang: Ca. 20 timer/uge med

besættelse snarest muligt.

Ansøgning sendes til: Centre for

Applied Microeconometrics,

att.: Karina Jahn Witzner, Øko-

nomisk Institut, Studiestræde

6, 1455 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 13/4-04.

Yderligere oplysninger: Admini-

strator Karina Jahn Witzner,

tlf. 3532 3074 el. forskningsko-

ordinator Connie Nielsen, 

tlf. 3532 3084. 

AC-fuldmægtige – vikarer
Sted: Økonomiadministrationen,

Det Naturvidenskabelige Fa-

kultetssekretariat.

Omfang: 2 stillinger. En barselsvik-

ar snarest og indtil 30/4-05 samt

en vikar snarest og for 1 år.

Indhold: Budget og -opfølgning;

økonomisk planlægning og

analyser; arealplanlægning og

huslejefordeling (SEA-ordnin-

gen); analyse- og projektopga-

ver.

Kvalifikationer: Cand.polit.,

cand.scient.pol. el. lign.

Ansøgningsfrist 15/4-04, kl. 12.00.

Fuldt oplsag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

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

kontakt Personale og Jura, tlf.

3532 2645.

Sagsbehandlere
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: 1-2 stillinger. Sagsområ-

det er bl.a. indskrivning og

genindskrivning af bachelor-

og kandidatstuderende; eksa-

mensplanlægning; overflyt-

ning fra andre universiteter;

meritregistrering; dispensatio-

ner.

Kvalifikationer: Kendskab til

FØNIX og andre it-systemer og

engelskkundskaber.

Ansøgningsfrist: 16/4-04, kl.

12.00.

Fuldt opslag: 

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Øvrige stillinger

Efor  
Sted: Egmont H. Petersen Kolle-

gium.

ansøgere med kvalifikationer i

tiden før 1800 vil blive fore-

trukket.

Til besættelse: 1/8-04 el. senere.

Ansøgningsfrist: 19/4-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger el. kontakt Det

Humanistiske Fakultetssekre-

tariat, tlf. 3532 8087 el. 

3532 8051.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Mikkel Bogh, 

tlf. 3532 8234.

Undervisningsadjunktur 
Sted: Engelsk Institut.

Indhold: Undervisning i ameri-

kansk litteratur, amerikansk hi-

storie/samfundsforhold, britisk

litteratur og evt. tekstlære.

Omfang: Halvtidsstilling. 

Til besættelse: 1/8-04.

Ansøgningsfrist: 19/4-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/

led/stillinger el. kontakt Det

Humanistiske Fakultetssekre-

tariat, tlf. 3532 8087 el. 

3532 8051.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Steen Schousboe, tlf.

3532 8579. 

Assistant professor 
Place of employment: Depart-

ment of Asian Studies.

Contents: Asian linguistics.

Qualifications: Documented 

original research at the post-

doctoral level in one or several

subjects related to the Asian

linguistics. Ability to teach 

sociolinguistics would be an

advantage.

Date of employment: 1/8-04 or

later.

Deadline for applications: 

19/4-04 at noon.

Full announcement: Applications

cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/led/

stillinger or contact the Faculty 

of Humanities, tel. 3532 8087

or 3532 8051.

Additional information: 

Yoichi Nagashima, 

tel. 3532 8824 or e-mail: 

yoichi@hum.ku.dk.

Naturvidenskab

Videnskabelig administrator
Sted: Niels Bohr Instituttet for

Astronomi, Fysik, Geofysik.

Indhold: Instrumentcenter for

Dansk Astrofysik (IDA).

Ansøgningsfrist: 30/4-04, 

kl. 15.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se 

www.astro.ku.dk/ida.

Yderligere oplysninger: Jens

Hjorth, tlf. 3532 5928, e-mail:

jens@astro.ku.dk

Lektorat 
Sted: Statens Naturhistoriske 

Museum.

Indhold: Invertebrat palæonto-

log med opgaver der omfatter

forskning, kuratering af sam-

lingerne, udstillingsvirksom-

hed, formidling af geologiske

forskningsresultater til offent-

ligheden og undervisning

Kvalifikationer: Ansøgeren bør

være palæontolog af interna-

tional standard med en ph.d.

el. lign.

Ansøgningsfrist: 4/5-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Se

www.geologisk-museum.dk el.

kontakt prof. Minik Rosing, tlf.

3532 2368.

Kvalifikationer: Ansøgere med

tilknytning til universitetets-

sektoren og med erfaring i le-

delse foretrækkes. Personlig

kollegieerfaring vægtes ligele-

des højt.

Til besættelse: Snarest.

Fuldt opslag. Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se 

www.egmont-kol.dk/efor/.

Postdoc stipendier
Sted: Niels Bohr Instituttet for

Astronomi, Fysik, Geofysik.

Indhold: Udnyttelse af interna-

tionale observatorier (ESO,

ESA, NASA, NOT).

Ansøgningsfrist: 30/4-04, 

kl. 15.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for an-

søgning.  Se www.astro.ku.dk/

ida.

Yderligere oplysninger: Jens

Hjorth, tlf. 3532 5928, e-mail:

jens@astro.ku.dk.

Ph.d.-stipendier

Odontologisk Institut 
Indhold: 3 ph.d.-stipendier der

omfatter forskning i odontolo-

gi og undervisning inden for

området.

Kvalifikationer: Afsluttet kandi-

dateksamen.

Til besættelse: 1/9-04. 

Ansøgningsfrist: 3/5-04, kl. 12.00. 

Fuldt opslag: Dette opslag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk eller

kontakt ph.d.-administratio-

nen, tlf. 3532 7095 el. 

3532 7065.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Nils-Erik Fiehn, tlf. 

3532 6500.

Observationel astrofysik
Sted: Niels Bohr Instituttet for

Astronomi, Fysik, Geofysik.

Ansøgningsfrist: 22/4-04, 

kl. 15.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.astro.ku.dk/ida.

Yderligere oplysninger: Jens

Hjorth, tlf. 3532 5928, e-mail:

jens@astro.ku.dk.

Dansk dialektforskning
Sted: Det Humanistiske Fakultet.

Indhold: Særligt henblik på ord-

bogsredaktion. Projektet skal

indeholde en sprogvidenskabe-

lig analyse af et emne med re-

levans for leksikografi samt et

forslag til hvorledes analysens

resultater kan anvendes i ord-

bogsartikler. Analysen skal ind-

drage arkivmateriale fra ømå-

lene. 

Omfang: Indtil 3 år til besættelse

pr. 1/6-04.

Ansøgning: Ansøgningsskema og

vejledning fås på

www.hum.ku.dk/phd el. hos

Lene Ranfelt, tlf. 3532 8054,

Sendes i 4 eks. 

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 26/4-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk. 

Pædagogik
Sted: Det Humanistiske Fakultet.

Indhold: Pædagogik er på KU på

BA-niveau og på kandidatni-

veau opdelt i forskellige disci-

pliner, nemlig: pædagogisk fi-

losofi, pædagogikkens historie,

didaktik, pædagogisk psykolo-

gi, pædagogisk sociologi, kom-

parativ og international pæda-

gogik. Derudover indgår vi-

denskabsteori og metode med

henblik på empiriske studier

inden for fagområdet ligesom

også pædagogisk evaluering

indgår i studiet. 

Omfang: Indtil 3 år til besættelse

1/8-04 el. snarest derefter.

Ansøgning: Inkl. bilag i 4 eks. 

Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 19/5-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for en

ansøgning. Se www.ku.dk/led/

stillinger el. www.hum.ku.dk/

phd.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Joan Conrad, Institut for 

Filosofi, Pædagogik og Retorik,

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

Danish Research Centre for
Education and Advanced
Media Materials
Sted: DREAM, hhv. Learning 

Lab Denmark, RUC og SDU,

Odense.

Indhold: 6 ph.d.-stipendier inden

for følgende områder: Den in-

telligente udstilling og naturvi-

denskabelig nysgerrighed;

Naturvidenskab og konceptuel

læring; Interaktiv tekstanalyse;

Unges viden og forestillinger

om sundhed i mediesamfun-

det; Edutainment som genre

og læringsværktøj; IKT, køn og

læring.

Til besættelse: 1/8-04.

Ansøgningen: Mrk. 046003.

Ansøgningsfrist: 15/4-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.jobs.sdu.dk.

Yderligere oplysninger: Projekt-

leder, prof. Kirsten Drotner, 

tlf. 6550 3642, e-mail: 

drotner@litcul.sdu.dk.

FORTSAT

Omvalg - reviderede datoer til valgcirkulærer
Rektors Valgudvalg har besluttet at udskrive omvalg til de kollegiale organer i valggruppe 6 ‘studerende’. 

I den forbindelse har valgudvalget revideret valgcirkulærets datoer som følger: 2. april kl. 14.00 er sidste

frist for at aflevere sin stemme, 13. april kl. 14.00 offentliggøres valgresultat, 20. april kl. 14.00 er sidste

frist for at klage over valget. 

Spørgsmål kan stilles til valgsekretariatet, KU-valg@adm.ku.dk.
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STØTTE

Stipendier

Scholarstipendier til 
bioteknologi 
Støtte: Til forskerrekruttering in-

den for bioteknologi med

særlig vægt på bioetik, bioret,

molekylærbiologi, cellebiologi,

nanobioteknologi og cancer-

biologi, opslås et antal scho-

larstipendier. 

Ansøgningsfrist: 1/5-04.

Fuldt opslag: www.ku.dk/sats-

ning/biocampus.

Legater

Ella og Holger Andersens
Studielegat
Støtte: Til dansksindede kandida-

ter med klassisk-sproglig stu-

dentereksamen til videnskabe-

lig uddannelse, fortrinsvis di-

mittender fra Haderslev Kate-

dralskole. Subsidiært til uddan-

nelser hvor latin og/eller græsk

er nødvendige. Ansøgnings-

blanketter udleveres på lære-

anstaltens kontor.

Ansøgningsfrist: 1/5-04

Yderligere oplysninger: Lars Ko-

foed-Jensen, rektor, Haderslev

Katedralskole, Postboks 135,

Christiansfeldvej 31, 6100 Ha-

derslev. 

Læge Johannes Bitsch og
hustru Agnes Bitsch’s min-
delegat
Støtte: Ca. 40 portioner a 5.000

kr. til medicinske studerende

der har opnået første del af

lægevidenskabelig embedsek-

samen, og som efter legatbe-

styrelsens skøn har dokumen-

teret et behov for økonomisk

bistand. 

Ansøgning: Skema kan fås ved

henvendelse til Advokat Leif

Christoffersen, Advokatfirmaet

Sandager, Amaliegade 7, 1560

Kbh. V. samt på SU-kontoret,

Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/5-04.

Haderslev Katedralskoles
studenterlegater
Støtte: Elever der er udgået fra

Haderslev Katedralskole, kan

søge legatet. Ansøgningsblan-

ketter udleveres på læreanstal-

tens kontor.

Ansøgningsfrist: 1/5-04

Yderligere oplysninger: Lars Ko-

foed-Jensen, rektor, Haderslev

Katedralskole, Christiansfeldvej

31, Postboks 135, 6100  Hader-

slev. 

UBVA Legatet
Målgruppe: Akademiske forfat-

tere af faglitterært materiale.

Støtte: Doktor-, ph.d.-afhandlin-

ger el. andre videnskabelige

værker på min. 100 s. der re-

præsenterer en særlig forsk-

ningsmæssig indsats. Værket

skal være udgivet i bogform på

et kommercielt forlag i perio-

den fra 1/1-02 til 31/7-04 uden

at der er mulighed for at få

udbetalt honorar. 

Ansøgning: Skema fås på

www.ac.dk, UBVA, UBVA-le-

gat.

Ansøgningsfrist: 2/8-04.

Uddeling: December 2004.

Julie Damms Studiefond 
Støtte: I) Danske mænd der har

taget doktor- el. ph.d.-grad en-

ten ved KU i matematik, fysik,

kemi, astronomi el. filosofi el.

ved DTU. Til videregående stu-

dier. Der gives normalt ikke

støtte til pensionister, til udgif-

ter der allerede er afholdt, el-

ler til køb af computer og an-

det standardudstyr. 

II) Mandlige danske studerende

der forventer inden for 2 år at

tage afsluttende eksamen en-

ten som civilingeniør el. ved

KU med fagene matematik, fy-

sik, kemi, astronomi el. filosofi

som hovedfag. Der gives nor-

malt ikke støtte til almindelige

leveomkostninger, til udgifter

der allerede er afholdt, til

praktikophold el. til køb af

computer og andet standard-

udstyr. 

Ansøgning: Ansøgningsskema

downloades fra www.julied-

amm.dk. 

Ansøgningsfrist: 1/5-04.

Uddeling: Senest 15/7-04.

Yderligere oplysninger: I 3 eks. til

Julie Damms Studiefond, Ma-

rie-Louise Andreasen, Højeste-

ret, Prins Jørgens Gård 13,

1218 Kbh. K. 

Forskningsstøtte 

Gæsteforskerordning
Støtte: Som led i satsningsområ-

det BioCampus på KU afsættes

i 2004 650.000 kr. til etablering

af en gæsteforskerordning og

lignende internationalt forsk-

ningssamarbejde. 

Fuldt opslag: www.ku.dk/sats-

ning/biocampus.

O.N.C.E.s forskningspris
Støtte: Prisen på i alt 2,2 mio. kr.

gives til forskning inden for

kunstig intelligens, it, telekom-

munikation, bioteknologi og

biomedicin for blinde. 

Ansøgning: Tilmeldingsblanket

fås på www.once.es/R+D/

Ansøgningsfrist: 31/5-04

Oswald Vander Veken Prize.
Tumors of the Locomotor
Apparatus 2005
Støtte: Prisen er på 25.000 EURO

og gives til en forsker inden

for den Europæiske Union.  

Ansøgningsfrist: 1/10-04

Yderligere oplysninger: The Sec-

retary general of the F.N.R.S,

rue d’Egmont 5, Be-1000 Brus-

sel.

FORSVAR

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Immunological and hormonal 

Responses to hyperthermia

Doktorand: Mogens Kappel.

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Else Tønnesen og prof.

overlæge, dr.med. Michael

Kjær.

opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Hans Erik Johnsen, tlf.

4488 3924.

Tid: 7/4-04, kl. 14.00.

Sted: Dam aud., Panum Institut-

tet, Blegdamsvej 3.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Thorsgade

53, 1.th., 2200 Kbh. N. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.

Studies on antigen presenting

cells and T-cell activation in 

contact dermatitis 

Doktorand: Cand.med. Steen Lis-

by.

Officielle opponenter: Adj.prof.,

overlæge, dr.med. Per Stahl

Skov og prof., overlæge,

dr.med. Klaus Ejner Andersen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Tove Agner, tlf. 3977

3190.  

Tid: 30/4-04, kl. 13.00.

Sted: Auditoriet, dermatologisk

afd. D, bygn. 9, 1. sal, Bispe-

bjerg Hospital. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Solvej 2,

1., 2000 Frb. Indstillingen kan

købes ved skriftlig henvendelse

til Fakultetssekretariatet.

Parathyroid hormone regulation

in normal and uremic rats – 

reversability of secondary hyper-

parathyroidism after experimen-

tal kidney transplantation

Doktorand: Ewa Lewin.

Officielle opponenter: Overlæge,

dr.med. Ole Helmer Sørensen

og prof., overlæge, dr.med. Ni-

els Juel Christensen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Arne

Høj Nielsen, tlf. 4488 3991.  

Tid: 6/5-04, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk Muse-

ion, auditoriet, Bredgade 62.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Frederik

V’s Vej 13, 2100 Kbh Ø. Publice-

res on-line i Danish Medical

Bulletin No. 2, maj 2004. Ind-

stillingen kan købes ved skrift-

lig henvendelse til Fakultetsse-

kretariatet.  

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Essays on Banking Regulation

and Financial Crises

Kandidat: Cand.polit. Thomas

Harr.  

Tid: 15/4-04 kl. 15.00-17.00.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 2. sal.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Økonomisk Institut,

tlf. 3532 3011.  

Sundhedsvidenskab

Identification of essential gene

expression changes in ischemia

tolerant rat brain

Kandidat: Maria L. Wrang.  

Tid: 15/4-04 kl. 14.00.

Sted: Auditorium B, Teilum Byg-

ningen, Rigshospitalet.

Afhandlingen:

www.sund.ku.dk/ph.d.-for-

svar/resumeMaria.Wrang.htm. 

Humaniora

Suverænitetsbegrebet i Bog IV af

H. Wandels Jus Regium

Kandidat: Paolo Borioni.  

Tid: 30/4-04, kl. 13.00.

Sted: KUA, lok. 8.1.44.

Afhandling: Ligger til gennemsyn

og hjemlån i Det Kgl. Biblio-

teks information på KUA og til

gennemsyn på Det Kgl. Biblio-

teks læsesal Øst, Diamanten

samt på Institut for Historie.  

De Uregerlige. Den islandske al-

mue og øvrighedens reformfor-

søg 1700-1870

Kandidat: Christina Folke Ax.  

Tid: 6/5-04, kl. 13.

Sted: Nyt KUA, lok. 23.0.50. 

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn og hjemlån i Det Kgl. Bibli-

oteks information på KUA og

til gennemsyn på Det Kgl. Bib-

lioteks læsesal Øst, Diamanten

samt på Institut for Historie. 

Naturvidenskab

Community assembly in restored

wetlands

Kandidat: Cand.scient. Bettina

Nygaard.  

Tid: 16/4-04, kl. 13.15.

Sted: Botanisk Auditorium, Got-

hersgade 140.

Afhandlingen: Ligger til gennem-

syn på Botanisk Centralbiblio-

tek, Sølvgade 83, opgang S.
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Minoritetsforskningens status 
og videreudvikling
Forskningsseminar med deltagelse af Lars Dencik, RUC, Bülent Diken, Lancaster University, Helen

Krag, KU, Ulf Hedetoft, AMID, Karen Risager, RUC, Hans Ingvar Roth, Centrum för multietnisk

forskning, Uppsala, Harald Runblom, Centrum för multietnisk forskning, Uppsala, Flemming

Røgilds, KU, Garbi Schmidt, SFI, Dorthe Staunæs, DPU og Jacob Als Thomsen, KU.

Tid: 29/4 kl. 13.00-20.00 og 30/4 kl. 9.30-16.00.

Sted: Det ny KUA, lokale 13.1.59

Arrangør: Afdeling for Minoritetsstudier, Institut for Nordisk Filologi. 

Tilmelding: E-mail: lpg@hum.ku.dk. Se program på www.minoriteter.dk.

Den fås ved henvendelse til

forfatteren, e-mail:

bny@dmu.dk. 

Absorption and fluoresce proper-

ties of dissolved organic matter

(DOM) in marine and freshwater

environments: A tool for resol-

ving the dynamics of DOM in

aquatic ecosystems 

Kandidat: Colin A. Stedmon.

Tid: 23/4-04, kl. 13.00

Sted: Ferskvandsbiologisk labora-

torium, Københavns Universi-

tet, Helsingørgade 51, Hillerød.

Operator Algebraic Applications

in Symbolic Dynamics

Kandidat: Cand.scient. Toke Mei-

er Carlsen.  

Tid: 23/4-04, kl. 15.15.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Aud

4.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail: to-

ke@math.ku.dk. 
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SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Epidemiologiske vurderinger af vaccinesikkerhed efter godkendelse og
ibrugtagning
Anders Hviid, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, SSI

Tid: 13/4 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Denmark’s View on EU’s Role in the World
Friis Arne Petersen, Director, Royal Danish Ministry of Foreign Affairs

Tid: 14/4 kl. 10.15-12.00

Sted: Institut for Statskundskab, Rosenborggade 9, lo. RO2

Arr.: Jean Monnet Gæsteforelæsninger

Valens og kognition. Den sproglige perspektivering
Lisbeth Falster Jakobsen, KU

Tid: 14/4 kl. 14.00-16.00

Sted: Det ny KUA, lok. 23.2.47

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik

Dansk entreprenører mellem tysk og allieret krigsindsats
Steen Andersen, Copenhagen Business School

Tid: 14/4 kl. 19.00

Sted: Dronningesalen, Det Sorte Diamant

Arr.: Besættelsen og erhvervslivet, foredragsrække på Det Kongelige Bibliotek. 50 kr. for ikke-med-

lemmer

Feltarbejdsbetragtninger fra Brasilien og Hawaii 
– og en smule faglig identitetsforvirring
Mikael Rothstein, lektor, ph.d., Institut for Religionshistorie

Tid: 15/4 kl. 20.00

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

Arr.: Religionshistorisk Forening, relhistforening@yahoo.dk

IKK and NAK control NF-kB activation by TNFa via a dual mechanism,
IKB degradation and RelA/p65
Dr. Mireille Delhase, Nagoya City University Medical School, Department of Biochemistry, Japan

Tid: 16/4 kl. 10.00-11.30  

Sted: Symbion Fruebjergvej 3, mødelokale M2

Arr.: Biotech Research and Innovation Centre 

Det tyske sprog i Schweiz. En aktuel tilstandsrapport
Ph.d.-stipendiat Ken Farø

Tid: 16/4 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Tysk og Nederlandsk

Gerhard Ritter. Zum Ambivalenz eines nationalkonservativen Historikes
im Nationalsozialismus
Prof. Christoph Cornelissen, Tyskland

Tid: 16/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetes Forsknings Fredage, www.kum.ku.dk/fff

Dansk kultur- og samfundsforskning i Grønland – 
historie og perspektiver
Lektor Susanne Dybbroe, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet

Tid: 16/4 kl. 13.15-15.00

Sted: Strandgade 100, bygning  H, 2 sal

Arr.: Afdeling for Eskimologi og Arktiske studier

William Blakes kosmos
Jan Hatt-Olsen

Tid: 16/4 kl. 15.00

Sted: Institut for Religionshistorie, Artillerivej 86, Kælderen

Arr.: Tværfaglige fredage

Studenterhuset go-go
Oplev Next Stop Rehab (punkrock); jazz med slaraffenland; 

Favelachic + Ramjet; BLUS støttefest; J.A.N.; svensk rockabilly a la 

The Go Getters; Pluto og Vildnis.

Tjek programmet på www.studenterhuset.ku.dk.
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Lied-kunst – tekst og musik
Dr.phil. Uffe Hansen

Tid: 16/4 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

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

Oxygen signaling in tumor development: The VHL tumor suppressor
negatively regulates CXCR4 chemokine receptor expression
Dr. Peter Staller er fra ETH, Institute of Cell Biology i Zürich

Tid: 19/4 kl. 10.00-11.30  

Sted: Symbion Fruebjergvej 3, mødelokale M2

Arr.: Biotech Research and Innovation Centre 

Matematiske algoritmer og analytisk epidemiologi i udredning 
af sygdomsudbrud
Overlæge Kåre Mølbak, SSI

Tid: 19/4 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Selskabet for Naturlærens udbredelse

Mannan-bindende lektin (MBL): Fremstilling og klinisk anvendelse
Inga Laursen, Afdeling for Forskning og Udvikling, SSI

Tid: 20/4 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, kantinen

Arr.: Polymorfien

Om oversættelser af skønlitteratur, ikke mindst lyrik
Peter Poulsen

Tid: 20/4 kl. 15.15-16.30

Sted: Det ny KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Oversættelseskredsen

Hvis det naturlige lotteri bliver socialt? 
Om adfærdsgenetik, sociologi og fordelingsretfærd
Lektor i filosofi Kaspar Lippert Rasmussen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik

Tid: 20/4 kl. 19.00

Sted: Sociologisk Institut, Linnésgade 25, Salen

Arr.: Sociologisk Udsyn, www.sociologiskudsyn.dk

The Danish-Chinese Pig 
Genome Project
Merete Fredholm, Section for Genetics, Royal Vet-

erinary and Agricultural University, Copenhagen

Tid: 21/4 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetspar-

ken 13, Aud. 1

Arr.: Biologisk Selskab

I 2001 blev der indgået aftale om at initiere et

Dansk-Kinesisk Svinegenomprojekt med henblik på

at påbegynde sekventering af grisens genom. Der

er etableret en omfattende biologisk ressource i

form af kloner der repræsenterer en meget stor

procentdel af grisens gener (i alt omkring en million

cDNA kloner). Der er genereret sekvenser fra samtli-

ge kloner og fra yderligere fire millioner genomiske

sekvenser. Dette udgør en vigtig biologisk ressource

der kan udnyttes i relation til generering af nye vi-

den om egenskaber af betydning for sundhed og

produktion hos grise. Idet den evolutionære af-

stand mellem grisen og mennesket er kortere end

mellem menneske og mus, er det øgede kendskab

til grisens arvemasse også af stor komparativ inter-

esse. Med denne viden vil det blive nemmere at

etablere gode modeller for humanmedicinske pro-

blemstillinger i grise, lige som viden om basal biolo-

giske forhold i et stort omfang kan overføres direk-

te mellem de to arter.
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Grudtvigs erfaringsteologi
Lektor, dr.theol. Svend Bjerg

Tid: 20/4 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Fakultets mødelokale, Købmagergade 44 over gården

Arr.: Teologisk Forening

Hvad er et folk?
Torben Bramming

Tid: 21/4, kl. 13.00-16.00

Sted: Institut for Arkæologi og Etnologi, Vandkunsten 5, 1.sal, lok. 1.1

Arr.: Seminaret Strukturel Dialektik. De der ikke har nøglekort, skal ringe på hos sekretæren

Ret og Demokrati. En europæisk Forfatningstraktat som case study
Cand.jur., ph.d. Jens Teilberg Søndergaard

Tid: 21/4 kl. 19.30

Sted: Teologicafeen, Købmagergade 44

Arr.: Filosofisk Forum

Sikkerhedspolitisk paradigmeskift i USA efter den kolde krig
Cand.mag. Lars Erslev Andersen, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

Tid: 22/4 kl. 16.15

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Foreningen De HistorieStuderende, DHS. 10 kr. for ikke-medlemmer

Det tredje – Den store gentagelse i musikkens sonateform og 
Kierkegaards gentagelsesbegreb
Forfatter, cand.theol. Jørgen I. Jensen

Tid: 22/4 kl. 20.00

Sted: Trinitatis sognehus, Pilestræde 67, st.

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis

Und hat Form nicht zweierlei gesicht? 
Die Dialektik der Psyche in der Erzählung Der Tod in Venedig
Lektor Børge Kristiansen

Tid: 23/4 kl. 11.00-13.00

Sted: KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Tysk og Nederlandsk

Ein Jahrgang – eine Generation? 
Der Geburtsjahrgang 1949 in der DDR. Erfahrungen und Erinnerungen
Prof. Dorothee Wierling, Tyskland

Tid: 23/4 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

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

Fugle i fjernsynet: 
Anvendelse af video-endoskopi i studiet af fuglesangens fysiologi
Lektor Ole Næsbye Larsen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense

Tid: 23/4 kl. 14.15-16.00

Sted: Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab, lok. 6.1.11

Arr.: Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab

Nya tankar om måla-namnen
Prof., fil.dr Jan Paul Strid, Linköpings universitet

Tid: 23/4 kl. 14.15-16.00

Sted: KUA, Njalsgade 136, lok. 27.5.26

Arr.: Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Sven Havsteen-Mikkelsens kirkekunst
Provst Agner Frandsen

Tid: 25/4 kl. 14.00

Sted: Schæffergården, Jægersborg allé 166

Arr.: Selskab for kunst og kristendom
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