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Poetisk politik
Man skal ikke at have gået på universitetet
for at forstå epo-555’s sange om kærlighed
og politik, men det hjælper nok  SIDE 4

Studenterhuset 
fylder 20
Vi har fulgt Studenterhusets sidste dage
som teenager og forhørt os om fremtidspla-
nerne for huset  SIDE 6-7

Mennesket og 
kroppen i sproget
Ny indsigt peger på at biologi, handlinger,
følelser og interaktion er afgørende for
hvordan vi taler om abstrakte og personlige
ting  SIDE 10-11

Glatbarberet og homosocial
David Beckham og Zinedine Zidane i nærkontakt efter Frankrigs 2-1 sejr 
over England. De er virtuose, forfængelige og fascinerende. 
Nyd sportssommerens kroppe fra EM til OL   SIDE 2-3

Fremragende forskningsresultater kan blive til på mange måder. 

Georg Strøms novelle fortæller om en af de mere særprægede SIDE 8-9Novelle
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SPORT ▼  

Ringenes Herre under forskerlup
FILM – Medieforskere verden over vil forsøge at besvare hvorfor filmtrilogien
om Ringenes Herre blev et fænomen. Universiteter i 20 lande er med i et net-
værk der skal analysere besvarelserne på www.lordoftheringsresearch.net. Fore-
løbig har 25.000 besvaret en række spørgsmål om filmen på hjemmesiden. Fra
Københavns Universitet er det Anne Jerslev og Dan Pedersen der koordinerer
den danske del af projektet. Foreløbig har cirka 800 danskere svaret på spørgs-
målene. Den danske del af studiet vil også omhandle hvordan medierne har be-
handlet filmen. 
Se mere på www.lordoftheringsresearch.net.

Hjælp til handicappede
LÆSESERVICE – Det Kongelige Bibliotek har i samarbejde med Firma Ta-
garno Innovision i Horsens anskaffet udstyr til synshandicappede så de
får mulighed for at læse bøger, aviser, breve og se på fotos ligesom det er
muligt at anvende pc’er med forstørret skrift og talesyntese. På alle biblio-
tekets betjeningssteder er opstillet Vega-apparatur der kan skifte mellem
læseapparat (CCTV) med farve og pc-skærm med Office 2000 og Zoom-
text software er indlagt. Zoom-text software bevirker at teksterne på
skærmen kan forstørres op til 16 gange, og disse kan oplæses ved hjælp af
talesyntese på hovedsprogene. 
Se mere på www.kb.dk/yd/synshandicap/.

Troldmand på skærmen –
Gandalf og co. bliver nu genstand 

for et verdensomspændende forsk-

ningsprojekt.

1500 forskere til kongres på KU
G E O K E M I  – Den 5.-11. juni samledes 1500 videnskabsfolk fra hele verden på
Københavns Universitet til Goldschmidt kongressen. Det er den største geovi-
denskabelige kongres der nogensinde er blevet afholdt i et nordisk land. Gold-
schmidt kongressen er geokemikernes årligt tilbagevendende internationale
kongresserie der er opkaldt efter den norske professor Victor Moritz Golds-
chmidt. I København præsenterede forskerne de nyeste resultater og diskutere-
de det sidste nye om hvordan livet opstod, hvad der får kontinenter til at flytte
sig rundt på Jorden og hvordan jordskælv begynder. Diskussioner om klimafor-
andringer før og nu, om rent og forurenet grundvand og om problemer med
menneskeskabt forurening tiltrak også hundredvis af geokemikere og mineralo-
ger. Ugens mange aktiviteter centrerede sig i Københavns Geocenter på Øster
Voldgade. Der var rejst et kæmpe telt der husede udstillinger af videnskabelige
instrumenter og bøger samt boder fra forskellige videnskabelige foreninger. 

Nyt samarbejde mellem KU og IBM 
3  X  L E A D E R S H I P  – Københavns Universitet har indledt et samarbejde med
IBM Danmark A/S om en ny lederuddannelse. 3 x leadership – IBM med KU
hedder uddannelsen der har premiere til oktober og er åben for alle ledere med
personaleansvar fra både offentlige og private virksomheder. Samarbejdet mel-
lem KU og IBM betyder at uddannelsen vil kombinere den praktiske erfaring fra
IBM-konsulenterne med den teoretiske dybde og indsigt som KU-forskerne kan
tilbyde. Fra Københavns Universitet vil blandt andet professor i retorik Christian
Koch, lektor Reinhard Stelter fra Institut fra Idræt og cand.jur. Lin Adrian der er
uddannelseskoordinator på Master i Konfliktmægling på Det Juridiske Fakultet,
være at finde på lærerlisten når den nye lederuddannelse går i luften. 3 x leader-
ship består af tre moduler der er tilrettelagt som tredages internater med en
måneds mellemrum. Kompetenceenheden på KU har indgået samarbejdsaftalen
med IBM. 3 x leadership er ifølge fuldmægtig Claus Nielsen, Kompetenceenhe-
den, et pilotprojekt der skal vise om der er potentiale for universitetet i rekvire-
ret kursusvirksomhed. Og samtidig vil det også give de enkelte foskere på KU en
mulighed for at komme ud og undervise i et andet faglig miljø.
Se mere på www.ku.dk/kompetence under kurser el. kontakt Claus Nielsen, tlf.
3532 2875, e-mail: clni@adm.ku.dk.

Hård kritik af taxametertakster
SA M F U N D S V I D E N S K A B  –  Taxameterbeløbene til antropologi, jura, socio-
logi, økonomi, statskundskab og psykologi er så lave at det går ud over kvalite-
ten i undervisningen. Det mener alle de samfundsvidenskabelige dekaner der
den 10. juni sendte et kritisk brev til videnskabsminister Helge Sander hvori de
forklarer hvordan en forbedring af taxametrene er nødvendig for at sikre højere
kvalitet i undervisningen. »Taxametrene på det samfundsvidenskabelige område
har i mange år haft et niveau der har vanskeliggjort et tilstrækkeligt højt interna-
tionalt niveau,« skriver dekanerne i deres fælles brev. De lave taxametre betyder
at der på samfundsvidenskabelige uddannelser ikke er mulighed for at indføre
tidssvarende og nye eksperimenterende undervisningsformer. Dekanerne påpe-
ger at samfundsvidenskabelige uddannelser ikke længere er blot kridt og tavle,
men kræver i dag både it, adgang til databaser, en høj interaktivitet og løbende
fornyelse. De samfundsvidenskabelige uddannelsers taxameter er blandt de la-
veste og mange ikke-forskningsbaserede uddannelser har endda et betydeligt
højere niveau. 

SMALL TALK – Hver

eftermiddag samledes al-

le kongresdeltagerne på

de fem balkoner i Geo-

centrets rotunda hvor de

så på postere og livligt

diskuterede dagens man-

ge nye resultater.
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OL fra den 13. til den 29. august. 

Alle kropstyper
Olympiaden i Athen er et tagselvbord af kropsty-

per. Kvinderne er med, og man kan nyde alt fra

maratonløbere til sprintsvømmere. Uanset om man

har hang til klassisk maskulinitet, den slanke ele-

gantier eller de muskelbundtede typer, kan man

nyde de olympiske lege i Athen.

OL kan betegnes som et udvidet atletisk stævne.

Særligt kropsligt interessante er 100 meter løbene

fordi sprinterne er muskuløse både oppe og nede. 

De idrætsgrene der former den traditionelt set

ideelle mandkrop, er nok svømning og sprint. Man

opbygger en meget muskuløs overkrop fordi man

bruger armene meget i svømning, mens man er

nødt til at have en muskuløs overkrop i sprint at

kunne rykke kroppen med. I løb er det et spørgs-

mål om fremdriftsevnen – hvor langt kan man

komme hvor hurtigt? 

Det er ikke noget tilfælde at mellemkrigstidens

store mandeidol var Johnny Weissmüller der var

olympisk guldmedaljevinder i svømning og fik en

filmkarriere som Tarzan 1932-48. I 1960’erne og

70’erne fulgte den amerikanske svømmer Mark

Spitz i hans fodspor som både svømme- og mande-

symbol.

I udspring er den æstetiske skønhed formålet

med øvelsen. Hvor smukt kan det gøres? Men det

er bevægelsens æstetik og ikke kroppens æstetik,

selv om en smuk mand selvfølgelig oftere vil lave

et smukt spring.    

t

SPRINTER –
Christie Linford

løber 100 me-

ter på 9,87 se-

kunder. Han

har muskler

overalt.
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Af Sine Zambach 
og Gry Gaihede

Sport er ligesom sex. Det er
sjovt at være med til, men
oftest kedeligt at se på.« 

Med den udtalelse tonede
Jytte Hilden rent flag da hun
tiltrådte som kulturminister i
Nyrups regering i 1993. Der
sidder sikkert en håndfuld
medsøstre derude og deler den
iagttagelse og måske også – i al
hemmelighed, forstås – en en-
kelt mand. 

Hvad skal vi gøre af os selv i
de kommende tre måneder?
Hvor skal vi vende blikket hen
når sportsbegivenhederne har
patent på den bedste sendetid
og er på alles læber selv når
skærmen er slukket? Vi skal ta-
ge det undersøgende elevator-
blik på, skal vi, og nyde de
udøvende kroppe. 

»Jeg tror godt man kan være
ærlig og sige at ligesom en del
af mænds fascination af kvinde-
sport er af seksuel art, er der
også mange kvinder der ser

fodbold og basketball for at 
nyde mandekroppen,« siger 
idrætsforsker Hans Bonde, der
som professor ved Institut for
Idræt har forsket i maskulinitet
i mange år. 

Den metroseksuelle mand
Hans Bonde fortæller at dyrkel-
sen af mandekroppen er inten-
siveret i de seneste år. 

»Den metroseksuelle mand
flirter med det androgyne.
Mænd låner den forfængelig-
hed der ellers typisk har tilhørt
kvinderne og de homoseksuelle
mænd. Den metroseksuelle
mand barberer sig, peeler
måske ligefrem sin hud for
blødhedens skyld. Det britiske
fodboldikon David Beckham er
sådan. Han bærer smykker og
skifter frisure som vi andre skif-
ter undertrøje. Og Fredrik
Ljungberg fra det svenske
landshold reklamerer for Cal-
vin Kleins underbukser.«

Stjernernes forfængelighed
sætter på ingen måde skår i de-
res maskulinitet. 

»Det kan de tillade sig fordi
deres maskulinitet er så ube-
tvivlelig. Så de kan godt lege
med deres feminine sider.
Mænd kan forblive maskuline
samtidig med at de går op i de-
res udseende. Der foregår en
seksualisering af mænds sport i
øjeblikket som meget minder
om den velkendte seksualise-
ring af kvinder.

Man skal ikke forveksle den
metroseksuelle mand med 
cykelrytteren der barberer ben
eller svømmeren der fjerner
hår på sin krop. De gør det af
praktiske årsager for at maksi-
mere deres præstation, for at
mindske vind- og vandmod-
standen.« ■

72 millioner til Elisabeth Bock
FORSKNING – Med en EU-bevilling på 72 millioner kroner har professor Elisa-
beth Bock fra Proteinlaboratoriet ved Institut for Molekylær Patologi fået til op-
gave at lede et internationalt projekt der skal forske i genkendelsesmolekyler i
hjernen. Forskningen repræsenterer en ny indgangsvinkel til udvikling af læge-
midler til behandling af sygdomme som depression, Parkinson’s Sygdom, hjer-
neblødninger og Alzheimer’s Sygdom. Specifikt skal forskergruppen studere det
såkaldte neurale celleadhæsionsmolekyle, NCAM – en slags kontrolpult i hjer-
nen for hukommelse og indlæring – som Elisabeth Bock identificerede i midten
af 1970’erne. 

Myldretid på su.dk
GØR DET SELV – Ikke færre end 36.951 studerende benyttede sig
af selvbetjeningen på su.dk i de fem første måneder af 2004, viser
de nyeste tal fra SUstyrelsen. Det er cirka 45 procent flere end i
samme periode sidste år. Fortsætter denne stigning i resten af
2004, vil det svare til en fremgang på omtrent 100.000 brugere i
forhold til 2003. De studerende kigger ikke bare forbi su.dk for
sjov, men bruger hjemmesiden til både at søge om SU, rette i de-
res oplysninger og ændre kontonummer mv. Selvbetjeningen an-
vendes på alle tider af døgnet – dog mest i dagtimerne midt i
ugen. Tirsdag og onsdag mellem kl. 9-16 er myldretid, mens ons-
dag fra midnat til kl. 8 om morgenen er travleste tidspunkt om
natten. 

og homosocial
Der er ingen vej udenom. Sommerens perlerække 
af sportsbegivenheder er ubrudt: fodbold-EM 
bliver afløst af Tour de France der toner ud i De
Olympiske Lege. Finder du sport kedelig, så kig 
med alligevel – på kroppene

Tour de France fra den 3. til den 25. juli.

Lange muskler
Cykelryttere har lette og lange muskler og en spinkel

overkrop. Især bjergrytterne. For dem gælder det om at

have gode ben. Denne mandetype er finere og lettere end

det traditionelle mandeideal der var defineret ved en vis

pondus. Rytterne kroger sig over styret. Og det fandt man

tidligere anstødeligt – en rigtig mand var rank. Kroppen

der forcerede en bakke med krumbøjet ryg, var tidligere

noget der gav associationer til et dyr.  

EM i fodbold frem til 24. juni. 

Solide understel
Fodboldspilleren udvikler et utroligt stærkt understel. Frankrigs Zi-

nedine Zidane for eksempel. Hans lårmuskler er ufatteligt store og

med skarpe markeringer. Fodboldspilleren lever egentlig ikke op til

det klassiske mandeideal med en stærk overkrop og en lidt mindre

proportioneret underkrop, hos dem er det lige omvendt. Der for-

handles om hvordan fodboldspillere må optræde kropsligt. Nu må

mænd faktisk smide trøjen når de har scoret mål, det var ikke til-

ladt tidligere. Men de må stadig ikke løbe ud blandt publikum.

Fodbold anno 2004 er meget mere end blot en idrætsgren. Spiller-

ne bliver promoveret, og de største af dem nyder kultstatus. En so-

lidt branded spiller som David Beckham kan sælge alt.

I dag er det også okay for mænd at se på mænd. Andre mænd kan

godt fryde sig når en virtuos spiller som fx Zidane bevæger sig 

smidigt rundt på banen.

TEKNIKER – Den store franske

tekniker Zinedine Zidane viser

ben mod Romero.

SLIDER – Cykelrytterens krop ligger langt fra det klassiske

ideal om en rank statur. Her forcerer den belgiske rytter 

Eddy Merckx en bjergside.
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Af Nikolaj Lange

Camilla Florentz og Mik-
kel Max Hansen har
travlt for tiden, og det

skyldes ikke kun Camillas fore-
stående eksamen. De to er
nemlig stemmerne i det Køben-
havnske band epo-555, og de
har netop underskrevet en kon-
trakt med det lille uafhængige
selskab Crunchy Frog som gør
dem til pladeselskabskammera-
ter med internationale succeser
som Junior Senior og The Rave-
onettes. 

Fra starten var det ellers me-
ningen at epo-555 skulle være
et band helt uden ambitioner.
Mikkel var tidligere kørt sur i
en række meget ambitiøse
bands der alle havde været tæt-
te på den store pladekontrakt.
Epo-555 skulle derfor bare
være en musikalsk legeplads.  

»Jeg var ved at skrive specia-
le på det tidspunkt, og det var
en fantastisk afveksling fra de
her lange dage hvor man sad
begravet i amerikansk sikker-
hedspolitik,« husker han.

Den der nok har størst for-
håbninger til pladesalget er Ca-
milla der på grund af bandet er
kommet en del bagud på religi-
onsstudiet.

»Det ville være rart med lidt
penge til os hvis nu min SU alli-
gevel skulle ryge på et tids-
punkt,« siger hun.

Selv om de får travlt med
koncerter, har Camilla altså in-
gen planer om at opgive studi-
erne på Institut for Religionshi-
storie. Heldigvis har Mikkel så
mere tid til musikken da han er
færdig med historiestudiet. Det
er også ham der skriver bandets
tekster som interviewet først og
fremmest kommer til at handle
om.

I know your Pre-Emptive
Stroke
Mikkels akademiske baggrund
trækker tydelige spor i bandets

tekster. For eksempel er det
svært at vurdere om en sang
som Pre-Emptive Stroke er en
personlig kærlighedssang eller
en politisk protestsang.

»Det er beg-
ge dele. Det er
jo en henvis-
ning til Pre-
Emptive Strike
som i vores
øjne nok er
den farligste
doktrin der er
kommet i man-
ge år,« fortæl-
ler Mikkel.

»Måske du
lige skal for-
klare,« foreslår
Camilla.

»Altså Pre-
Emptive Strike
betyder fore-
byggende an-
greb, og det vil
sige at hvis
USA føler sig
truet af en stat, så kan man gri-
be forebyggende ind. Men så
må det også være gældende for
alle andre. Og hvis USA føler
sig truet af et andet land og
derfor vil angribe det, jamen så
kan det andet land jo ikke gøre
andet end at føle sig truet af
USA og dermed også få ret til at
lave et forebyggende angreb.
Det er en skrækkelig doktrin,
men samtidig er det utrolig
spændende at få den ind i et
poetisk univers. Projiceret over
på en kærlighedssituation kan
den give virkelig mange associ-
ationer.« 

Dexter Fox is on parole
again
»Mange af vores tekster er det
vi kalder poetisk politiske. De
er et forsøg på at tage verdens
uanstændige politik over i et
univers som er vores eget. Der
skal være plads til at de enkelte
elementer kan udfolde sig i ste-
det for at det bare er ‘Vi kan ik-

ke lide Bush,’« fortæller Mikkel. 
Hertil har epo-555 opbygget

deres helt eget mytologiske uni-
vers med steder og personer
der går igen på tværs af deres
sange.

»Vi har den åndelige terrorist
Dexter Fox. Hvis jeg siger ør-
kenræven, så vil nogen i hvert
fald vide at det henviser til den
tyske general Rommel som
kæmpede en brav kamp i Afri-
ka, men heldigvis ikke vandt i
sidste ende. Dexter Fox er vores
uheldige strateg. Han prøver at
gøre verden opmærksom på
dens uanstændighed ved at te
sig som en lovløs og på en må-
de ofrer han sig selv. Måske der
er lidt Jesus-skikkelse i ham
uden at han ser sig selv sådan,«
siger han.

»Dexter Fox slår sig sammen
med den tragiske pige Angelina
som er vores skøge. De vil så
frygteligt gerne være sammen,
men er også to meget store
modsætninger. Hvor Dexter Fox

er den aktive part, så er Angeli-
na den der ikke rigtig kan gøre
en forskel, fordi hun står så
langt nede i sølet. Men i sidste
ende gør hun måske en større
forskel fordi hun står som sym-
bol på verdens forfald.«

From dust to dust to Cow
Creek Road
Det første der kom ud af epo-
555’s leg i studiet var numme-
ret ‘Cow Creek Road.’

»Cow Creek Road er et helt
specifikt og meget poetisk sted.
Min gamle ven Jeremy voksede
op på en støvet landevej i USA i
et lille hippieparadis langt ude
på landet. Det er vores Elysium,
altså det romerske paradis,
hvor vores figurer går hen når
de dør. De rider derhen på den
gyldne giraf og sætter sig ned i
huset på Cow Creek Road og
får sig en kold limonade og
tænker tilbage på de gamle da-
ge. Det er endestationen for al-
le der måske ikke kunne gøre

den store forskel, men alligevel
i hvert fald bevarede en form
for anstændighed,« fortæller
Mikkel.

Epo-555 har også allerede
sendt Dexter Fox og Angelina af
sted hånd i hånd til Cow Creek
Road.

»Vi vil nok blive ved med at
referere til dem, men vi skal og-
så udvide universet og have fle-
re figurer med så det ikke bare
bliver epo’s lille andedam.«

And don’t think we don’t
mean it
De mange referencer i tekster-
ne gør også at Camilla tit må
have Mikkel til at forklare tek-
sterne.

»Nu har jeg ikke samme bag-
grund fra historiestudiet som
Mikkel så til tider kan jeg være
usikker på om referenceram-
men er den samme. Men vi har
jo samme holdning til tingene,
selv om jeg ikke kan formulere
det lige så flot,« fortæller hun.

Men skal man da have gået på
universitetet for at forstå jeres
musik?

»Nej det skal man ikke. Men

for at få de rigtige ting frem i
det jeg skal synge, så skal jeg
gerne kunne forstå alle tekstens
elementer,« forklarer Camilla.

»Vi har mange helt unge lyt-
tere som er meget glade for vo-
res musik og som på nuværen-
de tidspunkt ser det første eller
de to første lag, og de synes det
er helt fantastisk, og så kan jeg
ikke blive andet end glad. Men
jeg håber jo og tror også at når
de når op og er blevet tredive år
eller et eller andet, at de så vil
forstå mere. At de vil forstå fle-
re referencer,« tilføjer han. 

Efter den lange snak om Mik-
kels tekster er der dog en ting
han gerne vil understrege. 

»Når man snakker så meget
om teksterne, så kan det let vir-
ke fortænkt. Det håber jeg ikke
at folk tror og tænker, når de
ser teksten og hører musikken.
For det er også noget meget
umiddelbart, og det er noget
der bliver lavet med hjertet
først og fremmest. Så kan man
godt bruge sin hjerne til at gui-
de hjertet,« afslutter han. ■

nila@adm.ku.dk

PLADEKONTRAKT ▼  

Epo-555: 
Poetisk politik

Man skal ikke at have
gået på universitetet

for at forstå epo-555’s
sange om kærlighed

og politik, men det
hjælper nok

RELIGION – Camilla håber at epo-555’s plade kommer til at give overskud så hun ikke

bliver tvunget til at vælge mellem studierne og musikken.

HISTORIE – Mikkels speciale

om amerikansk sikkerhedspolitik

skinner igennem i Pre-Emptive

Stroke der dog også er en kærlig-

hedssang.

Hvor kan jeg høre epo-555?
Epo-555’s debutplade udkommer på Cruchy Frog til septem-

ber. I mellemtiden du høre dem live på Roskilde-festivalen og

til Vibracrunch den 14 august i Malmö, og desuden kan du

høre smagsprøver på musikken på bandets hjemmeside

www.epo-555.dk.

Rævekagerne glammer
»I dette støvede og tørkeramte univers hersker kun epo-555’s nådesløse elektronika-base-

rede støjrock, hvor polemisk poesi, poetisk politik og populærmusikalske programmerin-

ger blandes med rastløs nysgerrighed, glade miner og slet spil, så sjælene står i flammer

og rævekagerne glammer.«

Fra epo-555’s pressemeddelelse



Klar alt om SU på nettet og spar ventetiden
Med en Digital Signatur kan du ordne din SU, forskudsopgørelser og mange andre

ting over internettet. En Digital Signatur er dit digitale ID-kort, der gør det sikkert

at sende informationer, og samtidig fungerer den som din personlige underskrift

på elektroniske dokumenter. På den måde kan du kommer nærmere en hverdag

uden at vente i telefonkøer eller på postbudet. TDC har udviklet Digital Signatur

for Videnskabsministeriet, og den er gratis for alle borgere. 

Hent en gratis Digital Signatur på tdc.dk og deltag samtidig i en 

spændende konkurrence. 

Digital Signatur
sparer dig
for meget

tdc.dk
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Af Nikolaj Lange

Visionen er først og fremmest at vi
gerne vil være et moderne studen-
terhus,« fortæller Maya Bonde An-

dersen der siden marts har været formand
for studenterhusets bestyrelse.

»Alle andre studenterhuse jeg har be-
søgt, ligger på et niveau langt over det her
hus. Det er synd, for vi har mange kvadrat-
meter og vi ligger jo dødgodt placeret. Alli-
gevel tror jeg der er mange der ikke gider
tage herind fordi der hyggeligere mange
andre steder. Man kan lige så godt sidde på
institutterne, for der er lige så grimt som
her,« siger hun.

Maya Bonde Andersens vej til for-
mandsposten gik igennem fotogruppen
som hun først repræsenterede i repræsen-
tantskabet hvorefter hun blev repræsen-
tantskabets repræsentant i bestyrelsen. Før
generalforsamlingen i marts var der flere
der opfordrede hende til at tage over som
formand, blandt andre den tidligere for-
mand Robin Hjetland.

En af Maya Bonde Andersens store pro-
jekter som formand er at få gennemført
den gennemgribende renovation af huset
der har været planer om så længe hun selv
kan huske.

Ud med skoleboden
»For det første skal cafeen og ansigtet ud-
adtil mod Købmagergade sættes i stand,
for det er det de fleste mennesker ser, og
det er bestemt ikke særligt kønt,« fortæller
hun om planerne.  

Det indebærer blandt andet at baren
bæres ned bag i lokalet, mens en ny ind-
gang anlægges der hvor baren nu breder
sig. Sammen med nye og lettere møbler
der i et snuptag kan sættes sammen til
større samlinger eller spredes til cafehyg-
ge, skulle det gøre rummet mere rumme-
ligt og anvendeligt. 

»Der er meget herinde der stadig er lidt
for meget skolebod. Det passede måske til
aktivitetsniveauet herinde for ti år siden,
men nu er det efterhånden rimeligt velbe-
søgt.« 

Endelig bliver cafeen befriet for den sto-
re trappe der brager ned oppefra og besæt-
ter halvdelen af rummet. I fremtiden vil
trappen i stedet ligge i en opgang ved ind-
gangen så festen nedenunder ikke forstyr-
rer på første etage.

Ovenpå skal der brydes vægge ned og
kontoret skal flyttes op foran med en åben
reception hvor man kan henvende sig.

Af Nikolaj Lange

Mandag kl. 17.07
Cafeen
En larmende kødrand har slået rand om fodbold-
bordet. Imens er folkene fra AEGEE ved at gøre
klar til aftenens debatarrangement om kvinde-
handel.

»Jeg tror mange af dem der er her nu, de hører
til ovenpå. Jeg har sagt til dem i baren, at enten
så må folk købe noget og gå ovenpå eller også må
de gå helt,«  siger en af de ansvarlige.

Mandag kl. 17.25 
Det Røde Rum
»Hej,« siger Mick Øgendahl da døren til Det Røde
Rum på første sal bliver åbnet langsomt og for-
sigtigt, men med et kæmpe rabalder til følge.

»Nårh nej, det kan man jo ikke se i radioen, så
det kommer til at lyde åndssvagt,« siger han
mens tilskuerne griner.

Det er Studenterradioen der sender live fra
Studenterhuset. Mick Øgendahl er gæst og har
hele publikum med sig. Selv om solen skinner
ind ad vinduerne, er der ingen i radioen der kan
høre at vi ikke er på en tilrøget klub en sen fredag
aften.

»Jeg vil også gerne tale lidt om det der Irak
selv om jeg altså ikke har sat mig så meget ind i
det,« fortæller han de jakkesætklædte værter, og
publikum griner igen.

Mandag kl. 17.41 
Cafeen
»Velkommen til Studenterhuset. Vi er en interna-
tional studenterorganisation, og vi praler af at
være Europas største,« siger AEGEE’s formand
Kristian Iversen og byder velkommen til debatar-
rangementet om kvindehandel.

Derefter bliver debattørerne præsenteret. Det
er Trine Lund Jensen der er projektleder på Re-
den på Vesterbro, Pernille Frahm fra SF og Mari-
na Willems fra De Konservative.

»Til dagligt er hun vaskeriejer på Frederiks-
berg, og hendes mærkesager er kvinders rettig-
heder og virksomhedernes vilkår i Europa,« for-
tæller ordstyreren. 

Noget af det de tre kvinder kan enes om er at
det er mere interessant at snakke om mændenes
indstilling end om kvindernes skæbne.

»Jeg tror at mænd dybest set er ordentlige folk

lige som os andre. Jeg fatter ikke at de accepterer
det billede der bliver skabt af dem som nogen der
af og til bliver fuldstændigt vanvittige og så er
der intet der er dem helligt,« siger Pernille Fra-
hm.  

Mandag kl. 19.13
Øvelokalet
Vilde guitarskrig og trommehop står langt ned
ad gangen fra øvelokalet. Indenfor står fire svedi-
ge drenge i bare tæer og overkroppe og diskute-
rer hvordan nummeret skal spilles.

»Der må godt være lidt smæk på og energi i
trommerne.«

»Prøv at tage den i dur i stedet for.«
Så er der stille et kort sekund inden alle instru-

menterne samler sig i en fælles harmoni af bru-
sende støj. Mellem drengene står fire tommer
flasker Carls Special og ved siden af ligger en ti-
styks Prince Light. Bag guitaristen kæmper en
ventilator en håbløs kamp mod den tunge, svedi-
ge luft.

I huset går de fire drenge stadig under navnet
Auto Auto der stammer fra dengang de var en
trio, boede på Bornholm og spillede tysk punk. I
dag spiller de dog rock på engelsk og leder efter
et nyt navn.

»Så længe vi spiller live, tror jeg bare det skal
være hårdt,« siger sangeren Frederik.

»Det er det de unge vil have,« griner guitari-
sten Jesper.

»Jeg er ligeglad med hvad de unge vil have,«
siger Frederik hvorefter de springer ud i b-styk-
ket på et helt nyt nummer.

Mandag kl. 19.55 
Cafeen
Nanna, Helle og Anders har kapret et bord helt
oppe foran. De venter på at Studenterhusets
Quizaften skal gå i gang. De er ude for at fejre at
de har bestået eksamen i Det angelsaksiske Eng-
lands historie.

»Sådan en vil jeg have med hjem,« siger Helle
og holder et postkort op med teksten ‘Clean this
Room.’

»Der roder totalt derhjemme.«
»Altså jeg ved ikke om Prince er godt at gøre

rent til, men han er i hvert fald herregod at danse
nøgen rundt til. Jeg har haft ‘Kiss’ på repeat hele
ugen,« siger Anders.

»Kiss? Er det ikke sådan noget amerikansk
heavylort?«, spørger Nanna forvirret, men får så

JUBILÆUM ▼  

Studenterhusets

Jubilæum og jazzfestival
Den 25. og 26. juni er der jubilæumsfest og koncerter med Baby Woodrose og Kira and The Kindred Spirits.

Billetter kan købes på kontoret. Fra 2. til 11. juli er der igen live musik i huset under Copenhagen Jazz Festival

hvor der hver dag er åbent fra klokken 12 til to om natten. Uge 29-31 er der sommerlukket. 

Dagen efter 
tyveårsdagen
En større renovation venter Studenterhuset
der må leve op til sine tyve år og droppe
de pubertære lappeløsninger

NEW LOOK – Bestyrelsesfor-

mand Maya Bonde Andersen vil

have et moderne studenterhus i

stedet for uholdbare lappeløsnin-
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»Så man ikke skal gå rundt og lede i hele
huset,« forklarer hun.

Ellers skal meget af pladsen indrettes
med skillevægge der kan flyttes og danne
enkelte læsepladser eller rum til gruppe-
projekter.

»vi vil også gerne have trådløst Internet,
så man bare kan sætte sig med sin compu-
ter og gå på nettet.« 

Det voksne hus
Den første fornyelse vil nok blive de nye
cafemøbler. Derimod vil den store ombyg-
ning tidligst gå i gang til næste sommer.
For det første vil det være dumt at lukke
huset på andre årstider, og for det andet
skal økonomien først være på plads.

Maya Bonde Andersen har stadig ikke
helt overblik over budgettet for projektet,
men hun anslår at det vil løbe op i mellem
ti og 15 millioner.

»Vi er gået i gang med fondsansøgnin-
ger, og rektor har lovet at stå som medun-
derskriver på nogle af ansøgningerne,« for-
tæller hun.

Selv om renovationen altså ikke bliver
billig, så vil den altså være en tiltrængt ty-
veårsgave.

»Der har været for mange hovsaløsnin-
ger og lappeløsninger. Man kan godt sige
at det er lidt pubertært bare sådan at følge
en pludselig indskydelse. Nu vil vi gerne
være lidt mere voksne og mere seriøse,« af-
slutter hun. ■
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øje på et postkort med et billede af Poul Nyrup.
»Jeg synes han er lidt fræk,« siger hun.
»Han er totalt fræk,« istemmer Anders.
»Han er sådan lidt rævesnu jeg-skal-nok-kom-

me-i-bukserne-på-dig.«
De tre har aftalt at skulle give omgange sva-

rende til den karakter de har fået til eksamen, og
de er allerede nået et pænt stykke da quizzen går
i gang. 

Mandag kl. 20.09 
Cafeen
Så går Jesper Andersen fra Paludans Antikvariat
på scenen og byder velkommen til forårets sidste
quiz. Første runde gælder det de helt aktuelle
spørgsmål.

»Hvad hedder chefen for CIA der gik af i den
forgangne uge?« spørger Jesper Andersen.

Nede foran scenen sidder Nanna, Helle og An-
ders og ser meget forvirrede ud.

»Hedder han ikke Dick?«, spørger Helle og sid-
der og smager lidt på ordet.

»Dick, Dick, Dick.«
»Turpin!« udbryder Anders.
»Ja! Dick Turpin!«
Nanna ser vantro på dem.
»Det er altså en gammel engelsk landevejs-

røver.«
I mangel på bedre bliver det alligevel deres

svar.

Tirsdag kl. 15.06 
Læsesalen
Ved læseplads 6 på anden sal sidder Karsten
bøjet over sin bærbare computer og filosofispeci-
alet om subjektbegrebet hos Kant og Heidegger. 

Uden for vinduet leger sollyset med de grønne
blade. Han er alene i læsesalen i dag. 

Pladserne er adskilt af brune opslagstavler og
ved siden af sig har Karsten hængt en invitation
til en kandidatfest hvor han ikke kunne komme,
et par avisudklip som han har glemt hvorfor han
hængte op, og på bordet foran ham står to kaffe-
kopper, den ene fra i dag og den anden fra i fre-
dags.

Tirsdag kl. 15.59
Multimedierummet
Jessica, Sonia og Signe fra fotogruppen Fo2 di-
skuterer hvem der skal betale for blæk. De har
nemlig fået lov til at designe de nye menukort til
cafeen, men mener ikke at det kan være rimeligt

at fotogruppen skal betale for kortene. 
»Hvis der er en konto til caféen, så tror jeg at

det er den vi skal have fat i,« mener Jessica.
De har trukket ekstra kontorstole ind for at få

plads foran multimedierummets eneste medie,
nemlig den computer der efter indkøbet af nega-
tivscanneren er ved at udkonkurrere mørkekam-
meret som fotografernes foretrukne opholdssted.

Sonia har allerede kigget på det. Hun sætter en
cd i computeren, åbner et hav af vinduer, indta-
ster værdier, og vupti, så er der et billede på ven-
stre halvdel af skærmen og plads til tekst til høj-
re.

»Sådan gør han så,« siger hun.
»Hvordan gør man så når man skal skrive?«

spørger Jessica.  
»Det er jeg så ikke nået til endnu.«

Tirsdag kl. 22.25 
Cafeen
På baren indikerer bowlen med gratis kondomer
at BLUS – Bøsse/Lesbiske Studerende har overta-
get Studenterhuset. 

Bagved baren kommer Lars styrtende med en
kæmpe stabel plastikkrus. Der er ikke flere glas.

Rundt om ved bordene sidder fyrene og drik-
ker fadøl mens en flok piger har omringet fod-
boldbordet. Eksamenstiden har sat sine spor i
fremmødet, men det kan altså ikke mærkes på
ølsalget. Fadølshanerne med Leffe-øl har allere-
de fået presset et lille rødt Segafredo-kaffebæger
ned over sig som tegn på at der ikke er mere at
komme efter. 

Men så må man jo fortsætte med Carlsberg.
Bartenderne Lars og Lars begynder straks at
skænke flere øl op.

Onsdag kl. 17.34  
Nepenthes’ mødelokale
Tove kommer op fra cafeen med en kop kaffe i
hånden. Hun har rykket sin bærbare fra kontoret
og ud i mødelokalet hvor hun er i gang med at
skrive en rapport om de danske love om skove.

Rundt om hende ligger stakke af ringbind og
papirer. Blandt andet et fem centimeter tykt ring-
bind med truede dyr og planter i Danmark og en
tyndt sammenklipset bunke med de arter som EU
har valgt at beskytte.  

Hun er i gang med den seneste skovlov som
blev vedtaget den 25. maj. Hun kender den ud og
ind da hun selv har skrevet høringssvar til den, så
hun skal bare formulere det hun allerede ved. 

Onsdag kl. 17.59
Det Røde Rum
Jesper slukker først cigaretten og derefter mobil-
telefonen som han lægger tilbage i inderlommen
på den sorte kinesiske dragt.

To deltagere er også ved at klæde om til noget
der ligner store sorte pyjamasser, mens andre er
mere hverdagsagtig klædt. En enkelt fyr er endda
kommet i cowboybukser.

Så stiller de sig op, Jesper udbryder en kort lyd
og tai chi undervisningen er i gang.

De otte deltagere drejer sig langsomt og lyd-
løst mod højre, tilsyneladende helt uforstyrrede
af en kværnende lyd som et optog af indkøbsvog-
ne på brosten uden for vinduet.     

Først da der lyder en svag bippen fra bunken af
tasker, reagerer en af deltagerne. Han forlader
flokken, finder sin taske og tager telefonen.

»Ikke lige nu, kan vi snakkes ved senere?«

Han lægger telefonen fra sig, går tilbage og fal-
der straks tilbage ind i flokken der nu er på vej
endnu langsommere mod venstre.

Onsdag kl. 18.26
Cafeen
Der er cirka 12 gæster tilbage som alle taler sam-
men på engelsk. De har muligvis ikke opdaget at
International Cafe der hver onsdag plejer at pak-
ke cafeen tæt med udvekslingsstudenter, havde
forårets sidste arrangement ugen før. Så cafeen
lukkede allerede klokken 18.

Thomas der er bartender, hælder en kop kaffe
op og tager en kage der ikke er blevet solgt. De
fleste stole er sat op på bordene, glassene er sam-
let ind og sprutflaskerne gemt væk, så nu er det
bare at vente på at de sidste får drukket ud og
går. ■

nila@adm.ku.dk 

Sidste weekend i juni fejrer Studenterhuset sin 20 års fødselsdag. Vi fulgte husets
sidste dage som teenager fra mandag den 7. til onsdag den 9. juni 

sidste dage som teenager

Rock igen fredag den 13. august
Fra 2. august er cafeen igen åben mandag til fredag fra 12 til 18. Fra 10. august holder

BLUS åbent tirsdag aften, fra den 13. er der rock fredag aften og ved semesterstart følger

torsdag aften med jazz og onsdag aften med International Cafe.
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Af Georg Strøm

J
eg skulle forelæse klokken ni mandag
morgen, så jeg havde siddet helt til klok-
ken tre søndag eftermiddag og forberedt
mig. Jeg kontrollerede at alle min overhe-
ads lå i den bærbare og kiggede derefter
ind til pigerne. De lå på sengen og så vi-

deo og så ud til at kunne klare sig selv. 
Jeg gik udenfor. Min kone gik i haven og var i

gang med at rive blade sammen.
»Jeg rider en tur. Vil du med?«
»Nej, jeg skal være færdig her. Men god tur.«
Jeg ville godt have sagt noget om at jeg helst

ville ride sammen med hende, men jeg risikerede
at hun tilbød at jeg kunne hjælpe med bladene. 

Det med at ride er ikke så mærkeligt som det
lyder. For tre år siden købte vi et gammelt hus-
mandssted i udkanten af en landsby. Der fulgte
en stald med, og efter pigernes plagerier og nog-
le romantiske forestillinger endte vi med at købe
to heste. 

Jeg red ned ad markvejen og drejede af ind
gennem skoven. Et stykke nede er der en lille
dam. Jeg drejede rundt om den og fulgte vejen til
venstre mens jeg lod hesten bestemme tempoet. 

◆

I udkanten af skoven ligger det gamle teglværk.
Ovnen som indvendig ligner en tunnel, en stor
hal hvor man skar og tørrede stenene og et hus til
opsynsmanden. Indtil for et par år siden havde
der boet en gammel mand, siden havde kommu-
nen sat en familie ind, og derefter stod huset igen
tomt. 

Nu kunne jeg se at der gik en mand udenfor.
Jeg red derover, vi var på en måde naboer.  

Da jeg kom nærmere, kunne jeg se at jeg kend-
te ham. Eller rettere, jeg var sikker på at jeg hav-
de set hans ansigt før, men det kunne ikke være
ham. 

Sidst jeg havde set Sorensen var til en konfe-
rence i Rom. Han havde været klædt i blåt jakke-
sæt, slips og hvid skjorte, og vi havde snakket
nogle få minutter. Han havde fortalt at han hav-
de danske forfædre, men at han aldrig havde
været i Danmark. 

Manden som stod foran huset var klædt i over-
all, ternet skjorte og træsko. Jeg red over til ham. 

»Hvad laver du her?« spurgte han. På engelsk.
»Jeg bor her. Derovre.« Jeg pegede over på den

anden side af skoven. Sandt at sige følte jeg mig
lidt fjollet til hest. Jeg var lige ved at tale med
texasaccent. 

»Er det en normal transportmåde her?« spurg-
te han.

»Nej, det er kun afslapning.« Jeg skulle lige til
at forklare at jeg kørte med bil ind til universite-
tet, men det ville lyde endnu mere fjollet. 

»Kom indenfor. Lad os tale.«
Jeg steg af hesten, tøjrede den til flagstangen

midt på græsplænen, skubbede støvlerne af og
fulgte efter ham ind i huset. 

Indenfor havde køkkenet revnet laminat og
grønne og orange halvfjerdserfarver. 

Sorensen fandt to kopper, hældte kaffe op fra
kaffemaskinen. Derefter åbnede han køleskabet
og tog en karton mælk og en åben sukkerskål. 

»Sukkeret står i køleskabet på grund af myrer-
ne,« sagde han. »De kommer ind i huset.«

Han bar de to kopper ind i stuen, og jeg fulgte
igen efter. 

Jeg var nysgerrig. Jeg er dygtig, men jeg vidste

også at Sorensen var i en helt anden klasse end
mig. 

Indenfor i stuen stod en sofa og et bord som så
nyindkøbt ud, og der stod en tavle på en trefod.

◆

»Hvad er det største spørgsmål i astrofysik?«
spurgte han.

Jeg sagde ikke noget. Det var et retorisk
spørgsmål, et af dem man stillede til studerende
så de kunne holde sig vågne. Jeg var vågen, men
kunne ikke gætte svaret.

»Universets granularitet,« sagde han.
Jeg nikkede. Et eller andet havde rystet det tid-

lige univers sammen så massetætheden nogle
steder var ti i minus femte større end andre. Vi
var bare endnu ikke sikre på hvad.  

»Prøv at se her.« Han begyndte at tegne på tav-
len. Et Feyman-diagram, en klassiker inden for
fysikken.

»Ifølge det her kan partikler opstå og forsvinde
ud af det tomme rum. På den anden side er tav-
len tolerant.«

Han fortsatte med at tegne.
»Se så her.«
Han skrev nogle ligninger ved siden af dia-

grammet. 
»Lad os få lidt mere kontrol over hvad der er

muligt og hvad der er umuligt,« sagde han. 
Han fortsatte med at skrive, og forklarede

hvert trin mens han skrev det. Jeg måtte indrøm-
me at han også som underviser var i en anden
klasse end mig. Jeg kunne forstå hvert et trin og
endda hvor der var tvivl eller mulighed for alter-
native tolkninger. En eller to gange skulle jeg til

at stille et spørgsmål, men hver gang fortsatte
han med svaret på det jeg var lige ved at spørge
om. 

»Hvis omstændighederne var sådan at der lo-
kalt var en positiv feedback, ville små kvanteme-
kaniske forskelle vokse og brede sig,« sluttede
han. 

»Det er sensationelt.« Jeg tøvede et øjeblik.
»Men kan man finde en løsning til de ligninger? I
det mindste numerisk. Ellers er det umuligt at
bekræfte dem ved et forsøg.«

»Du har ret.« Han smilede som en tandpastare-
klame. »Det er problemet.«

Vi stod et øjeblik og kiggede på hinanden. Der
var et spørgsmål som trængte sig på.

»Hvad laver du her?«
»Lad mig sige at jeg drømmer om at finde mine

rødder.« 

NOVELLE ▼  
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God sommer
Redaktionen ønsker sine læsere en rigtig god sommerferie. Næste num-

mer af Universitetsavisen udkommer mandag den 6. september 2004.



Un i v e r s i t e t s av i s e n  11  . 2 0 0 4 9

Det lød meget afgjort. Jeg spurgte ikke om me-
re, men sagde i stedet farvel, løsnede hesten og
red hjem. Det var allerede ved at blive mørkt.

◆

»Var der noget særligt?« spurgte min kone.
»Jeg mødte en kollega. Fra en konference.«
Hun hævede øjenbrynene, og jeg kunne

næsten høre hvad hun tænkte. Jeg red en tur i
skoven, og så endte jeg med at diskutere fysik.

Næste morgen holdt jeg min forelæsning, sva-
rede på spørgsmål fra studerende og brugte re-
sten af tiden indtil frokost til at læse mine e-mails. 

»Jeg mødte Sorenson i går.«
Der blev stille ved frokostbordet. 
»Han skulle ellers være i Tokyo.« Det var vores

institutleder. Han havde det med at vide hvad al-
le af betydning lavede og hvor de var henne.

Jeg tænkte et øjeblik.
»Vi talte fysik i næsten en time. Det kunne kun

være ham.«
»Han er i Tokyo for øjeblikket.«
Der var ikke grund til at sige mere, ikke før jeg

havde en eller anden form for bekræftelse.
»Kom lige med ind på mit kontor.« Institutlede-

ren havde sit neutrale, tomme udtryk på.
Vi gik ind på hans kontor og satte os i hver sit

hjørne af hans sofa. 
»Det med Sorenson, det var en spøg?«
»Nej.«
»Hvad talte du med ham om?«
Jeg fortalte om min ridetur og om hvordan

han havde budt mig indenfor. 
»Du syntes slet ikke det var mærkeligt?«
»Nej, det virkede som om han havde lyst til at

diskutere sine ideer.«
»Du tror ikke det var en anden?«
Han rejste sig og hentede en af Sorensons

bøger som han havde stående i reolen. Han slog
op på billedet på omslagets inderside. Jeg kigge-
de.

»Jeg ved godt hvordan han ser ud. Jeg mødte
ham på konferencen i Rom sidste år. Han talte på
samme måde, og vi diskuterede fysik.«

»Hvad diskuterede I?«
»Kosmofysik og universets granularitet. Han

havde en ny forklaring.«
Vores institutleder havde et udtryk i øjnene

som nærmest sagde sygeorlov.
»Har du et stykke papir?« spurgte jeg.
Han fandt en udskrift af en e-mail som han

vendte om. Jeg begyndte at skrive på den. 
»Det her er nyt, det er heller ikke din sædvanli-

ge stil.«
»Jeg siger jo det er Sorensons.«
Jeg skrev videre og forklarede imens. 
»Det ser ud til at hænge sammen,« sagde jeg.
»Ja, ja. Problemet er at du ikke kan løse lignin-

gerne.«

»Det var vi også enige om.«
Han kiggede på mig som om han ville sige et

eller andet. Så tog han sig i det og fortsatte:
»Uanset hvordan, så er det en interessant ide.«

◆

Jeg hentede en cola i automaten, tog den med
ind på mit kontor og begyndte at arbejde på pro-
blemerne. Jeg er ikke den type som kan forestille
mig en hel række ligninger inde i hovedet. I ste-
det skriver jeg de enkelte trin i ligningerne ned
på et stykke papir på tredive gange fyrre centime-
ter og bruger en rød pen til at skrive mine tolk-
ninger og stikord ved siden af.

Nu har alle fysikere deres ideer om hvordan de
arbejder. Nogle sætter sig tilbagelænet i en sofa
og prøver at få os andre til at tro på at de kan fin-
de nye ligninger ved at meditere med lukkede
øjne. En anden af mine kolleger fortæller at han
kan høre når han er på rette spor, som en musik
der kommer ud af ligningerne, og en tredje skri-
ver hver del på et lille stykke papir så han kan
ændre rækkefølgen og smide dem væk han ikke
synes om. 

Jeg er afhængig af hvordan ligningerne ser ud.
Derfor de store stykker papir. Jeg placerer lignin-
gerne på papiret efter hvor i forløbet de hører
hjemme og om de hører til hvad jeg kalder ho-
vedsporet eller til mulige sidespor, og jo længere
ude på et sidespor de er, jo længere nede på papi-
ret placerer jeg dem. Der er ikke meget inspira-
tion over mit arbejde, normalt afprøver jeg samt-
lige muligheder fra en ende af indtil jeg finder en
som passer. 

Ind imellem slog jeg op i nogle artikler, og en
gang var jeg ude og se hvad der var postet på 
arxiv dot org – den virtuelle opslagstavle hvor fy-
sikere placerer deres nye ideer. Der var ikke no-
get som lignede det her, og heller ikke noget som
modbeviste det. 

Inden for fysik er det et godt tegn, min – det vil
sige Sorensons – ide var ny, tiden måtte vise om
den kunne bruges til noget. 

Jeg sad i over tre timer, kun afbrudt af en stu-
derende med et spørgsmål om sit speciale, og en
sekretær som ville spørge hvornår jeg kunne afle-
vere mine kursusbeskrivelser for næste semester.

Jeg havde fyldt fire ark papir og var ikke kom-
met videre end til det som Sorenson havde fortalt
mig da jeg opdagede noget på mit andet stykke
papir. Det virkede ude af balance, som når man
kommer ind i en stue og ser at et billede hænger
skævt. 

Jeg kiggede på et af de sidespor jeg havde no-
teret forneden. Derefter fandt jeg et nyt stykke
papir og begyndte at arbejde videre på det. Der
var et punkt hvor det var muligt at udvikle lignin-
gerne i to forskellige retninger. Sorenson havde
valgt den ene, jeg fulgte nu den anden, og der så

ud til at være bid. Disse ligninger kunne løses.
Jeg lavede en hurtig efterregning i hovedet, det
her var nede i en størrelse hvor det måske kunne
efterprøves. 

Klokken var lidt i fem. Jeg foldede papirerne
sammen og tog dem med hjem i tasken. 

◆

Ved aftensmaden fortalte pigerne om hvad de
havde oplevet i skolen, jeg sad som den gode far
og sagde »ja« og »hvad så?« på nogenlunde rigti-
ge tidspunkter, og derefter læste jeg et kapitel i
Brødrene Løvehjerte for dem. 

»Jeg har lige nogle papirer jeg skal kigge på,«
sagde jeg til min kone.

»Vi skulle ellers snakke om næste weekend.
Hvad synes du vi skal købe i fødselsdagsgave?«

Vi var inviteret ud til hendes bror og svigerinde.
»Hvad med noget til haven?«
»De bor i lejlighed.«
»Skal de ikke flytte i hus?«
»De kigger kun. De har ikke besluttet sig.«
»Kan du ikke finde på noget. Jeg skal lige have

lavet noget.«
Jeg bredte mine papirer ud på bordet i køkke-

net. Jeg havde et arbejdsværelse, men skrivebor-
det deroppe var for lille.

Nu tog jeg en selvlysende pen og tegnede for-
sigtigt cirkler omkring de formler som hørte til
mit nye hovedspor. Derefter skrev jeg dem over
på to nye ark. De så endnu bedre ud, øjnene kun-
ne ikke lade være at følge rækken af formler. 

Jeg sad længe og kiggede. Hvorfor havde So-
renson ikke fulgt den vej jeg havde fundet?
Måske var der en fejl jeg havde overset. 

Jeg kunne ikke gøre mere. Jeg lagde formlerne
væk, tog en øl i køleskabet, satte mig ved køkken-
bordet og drak den mens jeg bladede i sidste
nummer af Scientific American – nobelpristager-
nes svar på Se og Hør. 

Derefter gik jeg i seng. 
Det var stadig mørkt da jeg vågnede næste

morgen. Jeg tog mine papirer frem og kiggede på
dem. De så endnu bedre ud end aftenen før. Jeg
fandt en blyant og tegnede en tynd stiplet linje
mellem det Sorenson havde fortalt mig, og det
jeg selv havde fundet frem til. 

Jeg skulle først møde op ad formiddagen, og
havde egentlig planlagt at sidde hjemme og rette
opgaver. Nu spiste jeg morgenmad og imens be-
sluttede jeg at tage over til Sorenson. Jeg valgte
dog at cykle, det virkede lidt for dramatisk at
komme ridende anden gang. 

Da jeg kom over til teglværket, var huset
mørkt. Jeg stillede cyklen og gik op til døren. Jeg
stoppede og kiggede. Der var noget som ikke pas-
sede, og det tog et øjeblik før jeg opdagede hvad
det var. Trappetrinnet var dækket af den underli-
ge blanding af snavs og nedfaldne blade som

lægger sig rundt om et forladt hus, og det var ty-
deligt at det var længe siden at nogen havde
trådt på det. Jeg gik hen og kiggede ind ad stue-
vinduet. Der lå en stabel gamle aviser på gulvet,
tæppet var flået af i et hjørne, en gammel stol
stod forladt midt på gulvet, og der var hverken
spor af sofa, sofabord eller tavle. 

Jeg gik rundt og kiggede. Resten så lige så for-
ladt ud. 

Derefter cyklede jeg tilbage.

◆

Da jeg kom ind på universitetet, spurgte jeg to af
mine kolleger om de ville kontrollere nogle lig-
ninger jeg havde lavet. Vi mødtes klokken halv fi-
re, efter dagens sidste forelæsning, og jeg gen-
nemgik trin for trin beregningerne. 

»Kan jeg få en kopi? Jeg vil godt kigge lidt me-
re.«

Han var normalt den mest negative. Det her
betød at han endnu ikke havde fundet nogle hul-
ler i mine beregninger.

»Hvor stammer det fra?«
»Det er nogle ideer jeg har arbejdet med.« Jeg

ville ikke fortælle resten af historien. 
»Der er i hvert fald nok til en artikel.« Det var

den anden. Han var en af de unge forskere som
hele tiden snakkede om kommunikation og om
at sælge sine ideer. 

Klokken var over fem, men der var en ting jeg
godt ville have ordnet før jeg tog hjem. Jeg send-
te en e-mail til Sorenson i Tokyo. Jeg kunne ikke
fortælle ham historien, men skrev blot om han
havde planer om at komme til Danmark. 

Derefter tog jeg hjem.
Næste morgen lå der en e-mail i min indbakke.

Den var fra Sorenson. Han skrev at det var et un-
derligt sammentræf at jeg skrev, det var nogen-
lunde hans udtryk, så sent som forgårs morgen
havde han tænkt på vores samtale og at han
måske ville besøge Danmark. 

Jeg regnede på fingrene. Tokyo var syv timer
foran Danmark, så forleden morgen i Tokyo var
nogle timer efter min ridetur i Danmark. Jeg
tænkte på om jeg skulle takke ham for hans bi-
drag når jeg skrev min artikel, men det var nok at
stramme den. Det var nok at vores institutleder
kiggede underligt hver gang han mødte mig. ■

Tak til professor Jeppe Dyre, RUC, for hans oplys-
ninger om hvordan fysikere arbejder.

Georg Strøm er lektor på Datalogisk Institut med
speciale i menneske-datamaskine kommunikation.
Han forsker i nye metoder til at beskrive menne-
skers interaktion og underviser i dette semester
blandt andet på kurset ‘tekstlige beskrivelsesfor-
mer’.

Mr. Sorenson
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Enhver
vidensud-
veksling forud-

sætter sprog. Selv kurver,
diagrammer og formler forud-
sætter sprog. Man taler og skriver
nemlig om dem. Derfor kan alle der arbej-
der med at finde og viderebringe viden, have
fornøjelse af sprogviden. Sproglige spørgsmål
drejer sig ofte om udtale, stavning og tegnsæt-
ning. 

I de sidste årtier har udforskningen af den
sproglige betydning dog fået en mere fremtræ-
dende plads. Hvilke kognitive processer kan
spores i sproget? Kan man finde strukturer og
mønstre i den sproglige betydning? 

Ved at undersøge hvordan man udtrykker sig
om abstrakte områder som tid, personlighed,
årsagsforhold, livet, viden og forståelse, har
man fået ny viden om sprog og betydning. Det
viser sig at primære menneskelige erfaringer og
egenskaber spiller en afgørende rolle for men-
neskers forståelse af og tale om uhåndgribelige
fænomener.

Den inkarnerede betydning
I forskningsfeltet kognitiv semantik taler man
om den inkarnerede betydning, på engelsk The
Embodied Meaning. Den inkarnerede betyd-
ning er overbegrebet for en række forskellige
betydningsprocesser og -strukturer der bygger
på menneskers biologi og deres interaktion med
omgivelserne. 

Spor af den inkarnerede betydning finder
man i al slags sprog når der bruges ord og ud-
tryk fra konkrete erfaringer om abstrakte og
uhåndgribelige forhold og fænomener, og når
forhold i den menneskelige biologi overføres på
naturlige og kulturlige størrelser. Den inkarne-
rede betydning kan studeres i de sproglige ud-
tryk for opfattelsesmønstre, i de sproglige ud-
tryk for metaforiske og metonymiske processer
og i brugen af udtryk fra én sansemodalitet om
fænomener i en anden sansemodalitet: sy-
næstesi.

Ind og ud, for og bag
Opfattelsesmønstrene etableres i den helt spæ-
de barndom når barnet begynder at opfatte og
forstå sine omgivelser, og lidt senere når barnet
begynder at håndtere ting og at bevæge sig om-
kring. 

Et af de meget udbredte opfattelsesmønstre
kan man spore i udtryk med ordene ind, inde,
inden for eller ud, ude, uden for. Man kan være
‘inde på noget af det rigtige’, men det man skri-
ver kan også ‘falde uden for opgavens rammer’.
Man ser hvordan både ‘det rigtige’ og ‘en opga-
ve’ opfattes som en slags rum man kan komme
ind i eller være uden for. 

Denne forestilling om rum og beholdere hæn-
ger sammen med kroppens beskaffenhed som en
beholder man putter noget i når man spiser og
drikker, og med følelsen af at opholde sig i og
komme ind og ud af rum og af transportmidler – 

tidligst fx
babyliften og bar-
nevognen. Kroppens og
personens orientering er grundlaget
for et andet mønster som man kan spore i ud-
tryk med ordene for og bag, foran og bag ved.
Forsiden er vigtigst; foran sanser vi, syn og lugt
vender fremad; vi bevæger os fortrinsvis fremad
og griber efter det vi kan se, foran os. Bagsiden
er skjult for os og derfor mindre vigtig. Man har
livet ‘foran sig’, men ubehageligheder kan ‘kom-
me bag på en’. På tilsvarende måde taler vi om
‘forhaver’, ‘forhuse’ og om ‘baghaver’, ‘baghuse’,
‘baggårde’ fordi huse har en ‘forside’ der vender
ud mod vejen.

Et helt basalt bevægelsesmønster, nemlig en
flytten-sig fra ét sted til et andet, ligger under et
opfattelsesmønster som særlig spores i udtryk
med ordene fra og til og i udtryk om stræknin-
gen fra et udgangspunkt til et mål. Et forsk-
ningsprojekt kan gennemløbe ‘vejen fra projekt-
ansøgning til artikelskrivning’ på kortere eller
længere tid. Et undervis-
ningsforløb har ‘en midt-
vejsevaluering’.

Mange opfattelsesmøn-
stre bygger på oplevelsen
af kræfter. En enhed
påvirkes af en kraft; det
kan være en kraft der vir-
ker med i den aktivitet
der omtales, det ser man i
udtryk som ‘hun har
medvind i studiet’, ‘hun
stryger gennem prøver-
ne’. Det kan være en kraft der yder modstand,
som når man taler om personer der ‘går mod
strømmen’, eller det kan være to kræfter der er
lige stærke, man taler om en ‘ligevægtig person’.

Frue Plads og skrigende farver
Udtrykkene synæstesi, metafor og metonymi
forbindes traditionelt især med litteratur og sti-
listik. Det viser sig imidlertid når man ser godt
efter, at ganske mange litterære metaforer byg-
ger videre på almensproglige udtryk, og at al-
mensproget vrimler med metonymiske og sy-
næstetiske udtryk som er så velkendte at de slet
ikke bemærkes.

I metonymiske udtryk er der kun ét betyd-
ningsområde involveret. Til gengæld bruges så
udtryk fra én del af området for en anden del.
Meget almindelig er metonymitypen sted for
personer eller institution, fx ‘Frue Plads’ for KU´s
ledelse, ‘Det hvide Hus’ for den amerikanske
præsident, lande- og bynavne for fodboldhold

fra
de pågældende
steder. En anden meget almin-
delig metonymitype er del for helhed, man taler
om ‘en kønt ansigt’, og om ‘kloge hoveder’.

Synæstesi finder man når et ord fra ét sanse-
område bruges om fænomener fra et andet san-
seområde, fx ‘en skrigende farve’ hvor et lydord
bruges om et synsfænomen. Man kan registrere
en vis regelmæssighed i de synæstetiske be-
vægelser, ord fra det taktile område bruges tit i
andre sanseområder. Eksempelvis kan ordet
‘blød’ der betegner en type berøring, bruges bå-
de om lyd: ‘en blød klang’, om smag: ‘en blød
smag’ – om syn: ‘et blødt lys’, og ordene
‘skærende’ eller ‘skarp’ som også har en oprin-
delig følebetydning, kan bruges om både lyd og

lys – ‘skærende og skarpe lyde’
og ‘skærende og skarpt lys’. 

Ord fra det visuelle område
bruges om lyde, fx lys og mørk
i ‘en lys stemme’ eller ‘en mørk
bas’. Smag og lugt deler egen-
skabsadjektiver: sur, salt, bit-
ter, sød, vammel, og disse bru-
ges så godt som ikke i de øvri-
ge sanseområder; en undtagel-
se er sød som anvendes både
om kjoler og piger uden at
man dermed har antydet at

man smager på dem eller lugter til dem.

Liv og kærlighed som rejser
De metaforiske processer spores i de utallige
tilfælde hvor abstrakte og uhåndgribelige for-
hold beskrives og forstås ved hjælp af helt kon-
krete erfaringer fra sansning og interaktion. Det
konkrete område som leverer sproglige udtryk,
kaldes for kildeområdet. Det abstrakte område
som forstås og omtales, kaldes for målområdet,
og hele komplekset kaldes en begrebsmetafor. I
de følgende eksempler er kildeområdet marke-
ret med (K) og målområdet med (M).

En af de først beskrevne begrebsmetaforer er
Diskussion (M) er krig (K). Her skal man altså
søge efter krigsudtryk brugt om (dele af) en dis-
kussion. Man finder begrebsmetaforen i udtryk
som ‘forsvare sit standpunkt’, ‘gå i brechen for
en sag’; i diskussioner kan man også ‘skyde med
skarpt’ og komme med ‘slående argumenter’.
Begrebsmetaforen Livet (M) er en rejse (K) der

blandt andet viser sig i udtryk-
ket ‘at følges fra vugge til grav’, har en lang ræk
ke mere konkrete undermetaforer idet mange
forhold i livet omtales som rejser, fx kærlighede
(M)er en rejse(K); kærlighedsforhold kan ‘køre
på skinner’, men man kan også komme ud for 
‘det overhovedet ikke kører’, så må man ‘sige
farvel’, og det kan skyldes at den ene ‘er rykket
videre’. 

En uddannelse, et kursus, et specialearbejde
kan omtales som en rejse ‘med et mål’ hvor ma
skal passe på ‘ikke at komme på afveje’. På
grund af den generelle overordnede begrebsm
tafor er det muligt at inddrage mange forskelli
ge transportmidler. Når man fortæller om noge
fra sit tidligere liv, kan man både ‘se det i baks
pejlet’ og altså være i bil, eller man kan glæde
sig over at være ‘sluppet for lig i lasten’ der
hører hjemme til søs. Begrebsmetaforerne med
rejse som kildeområde illustrerer også hvordan
opfattelsesmønstrene ligger under og spiller
med; det ovenfor omtalte fra-til-mønster er me
i de fleste af rejseudtrykkene.

Det enkelte abstrakte område kan behandle
flere forskellige begrebsmetaforer som kun de
vis passer sammen. Tid forstås som bevægelse
på to måder: tiden bevæger sig – den går, løbe
flyver – og vi bevæger os i tiden – vi nærmer os
sommerferien, vi lægger eksamensperioden ba
os. Tid forstås også som en resurse, hvad der
fremgår af begrebsmetaforen tid(M)er penge(K
som ligger under udtryk som ‘tiden er kostbar’
‘spare tid’, ‘spilde tiden’, ‘vinde tid’ og ‘tidsbe-
sparende maskiner’. 

Det humanbiologiske grundlag for begrebs-
metaforerne ser man særlig tydeligt i vores for
ståelse af bevidstheden eller sindet med den
overordnede begrebsmetafor bevidstheden/sin
det(M)er kroppen(K). Denne begrebsmetafor
finder man spor af i de talrige udtryk for kon-
krete handlinger og bevægelser som bruges om
mentale fænomener. 

Hvis man ser på mentale fænomener som hu
kommelse, glemsel, tanke, mening og opdagel
se, finder man om at huske ‘grave frem, rippe
op i, komme på, komme i tanke om, noget duk
ker op’, om at glemme ‘begrave, fortrænge, slå

VIDENSKABET
KOGNITIV SEMANTIK

»...Også når mennesket for-
står, tænker og kommunikerer,
er det en helhed af krop og
sind – man forstår og tænker
ikke kun med hovedet, men
også med resten af krop-
pen...«

Mennesket og 
kroppen i sproget

Ny indsigt i sproglig betydning peger på at menneskers biologi,
handlinger, følelser og interaktion er afgørende for hvordan 

vi taler om abstrakte og personlige ting. Det gælder i forhold 
til viden og forståelse, men også til sorg og kærlighed 

Af Hanne Ruus



en
streg over, lægge

glemselens slør over’, om tænke
og mene ‘overveje, holde fast ved en beslut-
ning, skænke en tanke, gå ind for, gå ud fra’ og
om at opdage ‘bringe for en dag, drage frem,
det falder mig ind, sætte sig ind i noget’.

Udforskning af den 
inkarnerede betydning
Når man først er blevet opmærksom på den in-
karnerede betydning, er der flere spørgsmål
der trænger sig på. Manifesterer den inkarnere-
de betydning sig på samme måde i alle sprog?
Og: Hvordan bærer man sig ad med at under-
søge den inkarnerede betydning i det enkelte
sprog?

Det første spørgsmål findes der ret gode svar
på i undersøgelser af begrebsmodeller for følel-
ser i en række sprog fra forskellige kulturer: en-
gelsk, ungarsk, kinesisk, japansk og zulu. Det
viser sig at der findes en fælles overordnet be-
grebsmetafor for følelser: Følelse (M) er en kraft
(M). Den bedst undersøgte følelse er vrede
hvor man kan registrere at de fysiologiske føl-
ger af vrede –  hede, rødmen, trang til at foreta-
ge sig noget – spiller en rolle i den måde man
omtaler vrede i alle de undersøgte sprog. 

Der hvor sprogene adskiller sig, er blandt an-
det i den måde den vrede person takler sin vre-
de på: i den euro-amerikanske kultur får perso-
nen afløb for sin vrede ved at reagere mod den
eller det der har fremkaldt vreden: man siger at
personen eksploderer, raser eller lignende. I
den asiatiske kultur dirigerer personen trangen
til aktivitet hen i en anden del af kroppen så
der ikke kommer direkte vredesudbrud – be-
mærk det euro-amerikansk kulturelle udtryk
‘udbrud’. 

Den overordnede begrebsmetafor er en ge-
neralisering ud fra en lang række mere konkre-
te begrebsmetaforer, på dette mere konkrete
niveau adskiller sprogene sig fra hinanden. I
sådanne undersøgelser der sammenligner

ud-
tryk for den

inkarnerede betyd-
ning på forskellige områder i

forskellige sprog, når man ikke i dyb-
den med det enkelte sprogs udtryk, og man får
heller ikke nogen oplysninger om hvordan me-
taforiske og metonymiske udtryk forekommer i
almindelig tale og skrift.

Sorgen er et fængsel
Ved undersøgelser af betydningsstrukturer og -
mønstre i det enkelte sprog kan man koncen-
trere sig om et enkelt abstrakt område og un-
dersøge hvordan det omtales. Herved får man
fat i mange begrebsmetaforiske udtryk som
kan eftersøges i andre tekster. 

En gennemgang af brevkassetekster, radioin-
terviews med sørgende personer, sorghjælps-
bøger og dagbøger gav fx en lang række be-
grebsmetaforer med sorg som målområde:
Sorg(M) er et fængsel(K), sorg(M)er et forløb(K)
og sorg(M)er en kamp(K). Ved denne frem-
gangsmåde får man ad-
gang til mange begrebsme-
taforiske udtryk og deres
autentiske kontekst, men
man er afhængig af hvilke
udtryk der bruges i de un-
dersøgte tekster, og ved
derfor ikke om man har
fået alle almindelige ud-
tryk med.

Hvis man koncentrerer
sig om en enkelt begrebs-
metafor, kan man gå syste-
matisk leksikalsk til værks
og derefter søge de fundne
udtryk i større tekstmængder. Der findes flere
mere specifikke begrebsmetaforer under den
generelle metafor: Bevidstheden/sindet(M)er
kroppen(K). En af dem er at forstå(M)er at
se(K) som findes i mange indoeuropæiske
sprog; tænk fx på engelske ord lånt fra latin
som perspicuous, transparent, translucent – al-
le tre med den nutidige betydning ‘let at forstå’
og med latinske rødder der betyder ‘gennem’
og ‘se’ og ‘skinne’. 

Denne begrebsmetafor er blevet undersøgt
systematisk med en nyudviklet leksikalsk-mor-
fologisk metode. Undersøgelsen gav 44 danske
synsudtryk med forstå/viden-betydning. Ud-
trykkene falder i tre grupper, én med udtryk
for selve synsprocessen fx ‘gennemskue, ind-
sigt, være blind for’, én med udtryk for let at se
‘være/blive klar over, klarlægge, gennemsigtig’,
og én med lys og øjne ‘det er indlysende, gå et

ly
for, å

nogens øj
for’. 

Det viste sig end
re at nogle af udtrykken

bliver brugt om at gøre forstå
og meddele viden, andre om at for

og optage viden og en del udtryk kan ha
begge funktioner. En eftersøgning af disse 
udtryk i nutidsdanske tekstkorpusser der o
fatter alle former for tekst, fx aviser, breve,
de, skolebøger, viste at ganske mange af de
meget almindelige, og at mange forekomm
både i forstå/viden-betydningen og i den k
krete synsbetydning. Der var fx eksempler 
‘gennemsigtige beslutningsprocesser’ og ‘e
mere gennemsigtig procedure’, men også ‘
nemsigtige rør, silkebukser, slør og vægge.

At tænke med kroppen
Hvilken betydning har så forskningsresulta
ne fra kognitiv semantik? Den øgede viden
den inkarnerede betydning og dens spor i 
get har både en teoretisk og en praktisk be
ning. Teoretisk peger indsigterne om den i
nerede betydning dels på at mennesket og
når det forstår, tænker og kommunikerer, e
helhed af krop og sind – man forstår og tæ
ikke kun med hovedet, men også med reste
kroppen. Dels viser de sammenhængende 
grebsmetaforiske systemer at der også er m
stre, strukturer og regelmæssigheder i den

sproglige betydning. 
Praktisk kan de tætte

menligninger af den ink
nerede betydnings spro
spor i sprog fra forskelli
kulturer udpege helt pr
hvor kulturen gør en for
også på almenmennesk
områder som følelser, o
derved angive mulige fo
ringer på tværkulturelle
forståelser. 

Indsigterne om de be
grebsmetaforiske system
det enkelte sprog kan m

både bruge til at forstå nye udtryk, f.eks. a
grebsmetaforen at forstå(M)er at se(K) ligg
bag udtrykket ‘at bøje noget i neon’ når ma
forklarer noget særlig tydeligt; og man kan
så selv bygge videre på en begrebsmetafor,
kan man prøve med spørgsmålet ‘Kan du ik
skrue lidt op for lyset?’ til en person der er 
langsomt opfattende, så bliver man sikkert
stået selv om man ikke plejer at udtrykke s
sådan i den situation. ■

Hanne Ruus er professor i dansk sprog ved In
tut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab o
dr.phil. på en afhandling om det centrale da
ordforråd. Den nye metode til at undersøge b
grebsmetaforer publiceres i bogen ‘Sprogpsyk
gi – udvalgte kerneemner’, red. af Marianne
hje og Linda Svenstrup. Bogen udkommer på
seum Tusculanums Forlag i august.
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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.

»Forsiden er vigtigst; foran
sanser vi, syn og lugt vender
fremad; vi bevæger os fortrins-
vis fremad og griber efter det
vi kan se, foran os. Bagsiden er
skjult for os og derfor mindre
vigtig. Man har livet ‘foran
sig’, men ubehageligheder kan
‘komme bag på en’.«

TALEN SKABER RUM – Ballonpigen løber

‘ude i vandet’, selv den uafgrænsede vandflade om-

taler vi som et rum pigen er ‘ude i’.
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Lørdagspolitiken havde en anmeldelse der anbe-
faler at man går ad Nørregade, for der får man
virkelig noget for pengene. Der var en grundig

evaluering i artiklen, og karaktererne der blev ud-
delt var høje. Nu kan man få meget i Nørregade, og-
så selvom Daells Varehus der var det sted der oprin-
deligt havde sloganet »Flere og flere går om ad
Nørregade«, ikke længere eksisterer. Bl.a. har Uni-
versitetet jo hovedadresse i Nørregade. Men her
handlede det om kokkehuer, og det der blev evalue-
ret, var en af gadens restauranter. Evalueringssyste-
met der bruges, er karakteriseret ved at produktet,
det man får, ses i sammenhæng med det man beta-
ler. Jo flere kokkehuer, jo bedre. En beskeden re-
staurant kan således godt få flere kokkehuer end en
højtprofileret gastronomisk restaurant, for mad,
pris og betjening indgår i en samlet vurdering.

Tidligere i samme uge havde samme avis en forsi-
deoverskrift der hed »discountuniversiteter«.

Den artikel handlede måske i virkeligheden også
om at flere og flere – og måske for mange efter
journalistens mening – går ad Nørregade, nemlig
hen på Universitetet. Artiklen byggede på en kritik
af taxametersystemet der ifølge fem kendte profes-
sorer, hvoraf de tre kommer her fra Universitetet,
skulle stimulere mere til kvantitet end til kvalitet
med det resultat at mængden af beståede studeren-
de forøges og kvaliteten trues. Dette synspunkt blev
fremført inde i avisen i en kronik af professorerne
der mener at taxametersystemet er med til at sænke
kvaliteten fordi det stimulerer til omsætning frem
for kvalitet. 

Når vi nævner disse to avisartikler i sammen-
hæng er det fordi de tilsammen afspejler en vig-

tig pointe. I systemet med kokkehuer indgår det
eksplicit at pris og kvalitet må hænge sammen ved
vurderingen af restauranter. Men samme betragt-
ning synes ikke at være god tone når det er uddan-
nelsessystemet der skal vurderes. I universitetslo-
ven står der således at »Universitetet har til opgave
at drive forskning og give forskningsbaseret uddan-
nelse indtil højeste internationale niveau inden for
sine fagområder«, men der står ikke en eftersæt-
ning om at det skal ske inden for de bevillinger der
nu engang er til rådighed. Og vi har da heller ikke

hørt nogen politiker sige disse ord. Den politiske
forståelse synes at være den at universiteterne skal
give forskning og undervisning indtil det højeste ni-
veau, og det har universiteterne bare at gøre uanset
de bevillinger som det politiske system nu engang
stiller til rådighed. 

De fem professorer har skrevet en kronik hvor de
udtrykker den opfattelse at de økonomiske in-

citamenter tilskynder til sænkelse af det faglige ni-
veau. Vi kunne pege på en række lige så kyndige
mennesker der siger at vi i det danske universitets-
system i virkeligheden får meget mere for pengene
end det der betales for. Ikke på grund af taxameter-
systemet, men på grund af den ildhu, det engage-
ment og den faglig stolthed der er til stede hos såvel
lærere som studerende. Havde vi ladet disse men-
nesker uddele kokkehuer ud fra et system hvor kva-
litet og pris bliver set under et, ville vi have fået et
mere nuanceret billede end det Politikens artikel nu
fremstillede.

Taxametersystemet står jo ikke alene. Der evalue-
res meget i det danske uddannelsessystem, og

det påpeger de fem professorer da også. Der opere-
res med selvevalueringer, Evalueringsinstituttet 
foretager evalueringer, OECD evaluerer, og det
danske eksamenssystem er gennemsyret af brugen
af interne og eksterne censorer. De fem professorer
har skrevet en kronik der peger på nogle af taxame-
tersystemets mulige svagheder. Det er de i deres 
gode ret til, og vi har en pligt til at lytte til deres ad-
varsler. Vi siger ikke at taxametersystemet er per-
fekt, men påpeger blot at der efter de meldinger vi
hører, ikke er tale om discountuddannelser. Men vi
indgår naturligvis gerne i en dialog med såvel de
faglige miljøer som ministeriet om vi kan finde må-
der hvorpå vi kan forbedre  taxametersystemet. 

Til september tager landets universiteter imod de
nye studerende. Alene her på universitetet tager

vi imod cirka 5.000 unge entusiastiske studerende,
der nu påbegynder en ny og vigtig epoke i deres liv.
En del af dem vil komme ad Nørregade og dreje ind
på Fru Plads til immatrikulationsfesten den 2. sep-
tember. De er alle hjertelig velkomne, og de skal
nok få noget for pengene. ■

Taxametre 
og kokkehuer

Af rektor Linda Nielsen 

og prorektor Jørgen Olsen 

Mestre i konfliktmægling
U D K L Æ K N I NG  – En revisor, to præster, to læger, en økonom, en daginstitu-
tionsleder og flere advokater er bare et lille udpluk af dem der siden onsdag
den 9. juni har kunnet kalde sig Mastere i Konfliktmægling. Efter to års inten-
siv deltidsuddannelse med både teori og praksis på Københavns Universitet,
har Danmark fået sit allerførste korps af akademisk uddannede konfliktmæg-
lere. De er klar til at mægle ved konflikter af enhver art. Det kan være på ar-
bejdspladser, mellem virksomheder, i familieforhold, i skoler, ved entreprise-
forhold, i menigheder etc. Som noget unikt har de studerende udover de rent
teoretiske eksaminer været til en praksiseksamen hvor de skulle mægle mel-
lem nogle stridende parter der blev spillet af skuespillere. Studiet er afsluttet
med afhandlinger inden for vidt forskellige områder. Eksempler på titler er:
‘Torturbødlens forsoning’, ‘Konfliktmægling i erhvervslivet’, ‘De faglige organi-
sationer som konfliktmæglere’ og ‘Konfliktmægling: Sekulært skriftemål’.

CST fusionerer med KU
S P RO G  – Fra 1. januar 2004 blev Center for Sprogteknologi (CST) lagt sam-
men med Det Humanistiske Fakultet. Fusionen blev 5. maj markeret med et ar-
rangement hvor vicedirektør René Bugge Bertramsen, Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling, dekan John Kuhlmann Madsen og to af fakulte-
tets lærere samt tre af CST’s medarbejdere fremlagde deres visioner for fusio-
nen og beskrev de faglige kompetencer universitetet nu får glæde af. CST for-
sker i sprogteknologi og datalingvistik, både teoretisk (grundforskning) og
praktisk (anvendt forskning og udvikling). Mange af de områder CSTs medar-
bejdere beskæftiger sig med som fx dansk datamatisk leksikografi, formelle
danske grammatikker, maskinoversættelse, sprogteknologi i informationssøg-
ning og multimedier, er velegnede som basis for studenterprojekter og som
elementer i et samarbejde med fakultetets forskere. 

BESTÅET – Glade og stolte var Danmarks første Mastere i Konflikt-

mægling da de den 9 juni dimitterede fra Københavns Universitet.

Så ring til os med det samme og fortæl hvornår du
kan arbejde i sommer-perioden. Vi har brug for ferie-
afløsere fra starten af juni til slutningen af august. Vi
søger ferie-afløsere til både aftenpladser og morgen-
pladser. Du kan selv vælge hvornår og hvor længe du
vil arbejde, og så mange timer du ønsker. Blot skal du
ringe med det samme, så vi kan koordinere det bedst
muligt for alle parter. Vil du evt. have en fast rengør-
ingsplads nu eller mens du studere? 

Ring og hør nærmere.

PentaService A/S er et mellemstort  rengøringssel-
skab, som hovedsagelig gør rent på kontorer i virk-
somheder i Storkøbenhavn, samt de ydre provinser.

Du kan ringe til os eller komme personligt.

PentaService A/S
Lykkesholms Alle 36, 1902 Frederiksberg C.
Tlf 33 25 90 30.   
Spørg efter Hans Johansen.

VIL DU HAVE RENGØRINGSJOB 
I SOMMERPERIODEN ?

Ingen grams
»Jeg sidder selv med en fornemmelse af at det kan gøres bedre. Der er dog

ikke kommet nogen bud på et bedre system end taxameteret og OECD ro-

ser det også. Derfor skal vi ikke kaste hele systemet i grams, men se på

hvordan man kan supplere med kvalitetskriterier og forbedre udviklings-

kontrakterne.«

Helge Sander i Politiken den 10. juni
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Af Nikolaj Lange

Som det første af 12 danske
universiteter har Syddansk
Universitet fået sine nye

vedtægter godkendt af Viden-
skabsministeriet. Set udefra er
det mest interessante nok be-
slutningen om at arbejde for
åbne døre, samt de stridigheder
der har været omkring supple-
anter for de valgte medlemmer. 

»Det er rigtig dejligt at de har
valgt at åbne dørene, og jeg går
stærkt ud fra at Københavns
Universitet gør det samme,« si-
ger Karina Heuer Bach fra Fore-
nede Studenterråd.

De åbne døre fandt vej til
vedtægterne selvom SDU’s le-
delse og især bestyrelsesfor-
mand Johannes Due klart hav-
de foretrukket at holde dem
lukket. Det var også hvad det
såkaldte Nørby-udvalg anbefa-
lede først på året.

Beslutningen om alligevel at
åbne dørene på SDU skyldes
pres fra ansatte og studerende
og fra partierne bag universi-
tetsloven.  

»Vi mener stadig at det er for-
kert, men vi har ræsonneret at
vi må gøre det når et folketings-
flertal ønsker det,« siger rektor
Jens Oddershede til Informa-
tion.

»Jeg er en fleksibel mand. Nu
giver vi det en chance,« var Jo-
hannes Dues eneste kommentar.

Indlysende dumt
Mens Karina Heuer Bach reg-
ner med frit at kunne gå til be-
styrelsesmøder som tilskuer, så
frygter hun ikke at KU vil følge
SDU’ernes eksempel og ikke til-
lade suppleanter for de valgte
medlemmer.

»Simpelthen fordi det er så
indlysende dumt,« mener hun.

På SDU bliver konsekvensen
at langtidsfraværende repræ-
sentanter kun kan erstattes ved
et omvalg. 

»Det tager rask væk et par
måneder at gennemføre og ko-
ster omkring 200.000 kroner.
Det er rigtig mange penge at 
give ud til noget der kan ordnes
så let,« siger Karina Heuer 
Bach. 

»Desuden er vores valgperio-
de kun på et år, så det vil slet ik-
ke give mening at sætte et gen-
valg i gang.«

Jens Oddershede mener dog
ikke at det er så let.

»Et medlemsskab af en besty-
relse er så personligt og så vig-
tigt at det er en person der bli-
ver valgt og ikke en liste,« siger
han til Politiken.

Alligevel har de studerende i
Odense klaget over vedtægter-
ne til videnskabsminister Helge
Sander, men fået at vide at han
intet kan stille op. 

Det er decideret lovsjusk,
mener uddannelsespolitisk ord-
fører Tom Hansen fra Danske
Studerendes Fællesråd.

»Der findes ingen saglige
grund for det. I private aktiesel-
skaber har de medarbejder-
valgte repræsentanter også
suppleanter,« siger han til Poli-
tiken. ■

Nila@adm.ku.dk

SDU spærrer 
for suppleanter
Bestyrelsens bom for brug af suppleanter er så indlysende dum 
at Forenede Studenterråd ikke frygter at den sætter eksempel 

Af Nikolaj Lange

Fem professorer trådte den
9. juni frem i en kronik i
Politiken og advarede mod

det taxametersystem der efter
deres mening har påduttet ud-
dannelsesområdet det samme
succeskriterium som Disney-
land:

»Det drejer sig om hvor man-
ge man kan drive gennem tæl-
leapparaterne,« skriver de.

»Ifølge markedstænkningen
er det økonomiske pres af det
gode fordi det stimulerer til at
man bruger ressourcerne så ef-
fektivt som muligt og sørger for
at levere den vare som kunder-
ne ønsker. Den mekanisme fun-
gerer fint når det drejer sig om
varer hvor den øjeblikkelige
forbrugstilfredsstillelse er af-

gørende. Men på uddannelses-
området er den ‘vare’ som sam-
fundet ønsker (bedre faglige re-
sultater), noget helt andet end
den faktor som udløser penge-
ne.«

Forbilledlig forringelse
En af professorerne, Peter Har-
der fra Engelsk Institut på
Københavns Universitet, ind-
rømmer i kronikken at han selv
som studieleder har været an-
svarlig for at forringe uddan-
nelsen for at gøre den rentabel.

»Fra et økonomistyringssyns-
punkt var den en stor succes –
vi blev økonomisk rentable igen
og mange kommer og spørger
hvad vi har gjort så de kan ef-
terligne det,« skriver han.

Blandt de fem professorer
var yderligere to fra Køben-

havns Universitet, nemlig Niels
O. Andersen fra Niels Bohr In-
stituttet og Frans Gregersen fra
Institut for Nordisk Filologi.

Deres kritik blev også taget
op i avisens leder hvor taxame-
teret under overskriften ‘Pølse-
fabrik’ fik følgende skud:

»At lovgiverne overhovedet
har overvejet at overføre fiasko-
en fra det selvmodsigende be-
villingssystem på landets uni-
versiteter til gymnasierne, mere
end antyder, at en faglig krise i
uddannelsessektoren er direkte
forbundet med en saglig krise
hos de ansvarlige. Taxameter-
systemet skal afskaffes, ikke
udbygges.« ■

Taxameter giver 
Disney-uddannelser
Systemet skærer ned på fagligheden, advarer fem professorer, 
og den ene indrømmer selv at have ført kniven

Taksterne er for lave
»Taxametersystemet er grundlæggende det mindst ringe system. Problemet er at selve

taksterne er for lave. Vi ligger enormt lavt i forhold til andre uddannelser. En tarmrenser

udløser et dobbelt så stort taxameter som en jurist og niveauet er meget lavere end dem

vi gerne vil sammenligne os med internationalt.«

Linda Nielsen i Politiken den 10. juni
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kortere periode.

Størrelse: Lejlighed.

Beboer: Finsk gæsteprofessor.

Kontakt: Olli E. Kangas, e-mail:

ollikan@utu.fi.

Indre København

Periode: Fra 1/10-04 for 

12-18 mdr.

Styrelse: Lejlighed, 11⁄2-2 vær.

Udstyr: Køkken og bad, evt. 

vaskemaskine.

Beboer: K. Tysk gæsteforsker, 

ikke-ryger

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Sylvia Cremer, Biologisk

Institut, e-mail:

smcremer@bi.ku.dk, 

tlf. +46 70 869 1839.

Bytte: København-Stockholm

Periode: Fra ca. 15/8-04 til 1/1-05. 

Haves: 2 vær. på Vesterbro, fuldt

møbleret.

Ønskes: 2 vær. centralt i

Stockholm.

Beboer: Svensk udvekslingsstude-

rende.

Husleje: 2.850 kr. pr. md. inkl. el,

gas og varme. 

Depositum: 6.000 kr.

Ønsket husleje: Maks. 3.000 kr.

Kontakt: E-mail:

christinea@mail.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/9 til 31/12-04.

Størrelse: Lejlighed, 2-21⁄2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine. 

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 5.500 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Tine G. Ceccardi, 

tlf. 3532 3002, e-mail: 

tine.greir.ceccardi@econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/9-04 til 31/8-05.

Størrelse: Lejlighed, 2-21⁄2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, evt. vaskemaskine. 

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. 5.000 kr. pr. md.

inkl. vand, varme og el.

Kontakt: Tine G. Ceccardi, 

tlf. 3532 3002, e-mail: 

tine.greir.ceccardi@econ.ku.dk.

Copenhagen-Sydney

Are you interested in swapping 

a single room apartment in

Sydney, with harbour views for

one in København K, for 

6-12 months?  

Contact: E-mail:

damorris@beer.com.

Copenhagen

Period: Ideally from September

2004 to June 2005.

Size: Flat.

Tenant: French female teacher.

Rent: Max 4.000 kr. per month all

incl. 

Contact: E-mail:

sophievericel@get2net.dk.

København

Periode: Fra 1/8 til 1/11-04.

Størrelse: Værelse el. lejlighed.

Udstyr: Møbleret

Beboer: Udenlandsk medicinstu-

derende, ikke-ryger.

Husleje: Maks. 4.500 kr. pr. md.

alt inkl.

Kontakt: Verena, e-mail: 

Verena@pai.ku.dk.

Bolig udlejes

Frederiksberg

Periode: Fra 10/7-04 til 1/7-06.

Størrelse: Lejlighed, 31⁄2 vær. 

Husleje: 8.000 kr. pr. md.

Depositum: 24.000 kr. 

Kontakt: Tlf. 3888 8613.

Nørrebro N

Periode: Fra 1/7-04 el. 15/6 til

31/1-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

60 kvm. 

Udstyr: 6-fløjet skab i sovevæ-

relse, stålskab badeværelse og

vigtigste lamper. Tagterrasse.

Beboer: Ikke-rygere, ingen dyr

Husleje: 6.000 kr. pr. md. inkl.

varme.

Depositum: 18.000 kr. 

Kontakt: E-mail:

lisorensen@usg.dk.

Copenhagen

Period: 1-11⁄2 yrs.

Size: Flat, 21⁄2 rooms, 80 sqm.

Equipment: Fully furnished with

laundry facilities in the buil-

ding.

Rent: 6.200 kr. per month excl.

utilities.

Deposit: 15.000 kr.

Contact: Tel. 6126 2036 or e-mail:

kvesterdorf@get2net.dk.

Østerbro

Period: From 1/8-04 to 15/1-05.

Size: Apartment, 2 rooms, 

50 sqm.

Equipment: Furnished. Back yard.

Tenant: Non-smoker.

Rent: 5.000 kr. per month incl.

furniture, laundry, cable TV, 

internet, heating and water,

excl. electricity. 

Contact: Nina and Christian, 

e-mail: ninsj@hotmail.com, 

tel. 6133 2858 or 2683 0724. 

Hellerup

Periode: Fra 15/5-04 og for op til

2 år.

Størrelse: 1. og 2. sals villalejlig-

hed, 134 kvm. 

Udstyr: Op- og vaskemaskine. 

Havestykke.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 30.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

janelykke@yahoo.dk, 

tlf. 3810 1013 el. 2628 4389.

København SV

Periode: Fra 1/7-04 til 10/4-05.

Størrelse: Lille lejlighed.

Udstyr: Sparsomt møbleret og

uden bad. 

Husleje: 2.500 kr. pr. md. inkl. 

adgang til vaskeri. 

Kontakt: E-mail: 

Fira63@hotmail.com.

Gentofte/Dyssegård

Periode: Pr. 1/8-04 og for 12 mdr.

(evt. op til 24 mdr.).

Størrelse: Villalejlighed, 90 kvm.,

3 vær.

Udstyr: Hårde hvidevarer. Altan

og have. 

Husleje: 8.200 kr. pr. md. inkl.

forbrug (a conto). 

Kontakt: Louise og Daniel, 

e-mail: nteffu@yahoo.dk.

Indre Østerbro

Periode: Pr. 15/9-04 for ca. 6 mdr.

Størrelse: Værelse, 26 kvm. med

adgang til stue, køkken og

bad.

Udstyr: Fuldt møbleret. Vaske-

maskine/tørretumbler. Trådløst

netværk og kabel tv.

Husleje: 3.600 kr. pr. md. El ca.

200 kr. pr. md. 

Kontakt: Tlf. 3555 8604 el. 

2620 8604.

Vanløse

Periode: Fra 1/9-04 til 30/6-05. 

Størrelse: Villa, 125 kvm. Terrasse

og have. Se www.

susannenagy.com/frejvald.

Husleje: 11.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Kontakt: Tlf. 3871 5136.

Vesterbro

Periode: Snarest og for 3 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 43 kvm. Køk-
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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 23/8 for avis 12 der udkommer 6/9 og 

deadline 6/9 for avis 13 der udkommer 20/9.

Intensivt skrivekursus
Sommerskole 17-19. august 2004

Nu har du mulighed for at få gennemgået dine tidligere opgaveerfaringer til brug for

din kommende skrivning. På sommerskolen arbejder vi bl.a. med opgavegenren – krav

og kvalitetskriterier, tekstproduktion og -revision samt opgavelogbog – teksten som en

række små delopgaver. Sommerskolen udbydes af Renate Recke, IAAS i samarbejde

med Formidlingscentret.

Yderligere oplysninger findes på www.hum.ku.dk/formidling.
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ken, bad, adgang til vaskekæl-

der.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. 

Depositum: 3.000 kr.  

Kontakt: E-mail: 

malmur@yahoo.dk.

Nørrebro

Period: From 1 July, 2004.

Size: 1 or 2 rooms, 20/45 sqm. in

shared flat in 2 floors.

Equipment: Fully furnished with

cable TV, ASDL, courtyard.

Tenant: Student, PhD, Guest 

researcher.

Rent: 2.700/3.700 kr. per month

incl. heating, licences, etc. 

Extra use of heating and elec-

tricity to be shared with owner.

Contact: Ulla, e-mail:

Birgitte.Sperber@skolekom.dk,

tel. 7542 1553 or 3585 8393.

Frederiksberg

Størrelse: Kollektiv i stor lejlig-

hed med lille have.

Beboer: Indflytter søges. Vi er 3K

og 4M ml. 36 og 57 år.

Husleje: Andel 28.000 kr., 

husleje 3.500, mad, tlf. etc. ca.

1.900 kr. pr. md. 

Kontakt: Tlf. 3331 7595.

København nær KUA

Periode: Fra 1/9 til 31/12-04, evt.

med forlængelse.

Størrelse: Lille lejlighed, 2 vær.

og altan.

Udstyr: Fuldt møbleret. Kabel tv,

tlf., fri internet, cykel- og 

vaskekælder.

Beboer: Ikke-ryger, K forsker

foretrækkes.

Husleje: 3.200 kr. pr. md. alt inkl.

Kontakt: E-mail: bodil_

christensen1@hotmail.com, 

tlf. 3259 8761.

København Ø

Periode: Pr. 1/7-04 for min. 6 mdr.

Størrelse: Værelse, 16 kvm.

Udstyr: Adgang til køkken og

bad og evt. fællesstue. Gård.

Evt. internet, tlf. og tv. 

Beboer: Gæsteforsker el. stude-

rende, min. 30 år.

Husleje: 3.000 kr. pr. md. inkl.

varme og el.

Depositum: 9.000 kr.

Kontakt: Tlf. 2291 4939, e-mail:

toron@orangenet.dk.

Frederiksberg C

Period: From 1/7-04 (maybe 

sooner), 3-4 months, possibly

longer.

Size: Room, about 17 sqm., access

to den, bath, kitchen.

Equipment: Fully furnished, incl.

cleaning, linen, towels, heat-

ing, el, washing machine.

Tenant: F guest lecturer/re-

searcher, post doc. stud., or

such, non-smoker.

Rent: 3.400 kr. per month.

Deposit: 3.400 kr.

Contact: E-mail:

nog@mail.tele.dk, 

tel. 3325 1375.

København K

Periode: Pr. 15/07-04 og for 2 år

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 

66 kvm.

Udstyr: Møbleret, køkken, bad,

kabel tv, vaskekælder og gård. 

Beboer: Ideel til par el. gæste-

forsker.

Husleje: 4.700 kr. pr. md. inkl.

varme, ekskl. vand og el. 

Depositum: 8.000 kr. 

Kontakt: E-mail: 

Mariannehaahr@hotmail.com.

København NV

Periode: Fra 15/8-04 til 15/1-05.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

65 kvm. 

Udstyr: Møbleret med eget køk-

ken og bad. Have og kabel tv,

møntvaskeri. 

Husleje: 5.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug. 

Depositum: 7.000 kr.

Beboer: Gæsteforsker el.lign., 

ikke-ryger.

Kontakt: E-mail: 

r_edfors@hotmail.com.

Indre Nørrebro

Periode: Fra 1/8-04 til 1/2-05.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 

39 kvm. Altan.

Udstyr: Fuldt møbleret, tv, tlf.,

adgang til vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforskere el.lign. 

Ikke-ryger.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. ekskl.

forbrug.

Depositum: 6.000 kr.

Kontakt: E-mail: 

albihn90@hotmail.com.

København N

Periode: Pr. 1/7-04.

Størrelse: Værelse med adgang

til køkken og bad.

Udstyr: Evt. med stort klædeskab,

gratis vaskekælder. Tagterrasse

og gård.

Beboer: Kattevenlig K, min. 25 år.

Husleje: 2.750 kr. alt inkl.

Depositum: 5.500 kr.

Kontakt: Maria, tlf. 2625 8022.

Copenhagen/Østerbro

Period: From 1 July, 2004

onwards.

Size: 2 rooms, 1st floor, 55 sqm.

Equipment: Furnished. 

Contact: Keller, tel. 5696 9317.

København N

Periode: Snarest og efter aftale.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

56 kvm. Stort køkken.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 6.000 kr. pr. md. ekskl.

el.

Depositum: 3.000 kr.

Kontakt: Thomas, tlf. 6126 1133,

7799 5599, e-mail: 

thomassor@hotmail.com

Specialepladser

Specialekontor udlejes

Kontor på Indre Nørrebro udlejes

for 600 kr. pr. md. Plads til ca. 

4 personer. 

Kontakt: Tlf. 3586 1600.

Kollegier

Regensen
I løbet af sommeren og efteråret

2004 bliver et antal kollegie-

værelser ledige.

Målgruppe: Studerende ved KU

el. DTU der har taget eksami-

ner svarende til 2 års normeret

studietid med min. 8 i gennem-

snit. Særlige optagelsesberetti-

gede er grønlændere og færin-

ger der kan tildeles regens-

plads direkte efter bestået stu-

dentereksamen. Ved bedøm-

melsen af ansøgningen lægges

særlig vægt på ansøgerens 

sociale og økonomiske forhold.

Kollegiet: Ligger i Indre by og

har plads til 100 studerende.

Hunde og katte er ikke tilladt. 

Husleje: 1.310 kr. pr. md. inkl.

telefonabonnement samt 

75 kr. pr. md. til div. fælles-

udgifter.

Ansøgning: Ansøgningsskema fås

hos SU-kontoret, Fiolstræde 22,

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/7-04.   

Yderligere oplysninger: Se

www.regensen.dk el. kontakt

Regensens Klokkere på e-mail:

klokker@regensen.dk.
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Egalitarianism
International conference 
20-21 August 2004

Organized by the Equality and Plurality Network. 

University of Copenhagen, Amager, room 23.0.49.

20 August

Equality and Desert, Richard Arneson, UC San Diego

Prioritarianism, Nils Holtug, University of Copenhagen 

To be announced, Susan Hurley, University of Warwick 

Equality of Safety and the Titanic Problem, Jonathan Wolff, University College London

Uncertainty and Fairness, Karsten Klint Jensen, University of Copenhagen 

To be announced, Paula Casal, Keele University

Who Are the Least Advantaged? Bertil Tungodden, Norwegian School of Economics 

and Business Administration

21 August

Egalitarianism and Interpersonal Judgements, Dennis McKerlie University of Calgary 

Fifty Ways to be an Egalitarian: On the Deontic-Telic Distinction, Kasper Lippert-Rasmussen,

University of Copenhagen

A Defence of Extreme Egalitarianism, Ingmar Persson, University of Göteborg

Equality and Animals: The Problem of Mice, Peter Vallentyne, University of Missouri-Columbia 

To be announced, Linda Barclay, University of Aarhus

The Egalitarian Trilemma, Andrew Williams, University of Reading 

Registration to e-mail: thompet@hum.ku.dk before 2. August. If you wish to participate in

the conference lunch, please inform Thomas about this in your mail. The conference itself 

is free, but lunch is DKR 50 (for one day) and DKR 100 (for both days). Questions about the

conference should be posed to Nils Holtug, e-mail: nhol@hum.ku.dk.
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STILLINGER

FAK-stillinger

Samfundsvidenskab

Amanuensis
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Undervisning på den 

sociologiske bacheloruddan-

nelse i fagene Almen Sociologi

og Social Differentiering samt

vejledning og afvikling af eksa-

miner.

Kvalifikationer: Skal svare til en

kandidatgrad i sociologi og 

relevant undervisningserfaring.

Omfang: 3 år med besættelse

snarest muligt. 3/5 tid.

Ansøgning: Stiles til rektor, mrk.

j.nr. 201-223-14/04-2511.              

Sendes til: Det samfundsviden-

skabelige Fakultet, St. Kanni-

kestræde 13, 1169 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 2/7-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Allan Madsen, 

tlf. 3532 3283.

Eksternt lektorat
Sted: Sociologisk Institut.

Indhold: Almen Sociologi. Under-

visning på den sociologiske ba-

cheloruddannelse i samarbejde

med den for faget ansvarlige

fastansatte underviser tilrette-

lægge og gennemføre under-

visning, forestå evt. øvelses-

rækker, yde opgavevejledning

og deltage i afvikling af de til

fagområdet hørende eksami-

ner og andre evalueringer.

Kvalifikationer: Medsend publi-

kationsliste over relevant vi-

denskabelig produktion. Med 

*-markering angives hvilke ar-

bejder der ønskes at påberåbe

sig med henblik på bedømmel-

sen af sine videnskabelige 

kvalifikationer.

Omfang: 3 år og til besættelse

snarest muligt.

Ansøgning: Stiles til rektor.

Sendes til: Studieleder Allan

Madsen, Sociologisk Institut,

Linnésgade 22, 1361 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 2/7-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Allan Madsen, 

tlf. 3532 3283 el. prof. Heine

Andersen, tlf. 3532 3296. 

Sundhedsvidenskab

Professorat
Sted: Klinisk Institut for Gynæko-

logi, Obstetrik og Pædiatri.

Indhold: Eksternt finansieret pro-

fessorat i gynækologisk cancer-

epidemiologi med tilhørende

overlægestilling/forskerleder-

stilling i H:S og ved Amager

Hospital med tjeneste ved Rigs-

hospitalet. Det er en forudsæt-

ning, at der opnås ansættelse i

begge dele af stillingen.  

Omfang: 5 år og til besættelse

snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 13/8-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt fakultetet, 

tlf. 3532 7118 og se 

www.laegejob.dk el. kontakt

Personalefunktionen, Juliane

Marie Centret, tlf. 3545 4768.

Professorat
Sted: Klinisk Institut for Intern

Medicin og KAS ved Amager

Hospital.

Indhold: Eksternt finansieret kli-

nisk professorat i intern medi-

cin med grenspeciale i geriatri

med tjeneste ved Amtssyge-

huset i Glostrup (overlægestil-

ling).

Ansøgningsfrist: Er forlænget fra

4/6-04 til 30/6-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se

www.sund.ku.dk/led/stillinger

el. kontakt fakultetet, tlf. 

3532 7118. Overlægeopslaget

findes på www.laegejob.dk el.

kontakt Amtssygehusets Perso-

nalekontor, tlf. 4323 2023.

Forskerassistent
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Social

Medicin.

Indhold: Forskningsassistent til

projekt om marginalisering og

sundhed, evt. forberedelse af

ph.d.-ansøgning.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Ansøgningsfrist: 1/8-04, kl. 12.00.

Videnskabelige 
medarbejdere
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for

Epidemiologi.

Indhold: 2 stillinger hvor den ene

vedrører projektet ‘Social arv,

sygefravær og udstødning’ og

den anden vedrører projektet

‘Den epidemiologiske transi-

tion’.

Omfang: 3 år med mulighed for

at gennemføre projektarbejdet

som et ph.d.-projekt.

Til besættelse: 1/7-04 el. snarest

herefter. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Ansøgningsfrist: 1/7-04, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: Ole 

Henrik Haslund el. prof. 

Elsebeth Lynge, tlf. 3532 7735. 

Instruktorater
Sted: Medicinsk-anatomisk Insti-

tut.

Indhold: Instruktorer i fagene

Anatomi, Dissektion, Cellebio-

logi, samt Grundkursus i basal

humanbiologi.

Omfang: Efterårssemestret 2004.

Ansøgning: Skema for ansøgning

findes på www.mai.ku.dk/

instruktorer el. udleveres ved

henvendelse på MAI. 

Sendes til: E-mail: V.Lund@mai.

ku.dk el. til Anatomisk Institut,

Undervisningsafdelingen,

Panuminstituttet, Blegdams-

vej 3, 2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 6/8-04, kl. 12.00.

Humaniora

Amanuensis 
Sted: Institut for Tværkulturelle

og Regionale Studier – sprog,

religion og samfund.

Indhold: Amanuensis på 3/4 tid i

Indianske sprog og kulturer

med faglige kvalifikationer in-

den for studiet af de præcolum-

bianske civilisationer i Amerika

med særligt henblik på Meso-

amerikas arkæologi og historie.

Til besættelse: 1/9-04.

Ansøgningsfrist:  5/7-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt fakultetssekretariatet,

tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Una Can-

ger, e-mail: una@hum.ku.dk.

Amanuensis
Sted: Saxo-Instituttet – Arkæolo-

gi, Etnologi, Historie, Græsk og

Latin.

Indhold: Amanuensen skal vare-

tage undervisning på almen et-

nologis kurser, herunder aften-

undervisning på Åbent Univer-

sitet.

Til besættelse: 1/8-04.

Ansøgningsfrist: 2/7-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se www.ku.dk/led/

stillinger el. kontakt Det Hu-

manistiske Fakultetssekreta-

riat, tlf. 3532 8087.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Signe Mellemgaard, 

tlf. 3532 4120 el. e-mail: 

signem@hum.ku.dk el. lektor

Søren Christensen, 

tlf. 3532 4123 el. e-mail:

schrist@hum.ku.dk.

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Arkæologi og 

Etnologi.

Indhold: Et antal 2-årige eksterne

lektorater i almen etnologi v.

Saxo-instituttet. Omfatter un-

dervisning i almen etnologis

kurser og aftenundervisning

på Åbent Universitet. Undervis-

ningsmæssige kvalifikationer

indgår i bedømmelsen.

Til besættelse: 1/9-04. 

Ansøgning sendes til: Studieleder

Signe Melllemgaard, studie-

nævnet for etnologi, Vand-

kunsten 5, 1467 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 2/7-04.

Yderligere oplysninger: Se

www.ku.dk el. kontakt Signe

Mellemgaard, tlf. 3532 4120 

el. Søren Christensen, 

tlf. 3532 4123.

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Kunst- og 

Kulturvidenskab, afdeling for

Kunsthistorie.
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Afrika-områdestudiet
Center for Afrikastudier optager nye studerende på det toårige Afrika-områdestudium pr.

1/9-04. Det er sidste gang at optagelse under den nuværende studieordning kan finde sted

idet Afrikastudiet med start 1/9-05 planlægges omdannet til en toårig kandidatuddannelse.

Studerende der optages på studiet pr. 1/9-04 kan enten overgå til den nye kandidatuddan-

nelses 2. år el. afslutte Afrikastudiet efter den hidtil gældende studieordning. Optagelses-

kriteriet på fuldtidsstudiet er normalt afsluttet bacheloruddannelse, subsidiært 2 års studium.

Integration i hovedstudiet 
Studerende der tager det 2-årige Afrika-områdestudium som led i kandidatuddannelsen,

kan få tildelt 12 ekstra SU-klip såfremt et af studiets sprogfag (swahili og portugisisk) bestås

og Afrika-områdestudiet færdiggøres inden hovedstudiet bliver færdiggjort. Herudover kan

fag fra især studiets 2. år som oftest meritoverføres til hovedstudiet. 

Det er også muligt at søge enkelte fag som merit-studerende, især emneseminarerne. 

De aktuelle emneseminarer kan findes på www.teol.ku.dk/cas/ Ansøgningsfristen for merit-

kurser er den 27/8-04.

Afrikastudiet kan læses som tilvalg (på 5 og 6 semester) enten som et årsværk (60 ECTS) el.

et halvt årsværk (30 ECTS). Afrikastudiet kan under nogle studier indgå som sidefag i for-

længelse af tilvalget. 

Ansøgning
Der er frist for ansøgning 1/7-04. Ansøgningsskema findes på www.teol.ku.dk/cas. 

Ansøgningen sendes til Center for Afrikastudier, Købmagergade 46, 4., 1150 Kbh. K.

www.teol.ku.dk/cas, tlf. 3532 2585, e-mail: cas@teol.ku.dk.

F O T O :  S C A N P I X

MilliArter på Zoologisk Museum
Særudstillingen MilliArter viser dyrelivets utrolige mangfoldighed og

eksempler på mange af de dyr der findes i magasinerne. 

Åben: Tirsdag - søndag kl. 11-17. Sidste dag 1/8-04.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Indhold: Eksternt lektorat i

kunsthistorie med vægt på ita-

liensk tegnekunst og kobber-

stik, i kunsthistorie med vægt

på samtidskunst, herunder

kunst fra mellemøsten i et glo-

balt perspektiv, i kunsthistorie

med vægt på udvikling af un-

dervisning i arkitekturteori og

arkitekturhistorie i dialog og

samarbejde med grupper og

institutioner uden for universi-

tetet, i kunsthistorie med vægt

på digitale medier og kunst el.

i kunsthistorie indenfor hånd-

bogskundskab/litteratursøg-

ning samt billedanalyse.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Ansøgningsfrist: 2/7-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Henrik Oxvig, 

tlf. 3532 9273,

Eksterne lektorater
Sted: Afdelingen for Film- og

Medievidenskab.

Indhold: Eksterne lektorater in-

den for områderne Mediehi-

storie, Mediesociologi, AV-For-

midling/Formidling og Medie-

analyse.

Til besættelse: 1/9-04.

Ansøgning: Vedlæg dokumenta-

tion for faglige kvalifikationer

og undervisningserfaring.

Ansøgere med relevant under-

visningserfaring foretrækkes.

Der vedlægges en fuldstændig

publikationsliste og højst tre

skriftlige arbejder der indgår i

bedømmelsen. Ansøgning og

bilag skal fremsendes i tre eks.

Sendes til: Studieleder ved 

Afdelingen for Film- og Medie-

videnskab, Njalsgade 80, 

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/7-04, kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger: 

Studieleder Casper Tybjerg, 

tlf. 3532 8130.

Stillinger på CNI
Sted: Carsten Niebuhr Instituttet,

CNI.

Arabisk: 1 undervisningsass. til

undervisning i arabisk propæ-

deutik, grammatik, 4 timer/uge

samt skriftlige øvelser, 2 timer/

uge, 1 undervisningsass. til un-

dervisning i arabisk propædeu-

tik, samtale, 4 timer/uge, 1 un-

dervisningsass. til undervisning

i arabisk propædeutik, samtale

(tilvalg). 2 timer/uge, 1 under-

visningsass. til undervisning i

arabisk propædeutik, samtale

(åbent universitet) 2 timer/uge,

1 hjælpelærer til undervisning

i arabisk propædeutik, gram-

matik (åbent universitet), 18 ti-

mer/sem., 1 undervisningsass.

til undervisning i kommunika-

tivt arabisk, 4 timer/uge indtil

efterårsferien og derefter 2 ti-

mer/uge og 1 hjælpelærer til

undervisning i Oversættelse:

dansk-arabisk, 2 timer/uge a 

5 gange. 

Assyriologi: 1 ekstern lektor til

undervisning i Mesopotamiens

oldtidshistorie (historie og

samfund) 2 timer/uge, 1 hjæl-

pelærer til undervisning i 

Mesopotamiens oldtidshistorie

(historie og samfund), øvelser

2 timer/uge og 1 ekstern lektor

til undervisning i Mesopota-

misk religion, 2 timer/uge.

Nærorientalsk arkæologi: 1 hjæl-

pelærer til undervisning i Meso-

potamiens oldtid (arkæologi),

øvelser, 2 timer/uge, 1 hjælpe-

lærer til undervisning i Ægyp-

tens oldtidshistorie (arkæolo-

gi), øvelser, 2 timer/uge og 1

ekstern lektor til undervisning i

Forhistoriske perioder (Ægyp-

tens), 10 timer/sem. på dags-

holdet samt timer på Åben ud-

dannelse (aften og fjern).

Tyrkisk: 1 ekstern lektor/undervis-

ningsassistent afhængigt af

kvalifikationer til undervisning

i Mundtlig sprogfærdighed, 

2 timer/uge.

Ægyptologi: 1 ekstern lektor til

undervisning i Ægyptens old-

tidshistorie (historie og sam-

fund) 2 timer/uge og 1 hjælpe-

lærer til undervisning i Ægyp-

tens oldtidshistorie (historie og

samfund), øvelser. 2 timer/uge.

Til besættelse: Efterårssemestret

2004.

Sendes til: Studienævnet, Snor-

resgade 17-19, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 1/7-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Jakob Skovgaard-Petersen,

tlf. 3532 8921 el. e-mail:

jsp@hum.ku.dk.

Naturvidenskab

Lektor el. adjunkt
Sted: Institut for Idræt.

Indhold: En lektorstilling i bold-

spillets teori og praksis på Af-

deling for Praktik, Pædagogik

og Psykologi. Hvis der ikke fin-

des ansøgere med lektorkvali-

fikation, kan stillingen besæt-

tes som adjunkt.

Til besættelse: 1/8-04 el. snarest

muligt derefter. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Ansøgningsfrist: Den 3/8-04, 

kl. 12.00.

Instruktorater
Sted: August Krogh Instituttet.

Indhold: Instruktorater i Zoofy-

siologi, Menneskets fysiologi

og Genteknologi 2. 

Omfang: Efterårssemestret 2004.

Fuldt opslag. Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Ansøgningsfrist: 6/8-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Lektor

Berit Kristensen, tlf. 3532 1686.

TAP-stillinger

Fuldmægtig
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Håndtering af og under-

visning i anvendelse af det nye

økonomistyringssystem (ØSS).

Desuden opgaver om budget

og -opfølgning, årsrapport og

fakultetets regnskab og forsk-

ningsstatistik.

Ansøgningsfrist: 21/6-04, kl.12.00.

Fuldt opslag: www.jur.ku.dk/

stillinger/.

Fuldmægtig 
Sted: Kompetenceenheden.

Indhold: Koordinator af efter- og

videreuddannelser der bl.a.

skal samordne og systematise-

re arbejdet med gymnasier, mi-

nisterier, organisationer, andre

universiteter og virksomheder.

Omfang: Fra 1/7-04 til 31/12-06.

Ansøgning sendes til: Køben-

havns Universitet, Personale &

Jura, Nørregade 10, postboks

2177, 1017 Kbh. K el. e-mail:

kompetence@adm.ku.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Ansøgningsfrist: 24/6-04, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Afde-

lingschef Jakob Lange el. chef-

konsulent Dorthy Rasmussen,

tlf. 3314 1536.

AC-medarbejder 
Sted: Pædagogisk Udviklings-

center Sundhedsvidenskab.

Indhold: AC-medarbejder til

pædagogisk udvikling inden

for sundhedsvidenskab. Udvik-

ling af kurser og kompetence-

udviklende forløb i undervis-

ning og formidling til fakulte-

tets videnskabelige personale,

både teoretiske og kliniske

fag. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan

ikke danne grundlag for

ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger/.

Ansøgningsfrist: 2/8-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Lars

Kayser, tlf. 3532 7291 el. 

Ingeborg Netterstrøm, 

tlf. 3545 4480. 

Studievejleder
Sted: Studievejledningen Huma-

niora.

Omfang: Ca. 20 timer/uge i 2 år

til besættelse 1/9-04.

Ansøgningsfrist: 12/8-04, kl.

15.00.

Fuldt opslag www.hum.ku.dk/

studievejledning.

Yderligere oplysninger: Studie-

vejleder Martin Christensen,

tlf. 3532 8043 el. studiechef

Bitta Nielsen, tlf. 3532 9225.

Studievejleder
Sted: Studievejledningen for as-

syriologi, nærorientalsk arkæo-

logi og ægyptologi, CNI-afd.

Omfang: Cirka 2 timer/uge i 2 år

til besættelse 1/8-04.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/stillinger.

Ansøgningsfrist: 1/7-04, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Studie-

vejlederne i deres træffetid i

lok. 551 el. tlf. 3532 9091. 

Kliniske lærere
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Tandsygdomslære og Endo-

donti.

Indhold: Et antal stillinger som

klinisk lærer i samlet set 26 ti-

mer/uge til besættelse 1/9-04.

Stillingerne indebærer praktisk

klinisk undervisning ved Afde-

ling for Tandsygdomslære og

Endodonti ved 4.-8. semester

af tandlægeuddannelsen.

Ansøgning: Vedlæg kopi af eksa-

mensbevis, cv mv. Sendes i 

4 eks. 

Sendes til: Tandlægeskolen, 

Administrator Thomas Bjørn

Poulsen, Nørre Allé 20, 

2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 29/6-04.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Nils-Erik Fiehn, 

tlf. 3532 6500.

Klinisk lærer
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Protetik.

Indhold: Klinisk øvelsesundervis-

ning inden for fast og aftage-

lig protetik ved afdelingen

samt deltagelse i den fælleskli-

niske øvelsesundervisning for

9. og 10. semester. Endvidere

indgår deltagelse i afdelingens

visitationstjeneste.

Omfang: 15 timer/uge til besæt-

telse 1/9-04.

Ansøgning: Vedlæg kopi af eksa-

mensbevis, cv mv. Sendes i 

4 eks. 

Sendes til: Tandlægeskolen, 

Administrator Thomas Bjørn

Poulsen, Nørre Allé 20, 

2200 Kbh. N. 

Ansøgningsfrist: 29/6-04.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Nils-Erik Fiehn, 

tlf. 3532 6500.

Klinikassistent til 
SKP-ordning – vikariat
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere.

Omfang: Fra 1/9-04 til 30/6-06.

Ansøgningsfrist: 6/7-04, kl. 12.00.

Fuldt opslag: Se

www.ku.dk/led/adm/.

Servicemedarbejder/
piccolo/piccoline
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Omdeling af post, foto-

kopiering, udsendelse af mate-

riale, praktiske opgaver i f.m.

møder og større arrangemen-

ter, telefonpasning.

Ansøgningsfrist: 21/6-04, 

kl. 12.00.

Fuldt opslag: www.jur.ku.dk/

stillinger/.
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DET SKER

Fission yeast as a model 
organism for cell cycle, 
differentiation and cancer
Symposium in honor of Professor Richard Egel, 

Department of Genetics, Institute of Molecular Biology,

University of Copenhagen.

Tid: 22/6 kl. 9.15-18.00

Sted: Botanisk Auditorium, Gothersgade 140

Arr.: Institute of Molecular Biology

Liberal kulturpolitik
Høring om liberal kulturpolitik med oplæg af bl.a. Eyvind

Vesselbo, MF (V), Morten Hesseldahl, direktør, Bonnier 

forlagene og Peter Duelund, lektor i moderne kultur, KU

Tid: 27/8 kl. 13.30

Sted: Det ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Netværk for Lighed og Pluralisme

Ethics and Religion in 
Wittgenstein
Workshop. Se flere oplysninger på www.cfs.ku.dk

Tid: 10/9. Tidspunkt følger på hjemmesiden

Sted: Købmagergade 46

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Mere information på
www.id.cbs.dk/clm

FREMTIDEN BEGYNDER HER 
Taleteknologi • Automatisk oversættelse • Intelligent
informationssøgning • Virtuel kommunikation

Er du interesseret i sprog og IT? 
Så er datalingvistik måske noget for dig!

CBS tilbyder et toårigt overbygningsforløb.
Læs mere her: www.id.cbs.dk/clm



Liv og død i København
Deltag i Medicinsk Museions byvandringer – en historisk vandring gennem sundhed, sygdom og død i 

kvarteret omkring Amalienborg der finder sted hver søndag kl. 11 maj-sept. Turen varer 11⁄2-2 timer, koster

30 kr. pr. deltager og begynder i Medicinsk Museions foyer i Bredgade 62.

Grupper på mere end 5 personer bedes reservere plads, tlf. 3532 3800, e-mail: museum@mhm.ku.dk.

STØTTE 

Legatuddelinger

Overretssagsfører 
Rigenstrup og Valborg 
Rigenstrups Mindelegat
Uddelingen af legatportioner for

2004 er nu afsluttet, og de der

er kommet i betragtning, har

modtaget besked direkte fra

SU-kontoret.

Stipendier

Satsningsområdet 
BioCampus 
Støtte: Med henblik på at støtte

forskerrekruttering inden for

bioteknologi med særlig vægt

på bioetik, bioret, molekylær-

biologi, cellebiologi, nanobio-

teknologi og cancerbiologi,

opslås et antal scholarstipen-

dier. 

Fuldt opslag: www.ku.dk/

satsning/biocampus.

Forskningsstøtte

De Frie Forskningsråd
Støtte: Statens Humanistiske

Forskningsråd (SHF), Statens

Jordbrugs- og Veterinærviden-

skabelige Forskningsråd (SJVF),

Statens Naturvidenskabelige

Forskningsråd (SNF), Statens

Samfundsvidenskabelige Forsk-

ningsråd (SSF), Statens Sund-

hedsvidenskabelige Forsknings-

råd (SSVF) og Statens Teknisk-

Videnskabelige Forskningsråd

(STVF) indkalder ansøgninger

om støtte til forskningsaktivi-

teter som forventes at begyn-

de i 2004 eller 2005. Se

www.forsk.dk el. kontakt

Forskningsstyrelsen på 

tlf. 3544 6200.

Ansøgningsfrist: 1/9-2004, 

kl. 15.00.

Forskningsophold i Kina 
Støtte: Ifølge Rektorkollegiets

samarbejdsaftale med the 

Chinese Academy of Sciences

(CAS) gives tilskud i form af

rejse- og opholdsudgifter til et

forskningsophold ved en CAS-

institution til danske forskere.

Kun på det naturvidenskabe-

lige og teknologiske område.

Ansøgning: Ansøgningsskema

findes på www.rks.dk, men

kan også rekvireres ved hen-

vendelse til Rektorkollegiets

Sekretariat, tlf. 33 92 54 05 el.

e-mail: hr@rks.dk.

Ansøgningsfrist: 15/8-04.

Satsningsområdet 
BioCampus
Støtte: I 2004 er afsat 650.000 kr.

til etablering af en gæstefor-

skerordning og lignende inter-

nationalt forskningssamarbej-

de. Der indkaldes hermed

ansøgninger til dette. 

Fuldt opslag: www.ku.dk/

satsning/biocampus.

Satsningsområdet Krop og
Bevidsthed
Støtte: I 2004 er afsat 300.000 kr.

til gæsteforskere. Der indkal-

des hermed ansøgninger til

dette. 

Fuldt opslag: www.ku.dk/

satsning/.

Civilingeniør Poul Lundbeck
og hustrus Fond til fremme
af Radiologien i Danmark
Støtte: Legater til sundhedsvi-

denskabelig forskning og ud-

dannelse inden for radiologisk

billeddannelse og stråleterapi.

Ansøgning sendes til: Advokat

Thjelle Ehrenskjöld, Dronnin-

gens Tværgade 30, 3., 1302

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/8-04.

Prisopgaver

Ørstedmedaljen
Støtte: Emnet er Misligholdelse i

obligationsretten. Der ønskes

en undersøgelse af betingel-

serne efter dansk ret for at

iværksætte misligholdelsesbe-

føjelser og deres historiske for-

udsætninger. Undersøgelsen

kan omfatte misligholdelses-

læren i dens helhed el. koncen-

treres om udvalgte mislighol-

delsesformer og -beføjelser.

Det forudsættes at undersøgel-

sen omfatter såvel de teoreti-

ske forudsætninger som den

historiske og internationale

baggrund for udviklingen af

misligholdelsesbeføjelserne. 

I opgavebesvarelsen kan tillige

inddrages betydningen af eu-

ropæisk obligationsrets harmo-

nisering for misligholdelses-

læren i dansk ret. Forfatteren

af en prisbelønnet afhandling

modtager den Anders Sandøe

Ørstedske Prismedalje i guld

samt en belønning i penge.

Ansøgning: Besvarelsen indsen-

des vedlagt en konvolut med

en seddel der oplyser forfatte-

rens navn, stilling og adresse.

Afhandling og konvolut skal

være mærket med samme

motto.

Yderligere oplysninger: Bestyrel-

sen for Det Anders Sandøe

Ørstedske Prismedaillelegat,

Att. formand, prof., dr.jur. et

phil. Ditlev Tamm, Det Juridi-

ske Fakultet, Forskningsafde-

ling I, Studiestræde 6, 

1455 Kbh. K.  

FORSVAR 

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Human gastric lipase  

Doktorand: Cand.med. Morten

Wøjdemann.

Tid: 18/6-04, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalets auditorium

II, Blegdamsvej 9.

Officielle opponenter: Prof., over-

læge, dr.med. Ove Schaffalitzky

de Muckadell og overlæge,

dr.med. John Christiansen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk lektor, overlæge,

dr.med. Stig Bondesen, 

tlf. 3816 4025.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, Rosen-

holms Allé 6, 2500 Valby, e-mail:

mwojde@dadlnet.dk. Indstillin-

gen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet. 

Disability in old age. Longi-

tudinal population-based studies

of the disablement process  

Doktorand: Lektor, afdelings-

leder, ph.d. Kirsten Avlund.

Tid: 25/6-04, kl. 14.00.

Sted: Dam Auditoriet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3B.

Officielle opponenter: Jack 

Guralnik, MD, Ph.D. og prof.,

dr.med. Kaare Christensen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof. Finn Diderichsen, 

tlf. 3532 7988.  

Afhandlingen: Kan købes i Uni-

versitetsbogladen, Panum Insti-

tuttet, Blegdamsvej 3B. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig

henvendelse til Fakultetssekre-

tariatet.  

Glycerol Trinitrate-Induced

Headache: An experimental 

model of headache in humans  

Doktorand: Afdelingslæge Helle

Klingenberg Iversen.

Tid: 29/6-04, kl. 14.00. 

Sted: Dam auditoriet, Panum In-

stituttet, Blegdamsvej 3 B.

Officielle opponenter: Prof. Peter

Goadsby og overlæge, dr.med.

Flemming W. Bach.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

professor, overlæge, dr.med.

Olaf B. Paulson, tlf. 3545 6710.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, neurolo-

gisk afdeling, Amtssygehuset i

Glostrup, e-mail: 

hki@dadlnet.dk. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet.  

Congenital Disorders of 

Glycosylation type 1a and 1b.

Genetic, biochemical and 

clinical studies  

Doktorand: Cand.med. Susanne

Kjærgaard.

Tid: 20/8-04, kl. 14.00.

Sted: Auditorium A, Teilum Byg-

ningen, Frederik V’s Vej 11.
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Stillinger inden for 
Satsningsområderne 

BioCampus, Krop og Bevidsthed og Religion i det 21. århundrede opslår 11-12 tværfag-

lige ph.d.-stipendier, 3-4 adjunkturer og et lektorat 

Om satsningsområderne
Københavns Universitet har udpeget BioCampus, Krop og Bevidsthed og Religion i det

21. århundrede som tværfakultære satsningsområder for perioden 2003-2007. Formålet

er bl.a. at styrke det videnskabelige samarbejde på tværs af fag og fakulteter så univer-

sitetets brede fagdækning kan udnyttes bedst muligt i både forskning og undervisning. 

Ph.d.-stipendier 
Satsningsområderne opslår et antal 3-årige ph.d.-stipendier. Der vil forventeligt være

tale om hhv. 5 (BioCampus), 4 (Krop og bevidsthed) og 2 (Religion i det 21. århundrede)

stipendier. Stipendierne opslås uden forudgående fakultetsbinding.

Adjunkturer
Satsningsområdet BioCampus opslår et adjunktur med placering på Det Sundhedsviden-

skabelige Fakultet. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

Satsningsområdet Krop og Bevidsthed forventer at opslå et adjunktur med placering på

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Satsningsområdet Religion i det 21. århundrede opslår 1-2 adjunkturer uden forud-

gående fakultetsbinding med en tidsbegrænsning på 2 år. 

Lektorat
Satsningsområdet BioCampus opslår et lektorat (forskningskoordinator) med placering

på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

Denne annonce kan ikke danne baggrund for en ansøgning. Fulde opslag og de speci-

fikke retningslinjer for ansøgningerne kan læses på satsningsområdernes hjemmesider,

se www.ku.dk/satsning.

Ansøgningsfrist 26. august 2004, kl.12.00.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Kristian Boye Petersen, tlf. 3532 2602

(BioCampus og Krop og Bevidsthed) eller Katja Sander Johannsen, tlf. 3532 3529 

(Religion i det 21. århundrede).

Husk eksamenstilmeldingen
Det naturvidenskabelige Fakultet

Tilmelding til augusteksamen
Tilmelding for Semesterstruktur sker fra 28/6 til og med 9/7 og blokstruktur (Biologi 

og Geografi og Geoinformatik) fra 12/7 til og med 16/7 via www.punkt.ku.dk eller på

Studie- og Eksamenskontoret, Øster Voldgade 3.

Afmelding: Alle afmeldinger til eksamen skal ske skriftligt til Studie- og Eksamenskon-

toret senest en uge før eksamen. Ved mundtlige eksaminer der strækker sig over flere

dage, regnes fristen fra en uge før første eksamensdag. 

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

Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K, tlf. 3532 4260, e-mail: NAT-eksamenskontor@adm.ku.dk.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Økonomisk Institut,

tlf. 3532 3011.  

Sundhedsvidenskab

The role of C/EPB alpha 

mutations in acute mweloid 

leukaemia: A transgenic model

Kandidat: Mikkel Bruhn Schuster.

Tid: 22/6-04, kl. 14.00.

Sted: Haderup Auditoriet, Panum

Instituttet.

Diet and estrogen in relation to

estrogen receptor specific breast

cancer among postmenopausal

women

Kandidat: Anja Viendahl Olsen.

Tid: 24/6-04, kl. 14.00.

Sted: Kræftens Bekæmpelse, Inst.

f. Epidemiologisk Kræftforsk-

ning, lok. 4.1., Strandboule-

varden 49.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Anja V. Olsen, 

Kræftens Bekæmpelse, Inst. f.

Epidemiologisk Kræftforsk-

ning, Strandboulevarden 49,

2100 Kbh. Ø, e-mail:

anja@cancer.dk.

Quality of Type 1 Diabetes 

Management in Children and

Adolescents in Denmark

Kandidat: Sannie Nordly.

Tid: 25/6-04, kl. 13.00.

Sted: Auditorium C, Amtssyge-

huset i Glostrup.

Afhandlingen: Kan rekvireres 

på e-mail: 

sannienordly@dadlnet.dk.
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Officielle opponenter: Docent

Henrik Clausen og prof., ph.d.

Niels A. Jensen.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

prof. Hans Sjöström, 

tlf. 3532 7792.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, John F.

Kennedy Instituttet, Gl. Lande-

vej 7, 2600 Glostrup, e-mail:

skj@kennedy.dk. Indstillingen

kan købes ved skriftlig henven-

delse til Fakultetssekretariatet.  

Neurosens opståen og udvikling

i 1800tallet  

Doktorand: Exam.art., mag.art.

Simo Køppe.

Tid: 27/8-04, kl. 11.15.

Sted: Medicinsk Museion, 

Bredgade 62. 

Officielle opponenter: Prof.,

dr.med. Peter Elsass og lektor,

dr.med. Signild Vallgårda.  

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

klinisk forskningslektor, over-

læge, dr.med. Bent Rosen-

baum, tlf. 4323 3401.  

Afhandlingen: Kan købes i bog-

lader fra primo juli 2004. 

Bogen er udgivet på forlaget 

Frydenlund. Indstillingen kan

købes ved skriftlig henvendelse

til Fakultetssekretariatet.  

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

Rice is a Jealous Crop; 

Subsistence, Markets and 

Morality in a Changing Economy

in Eastern Uganda

Kandidat: Cand.scient.anth. 

David Kyaddondo.

Tid: 22/6-04, kl. 14.00-16.30.

Sted: Institut for Antropologi,

Auditoriet, Frederiksholms 

Kanal 4, 2. sal.

Afhandlingen: Kan købes ved

henvendelse til receptionen,

tlf. 3532 3464.  

Gender, Society and Religion:

Changing Everyday Life Among

the Hadendowa-Beja of the 

Gash Delta, Eastern Sudan

Kandidat: Birthe Lindeskov 

Nautrup.

Tid: 25/6-04, kl. 14.00-16.30.

Sted: Institut for Antropologi,

Auditoriet, Frederiksholms 

Kanal 4, 2. sal.

Afhandlingen: Kan købes ved

henvendelse til receptionen,

tlf. 3532 3464.

On the Road to Riches: Aspects

of Economic and Demographic

Growth from the Stone Age and

Beyond

Kandidat: Cand.polit. Jacob Louis

Weisdorf.

Tid: 1/7-04, kl. 15.00-17.00.

Sted: St. Øvelsessal, Økonomisk

Institut, Studiestræde 6, 2.,

1455 Kbh. K.

Gender and Political Mobilisation in Uganda
Prof. Victoria Mwaka, Head of Women Studies Programme, Makerere University, 

Uganda, and Member of Parliament

Tid: 21/6 kl. 15.00-17.00

Sted: Købmagergade 46, 4th Floor, aud 12

Arr.: Center for Afrikastudier

Comparing the Genomes of Humans and Chimpanzees
Rasmus Nielsen, The Bioinformatics Centre, KU

Tid: 24/6 kl. 20.00

Sted: August Krogh Instituttet, Universitetsparken 13, aud. 1

Arr.: Biologisk Selskab

Semesterstartsforelæsning: 
Fundamentaltheologie order Religionsphilosophie? 
Zur Debatte um eine evangelische Fundamentaltheologie
Prof. Dr. Ingolf U. Dalferth, Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie Universi-

tät Zürich, Schweiz

Tid: 1/9 kl. 13.15-15.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 1. sal, Aud. 7

Arr.: Det Teologiske Fakultet

Afskedsforelæsning: 
Dogmatikkens opgave set i religionsmødets perspektiv
Prof., dr.theol. Theodor Jørgensen

Tid: 3/9 kl. 13.15-15.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 1. sal, Aud. 7

Arr.: Det Teologiske Fakultet

GÆSTEFORELÆSNINGER

NEUROSEN –
Simo Køppe forsva-

rer sin disputats 

om neurosens op-

ståen og udvikling 

i 1800tallet den 

27. august kl. 11.15

på Medicinsk 

Museion.
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PRISOPGAVE:

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?
Globaliseringen stiller i de kommende 10-15 år de højtudviklede lande over for store 

udfordringer. Ændringerne i den internationale arbejdsdeling ser ud til at medføre 

udflytning af arbejdspladser til lavtlønslande i et tempo, som vi næppe tidligere har set.

Økonomi- og Erhvervsministeren har nedsat en tænketank, der skal komme med off ensive 

svar på denne udfordring. Som en del af løsningen af opgaven ønsker tænketanken at 

skabe en bred offentlig debat og udskriver derfor denne prisopgave til studerende ved 

højere læreanstalter. 

DER SKAL I BESVARELSEN BL.A. TAGES STILLING TIL FØLGENDE SPØRGSMÅL:

1. Når det ikke længere kun er ufaglærte jobs der flyttes ud, men også videnarbejde, 
hvad skal Danmark så leve af?

2. Hvad skal der til, for at udflytningen kan blive en gevinst for Danmark?

Prisopgaven bedes besvaret ved et essay på max. 10 sider og skal 
være sekretariatet i hænde senest 1. september 2004.

Præmier: 1. prisen: 20.000 kr.

  2. prisen: 10.000 kr.

3. prisen:   5.000 kr.

De 10 bedste besvarelser vil desuden blive belønnet med fribilletter til en konference om 

emnet, som Tænketanken afholder til oktober/november. Konferencen vil have prominente

talere fra ind- og udland.

LÆS MERE OM PRISOPGAVEN OG FØLG TÆNKETANKENS ARBEJDE PÅ

www.fremtidensvaekst.dk
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Af Gry Gaihede

IUniversitetets gamle have kan
man lige nu istemme en hyl-
dest til kvinden. For anden

gang er det lykkedes at få besøg
af udstillingen ‘In praise of Wo-
men’ der er stenskulpturer fra
Zimbabwe. Bag samlingen står
ArtAfrica, en fair trade organi-
sation med fokus på den kvin-
delige kunstner.

Udstillingen repræsenterer
denne gang 28 forskellige
kunstneres kvindebilleder. Nu
står de at skue på plænen foran
Palmehuset – en freak, en furie,
en brud – og alle de andre. Yp-
pige kvinder og gnallinger, stol-
te mødre og læderede jomfruer
flokkes i græsset. Resultatet er
en betagende meningsudveks-
ling mellem sten og have – geo-
logi og biologi.

Overskud og vildskud
Kvindelige kunstneres kamp for
anerkendelse er særdeles hård i
Zimbabwe, et land i politisk,
økonomisk og social nedsmelt-
ning med en halv befolkning på
FN’s madprogram. Årtiers poli-

tisk ustabilitet har smadret
turistindustrien. Militser og
bander gør landet for risikabelt
som mål for gallerier, museer
og kunstsamlere. 

Alligevel er Zimbabwe det
eneste afrikanske land hvis
kunstnere har haft indflydelse
på det internationale marked.
Navnet betyder ‘hus af sten’ ef-
ter den geologiske kilde der har
givet materiale til skulpturerne,
nemlig den 2,5 milliarder år
gamle Great Dyke.    

At de mange talentfulde
skulptører dagligt konkurrerer
om adgangen til sten, værktøj
og omtale mærker man ikke på
resultatet der  bobler af over-
skud. Man kan ikke se på skulp-
turerne at de er født i smerte.
Og de tager sig godt ud i den
danske flora. Og de kan godt
købes. ■

Udstillingen ‘In praise of Women’
finder sted i Botanisk Have fra
den 14. juni til 4. juli 2004 fra
kl. 8.30-18.00. Gratis entré.

Læs mere om ArtAfrica på
www.african-millenium.com.

Sorte søstre i fuldt flor
Råt og poleret. Frugtsommeligt og goldt. Vildt og tæmmet. 

Botanisk have emmer af sommer, og har lige nu besøg af en samling
stenskulpturer hugget og inspireret af kvinder fra Zimbabwe 
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