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Efter en vellykket fusionsforhandling 

med Danmarks Pædagogiske Univer-

sitet fremstår Aarhus Universitet i dag 

som det mest vidtfavnende univer-

sitet i Danmark, med en lang række 

uddannelsestilbud i international 

topklasse og et forskningsmiljø, der 

rækker ud mod alle landets vigtigste 

sektorer. Vi har med andre ord fået 

et Aarhus Universitet, der har alle 

forudsætninger for også i fremtiden 

at begå sig både nationalt og inter-

nationalt. 

Tilbage står den store udfordring: 

Hvordan universitet gør sig så attrak-

tivt, at det kan tiltrække de bedste 

hjerner – advanced human capital, 

som man siger på engelsk. Og det er 

en udsøgt lille skare, vi går efter. Af 

de ca. seks milliarder mennesker, der i 

dag findes på jordkloden, handler det 

om de godt to millioner studerende, 

der cirkulerer på det internationale 

uddannelsesmarked.

Danmark ligger med ca. 4 procent 

udenlandske studerende pænt pla-

ceret blandt de ikke-engelsktalende 

lande – langt efter lande som Austra-

lien og Storbritannien, men et godt 

stykke foran USA. Ser vi derimod på 

forskeruddannelsesniveau, så udgør 

de udenlandske ph.d.er og postdocer 

i USA en langt højere andel. Topsco-

rerne er områderne teknik, naturvi-

denskab og sundhedsvidenskab, hvor 

andelen af udlændinge er helt oppe 

på 2/3. Her ligger en stor udfordring 

for de danske universiteter, som vi på 

Aarhus Universitet gerne tager op. 

Ikke nok med, at amerikanerne er 

gode til at tiltrække unge forskere, de 

er også gode til at tiltrække kandi-

dater. 27 procent af den amerikanske 

lægestand er i dag uddannet i andre 

lande, dvs. højtuddannede kandidater, 

som amerikanerne helt gratis får glæ-

de af. Dette brain drain er ikke slået 

igennem i Danmark – endnu – men vi 

vil fremover opleve langt større brain 

circulation, og vi skal anstrenge os 

for at tiltrække og fastholde de gode 

hoveder, i takt med at flere og flere 

unge danskere med den højeste ud-

dannelse vælger at rejse ud. 

I dag er der ingen grænser for 

hjernernes fri bevægelighed, medmin-

dre landene selv konstruerer dem. Alle 

lande forsøger at gøre sig så attrak-

tive som muligt for at få størst mulig 

andel af den økonomiske vækst, 

der som oftest følger i kølvandet på 

advanced human capital. I Danmark 

gør vi os specielt ”attraktive” ved at 

gøre det mere end svært for forskere 

og studerende uden for EU at få stu-

diepladser og opholdstilladelse. Det 

er måske en god strategi – hvis man 

mener, at det er det nærmest uopnå-

elige, som tiltrækker de dygtigste. 

Jeg må dog stærkt fraråde denne 

strategi. Danmark marginaliseres i det 

globale vidensmarked og går glip af 

stærke internationale forskningskapa-

citeter på grund af vores egne regler. 

Vi har videnskabelige miljøer i ver-

densklasse, attraktive internationale 

studiemiljøer og står lige nu over for 

den største investering i forskning og 

uddannelse i mange år. Det, vi mang-

ler, er en lovgivning, der kan sikre os 

lige vilkår i den globale konkurrence 

om advanced human capital. 

Lauritz B. Holm-Nielsen

Rektor

advanced Human caPital
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Den 28. februar blev fusionen mellem 

Aarhus Universitet (AU) og Danmarks 

Pædagogiske Universitet (DPU) en rea-

litet. Videnskabsminister Helge Sander 

sagde ja til indstillingen om en fusion 

fra de to bestyrelser ved AU og DPU og 

siger bl.a. i en pressemeddelelse:

– Fusionen mellem DPU og Aarhus 

Universitet vil skabe et nyt stærkt uni-

versitet, som kan bidrage til at styrke 

uddannelseskvaliteten i hele det danske 

uddannelsessystem. 

DPU får status af en universitetsskole 

på fakultetsniveau under Aarhus Univer-

sitet og kommer til at hedde Danmarks 

Pædagogiske Universitetsskole. DPU’s 

hovedaktiviteter forbliver i København, 

men målet er, at der nu skal opbygges 

en forsknings- og uddannelsesafdeling 

i Århus, hvor DPU i forvejen underviser 

ca. 1/3 af  DPU’s studerende. 

Dermed bliver Aarhus Universitet 

ramme for Danmarks ubetinget største 

forskningsmiljø inden for pædagogik, 

læring og kompetenceudvikling. Det 

gælder blandt andet fagdidaktik i fol-

keskolen og ungdomsuddannelserne, 

Fusionen  
med dPu en realitet

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsens botaniske baggrund svigtede ikke, da han 

skulle finde en model, der kunne illustrerer det nye Aarhus Universitet.
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eliteuddannelser inden for pædagog- og lærer-

området og ikke mindst undervisningsområdet 

ved universiteterne. 

– Fusionen vil styrke universitetets konkur-

renceevne både nationalt og internationalt, og 

vi vil med den nye Danmark Pædagogiske Uni-

versitetsskole få et brohoved i København – og 

i øvrigt blive Danmarks eneste landsdækkende 

universitet, siger formanden for AU’s bestyrelse, 

Jens Bigum.

– DPU’s satsning på uddannelsesforskning 

har på få år vist sig som unik, innovativ og nyt-

tig. Fusionen skaber de bedste forudsætninger 

for et frugtbart samarbejde med stærke forsk-

nings- og uddannelsesmiljøer ved det bedste 

universitet i Danmark, Aarhus Universitet, siger 

den snart afgående bestyrelsesformand for 

DPU, Kjeld Holm, der efter fusionen fortsætter 

som medlem af AU’s bestyrelse.

Rektor Lars-Henrik Schmidt bliver dekan for 

den nye universitetsskole. Ifølge ham har også 

det danske vidensamfund brug for en slagkraf-

tig pædagogisk forskning. 

– Jeg tror, vi gør det danske samfund en 

større tjeneste, end mange forstår, ved en fu-

sion med Aarhus Universitet. Men det kommer 

de til, siger Lars-Henrik Schmidt.

DPU har 400 medarbejdere, ca. 5.000 stu-

derende og en omsætning på ca. 300 mio. kr. 

Med fusionen kommer Aarhus Universitet op på 

godt 9.000  medarbejdere og ca. 35.000 stude-

rende og en omsætning på 4,5 mia. kr.

danmarks bredeste universitet

Med fusionen mellem Danmarks Pædagogiske 

Universitet og Aarhus Universitet er den sidste 

brik i det nye danmarkskort for universiteterne, 

som regeringen offentliggjorde den 4. oktober 

sidste år, nu faldet på plads. Rektor Lauritz B. 

Holm-Nielsens model for det nye Aarhus Uni-

versitet er en smuk blomst med to rækker af 

kronblade, der repræsenterer fakulteterne fra 

det gamle universitet Det Samfundsvidenska-

belige Fakultet (SAM), Det Sundhedsvidenska-

belige Fakultet (SUN), Det Naturvidenskabelige 

Fakultet (NAT), Det Humanistiske Fakultet 

(HUM) og Det Teologiske Fakultet (TEO) og de 

fusionerede enheder Danmarks Jordbrugsvi-

denskabelige Fakultet (DJF), Danmarks Miljø-

undersøgelser (DMU), Danmarks Pædagogiske 

Universitetsskole (DPU) og Handelshøjskolen i 

Århus (ASB). Det ledige kronblad er ifølge rek-

tor foreløbig reserveret til ingeniørerne. 

De omkransende bægerblade repræsenterer 

de mange sektorer, som universitetet nu ræk-

ker ud mod. Og netop det, at universitetet nu 

er blevet så bredt, er afgjort en af AU’s store 

styrker. 

– Det betyder, at vi står godt rustet til sam-

fundets skiftende ønsker om kandidater og 

forskningsbaseret viden. Med etableringen af 

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole vil 

Aarhus Universitet blive Danmarks bredeste uni-

versitet med kontakt til alle store samfundssek-

torer, udtaler rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. 

– Der har været meget stor interesse for 

fusionen. Nu handler det om at få udløst den 

store energi, som er lagt i fusionen, til fælles 

bedste. Derfor skal der nu gang i den faglige 

og indholdsmæssige proces mellem forskerne 

på tværs af enhederne. Det skal naturligvis ske 

parallelt med arbejdet med den overordnede 

strategi, siger rektor. 

Danmarkskortet viser placeringen af undervisnings- og forsknings-

enheder ved det nye Aarhus Universitet. De mange forsknings-

enheder tilhører først og fremmest Det Jordbrugsvidenskabelige 

Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser.

Aarhus Universitet tager den 

store pengepung frem, når 

der over de næste fire år inve-

steres ekstra 75 millioner kr. i 

Det Humanistiske Fakultet. De 

mange millioner skal blandt 

andet bruges til at tiltrække 

forskningsprofiler, interna-

tionalisere uddannelserne og 

skabe nye uddannelses- og 

forskningsmiljøer.

– Vi ser pengene som en 

kickstart til nye initiativer. 

Jeg forventer blandt andet, at 

miljøer på fakultetet, der hidtil 

har satset på det danske og 

det nordiske, i højere grad vil 

gøre sig gældende internatio-

nalt, for de har kvaliteten til 

det, siger dekan Bodil Due. 

Humaniora har i de senere 

år haft svært ved at tiltrække 

penge udefra og har set sig 

tvunget til at bruge sine 

forskningsbevillinger til under-

visningen.

– Mange humanister har 

nok siddet og set lidt mistrø-

stigt til og spekuleret på, om 

der overhovedet er nogen, 

der vil støtte humaniora. Nu 

kan vi se, at det er der faktisk. 

Det er flot, at rektor Lauritz B. 

Holm-Nielsen og universitetet 

kan se, at humaniora spiller en 

vigtig rolle i globaliseringen, 

siger Bodil Due.

million-

investering i 

Humanister
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Forestil dig, at du med en pen-

gegave til dit gamle universitet i 

Århus er med til at sikre, at uni-

versitetet får del i flere statslige 

midler.

Bare rolig, det er ikke et in-

novativt forslag til en ny finansie-

ring af danske universiteter, men 

derimod et forslag, Tony Blair har 

fremsat for at få tidligere stude-

rende i England til at bidrage mere 

til deres alma mater. 

Blairs forslag, der er inspireret 

af den amerikanske model, hvor 

alumnebidrag er en vigtig ind-

tægtskilde for eliteuniversiteterne, 

går ud på, at staten bidrager med 

et ekstra pund for hver gang, et 

universitet får to pund fra alum-

ner. Målet er at få skabt en større 

“velgørenhedskultur” i forhold til 

de videregående uddannelser.

Forslaget er ikke blevet godt 

modtaget af universitetslærernes 

fagforening i England, The Univer-

sity and College Union, UCU.

– Vores universiteter har brug 

for flere statslige midler, men det 

her forslag er et gimmick. Det er 

endnu er eksempel på, at Blair er 

besat af tanken om at udvælge 

små dele af den amerikanske mo-

del og overføre den til England, 

siger UCU-formanden Sally Hunt 

til avisen The Guardian.

alumner 

skal til Pungen

Studerende på kandidatuddannelsen 

bliver mere afklarede i forhold til deres 

fremtidige jobsituation efter et mentor-

forløb. Det viser pilotprojektet “Cand.

selv – cand.mentor”, hvor 75 studerende 

fra universitetet blev matchet med et 

tilsvarende antal ansatte i erhvervslivet 

og fik sparring på deres erhvervsplaner 

og -ønsker via tre møder. 92 procent af 

de studerende, der har besvaret den af-

sluttende evaluering, siger således, at de 

er blevet mere afklarede med hensyn til 

deres fremtid på jobmarkedet.

“Jeg har fået meget mere styr på, 

hvordan mine kompetencer kan bruges 

i erhvervslivet,” lyder en af kommenta-

rerne fra de studerende, mens en anden 

slår fast: “Jeg kan ikke forestille mig, at 

jeg kunne have fået en bedre vejled-

ning.”

direkte vejledning

Det er fuldmægtig Lotte Eskildsen fra 

Studieforvaltningen, der står bag pilot-

projektet, som Videnskabsministeriet be-

vilgede 666.666 kr. til i december 2005. 

Pengene var del af en pulje på to mio. 

kroner, der kunne søges til initiativer 

inden for beskæftigelsesvejledning og 

formidling på universiteterne. 

– Jeg ser mange fordele i en men-

torordning som et supplement til andre 

aktiviteter inden for erhvervsvejledning. 

Den vigtigste er, at den studerende får 

en direkte vejledning af en person, der 

selv har gjort sig nogle erfaringer på 

arbejdsmarkedet inden for det område, 

som den studerende er interesseret i. 

Den studerende får mulighed for at 

identificere sig med nogle konkrete 

rollemodeller, siger Lotte Eskildsen og 

understreger, at personlige møder med 

en mentor er med til at gøre den stude-

rende mere motiveret.

– Man kan sige, at de studerende på 

den her måde får nogle “gratis” jobsam-

taler, hvor de kan stille alle de “dumme” 

spørgsmål uden risiko, siger Lotte Eskild-

sen, der selv har foretaget matchningen 

på baggrund af ønskerne fra de stude-

rende.

mentor
Mentor var navnet på odysseus’ ven, der også rådgav odys-

seus’ søn teleMachos. Mentor betyder rådgiver eller vejleder.

Mentee: en person, der ønsker at udvikle sine evner i saMspil 

Med en Mentor.

Fra erHvervslivet
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Rollespil er ikke længere kun for børne-

havebørn og brølende teenagedrenge 

klædt ud som krigere og troldmænd. Nu 

har både erhvervslivet og de videregå-

ende uddannelser også taget “legen” til 

sig.

– Vi bruger det blandt andet til at 

træne ledere i svære samtaler som for 

eksempel en medarbejderudviklings-

samtale, hvor vi kan spille en medarbej-

der, der ikke siger noget eller er meget 

følelsesbetonet, fortæller Nina Riis, der 

er medejer af firmaet RollespilsGalleriet, 

som underviser i rollespil. Hun er cand.

mag. fra Aarhus Universitet og arran-

gerede kurset sammen med Institut for 

Æstetiske Fag.

En af styrkerne ved rollespil er, at 

man hele tiden kan stoppe op og begyn-

de forfra eller zoome ind på små detaljer. 

På den måde kan deltagerne træne me-

get specifikke kompetencer i den svære 

samtale igen og igen, forklarer hun.

nye områder

De 120 pladser på kurset var optaget 

længe før kursusstart, og deltagerne for-

delte sig ligeligt mellem studerende fra 

blandt andet Dramaturgi og deltagere fra 

erhvervslivet.

Iben Geismar er konsulent ved Fi-

nanssektorens Uddannelsescenter, der 

laver konsulentopgaver for finansverde-

nen, og hun deltager blandt andet i kur-

set for at opdage nye områder, som hun 

kan bruge rollespil inden for.

– Vi har mest brugt en professionel 

rollespiller til at øve svære samtaler med 

forskellige ledere, men vi ser bestemt 

flere muligheder i det. Jeg vil for eksem-

pel gerne undersøge, hvordan jeg kan 

lave nogle spil til at arbejde med optime-

ring af arbejdsgangene i finansverdenen, 

siger Iben Geismar.

eksamensopgave

Ann Line Thode studerer dramaturgi 

og deltog i workshoppen “Liverollespil 

i baghaven”. Her sloges de forpustede 

deltagere blandt andet med plasticsværd, 

mens de hele tiden blev delt ind i nye 

hold og skulle tage stilling til nye regler 

i rollespillet. Efter kurset skal hun skrive 

en eksamensopgave om rollespil.

– Det er sjovt, hurtigt og meget nyt 

for mig. Jeg kender jo kun til teorien 

bag, men det er godt at få sat praksis 

på, før jeg skal til at skrive, lød det fra 

hende. 

Flere af talerne ved kurset satte 

også rollespil i tæt forbindelse med in-

novation, da deltagerne hele tiden skal 

finde på og tænke nyt for at holde gang 

i legen. 

Gennem de sidste 10 år er der etable-

ret flere konsulentvirksomheder, der ar-

bejder i grænselandet mellem fiktion og 

virkelighed, og interessen fra de private 

og offentlige virksomheder er stærkt 

stigende.

KLOG LEG – Deltagerne 

i rollespilkurset blev delt 

i hold og duellerede med 

plasticsværd. Øvelsen skulle 

blandt andet træne grup-

pens kommunikation og 

styrke holdånden.

om rollerne På kasernen
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løFt
Aarhus Universitet har fået en ny og ambitiøs strategi, der 

skal professionalisere studievejledningen. En af de synlige 

konsekvenser af strategien er, at de decentrale studievejled-

ninger på fagene samles i nogle større enheder. Formå-

let med denne omstrukturering er, at vejle-

derne skal bevare en stærk faglig forankring 

i en gruppe af beslægtede uddannelser, 

men på den anden side også opnå en 

størrelse, der fremmer videndeling, 

kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. 

Der bliver især Humaniora, 

der kommer til at foretage store 

ændringer, og fakultetet er allerede 

i gang med at skære de nuværende 

25-28 vejledningssteder ned til syv 

– et for hvert institut. De nye vej-

ledningssteder kommer til at være 

tilgængelige for de studerende 

i langt større omfang end de 

gamle og vil blive ledet af en 

fastansat medarbejder. 

Ifølge Studievalg 

Østjylland, der vej-

leder om valg af vide-

regående uddannelse, 

bliver den ny strategi en 

værdifuld brik i universitetets mar-

kedsføring over for nye studerende. 

– Der kommer til at gå nogle år, inden 

man har fået spredt budskabet om den 

intensiverede vejledning, men idéen vil 

tiltale mange unge mennesker, der er 

vant til at arbejde procesorienteret og 

hele tiden stoppe op og stille spørgs-

mål til sig selv om, hvor de er på vej 

hen i for eksempel deres karriere, 

siger centerleder Viggo Munk fra 

Studievalg Østjylland.

til studievejledning

Foto: lars kruse
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studerende 
er guld vÆrd
Hvert år bidrager de studerende i År-

hus med mindst 150 millioner kr. til 

kommunekassen. Det viser beregninger 

fra 2000, som aldrig tidligere har været 

offentliggjort. Dengang regnede Århus 

Kommune på, hvilke befolkningsgrup-

per det var bedst for kommunekassen 

at få til at flytte til kommunen. I den 

beregning kom den alders- og ind-

tægtsgruppe, som de studerende tilhø-

rer, ind på en overraskende førsteplads 

med et årligt kommunalt overskud på 

6.700 kroner per person.

– Vores udregninger viste, at de 

studerende godt nok havde en lav ind-

komst, men også, at de havde så lavt 

et forbrug af offentlige serviceydelser, 

at de var en god forretning for kom-

munekassen, siger Niels Michaelsen fra 

Århus Kommunes budgetkontor.

Borgmester Nicolai Wammen (S) er 

glad for, at regnestykket viser, at de 

studerende bidrager positivt til kom-

munens økonomi. Men han under-

streger, at det vigtigste bidrag fra de 

studerende ikke kan gøres op i kroner 

og øre.

– Selvfølgelig er det vigtigt at have 

plus i økonomien, men at de mange 

nye mennesker, der hvert år flytter til 

Århus, skaber liv, nye ideer og puls 

i byen, er i virkeligheden langt mere 

værdifuldt, siger Nicolai Wammen.

Der går ca. 30.000 studerende på 

det nye fusionerede Aarhus Universi-

tet.
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Byens studerende skæpper godt i kommunekassen, men den puls, de bidrager med i bylivet, er vigtigere, siger borgmester Nicolai 

Wammen, her omkranset af fire studerende fra Aarhus Universitet.

Medarbejdere og studerende ved 

Aarhus Universitet skal blive langt 

bedre til engelsk, hvis ambitionen 

om at blive det førende internationa-

le universitet i Danmark skal lykkes. 

Det mener en gruppe medarbejdere, 

der har udviklet et forslag til et nyt 

sprogcenter på universitetet.

Visionen for centeret er at sam-

mentænke og integrere arbejdet med 

sprog, kultur, pædagogik og didaktik 

ved universitetet. 

– Der er et hav af opgaver at tage 

fat på. Vi mener, det er nødvendigt 

at centralisere sprogindsatsen, hvis 

man skal sikre den nødvendige kvali-

tet. Ellers bliver der tale om tilfældig 

“brandslukning” – altså at man løser 

problemerne ad hoc uden at være 

sikker på, hvad der faktisk virker. 

Kvaliteten bliver svingende, og der 

sker ingen systematisk erfaringsud-

veksling, siger leder af Center for 

Undervisningsudvikling og nyud-

nævnt professor i universitetspæda-

gogik Hanne Leth Andersen.

Af opgaver for centeret nævner 

hun, at undervisningen på engelsk 

skal kvalitetssikres, og at de interna-

tionale studerende skal modtages på 

en måde, der tager hensyn til sprog-

lige og kulturelle forskelle og inte-

grerer dem i studiekulturen. Desuden 

skal danske studerende være bedre 

til at læse og skrive “akademisk en-

gelsk”, så de er bedst muligt rustede 

til de mest interessante internationalt 

orienterede job, og så skal forskernes 

sproglige niveau på skriftligt engelsk 

løftes bl.a. med henblik på at publi-

cere mere internationalt. 

Universitetsledelsen er positivt 

indstillet over for forslaget, men der 

er endnu ikke bevilget penge til et 

sprogcenter.

englisH is not 

our best
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Ifølge statistikkerne tager 

færre og færre studerende 

fra Aarhus Universitet på 

udlandsophold. Men de 

nedadgående kurver dækker 

over et forældet indberet-

ningssystem. De mange stu-

derende, der tager på korte 

meritgivende udlandsophold 

under tre måneder, tæller 

således ikke med i statistik-

ken over den internationale 

aktivitet. 

Derfor har lederen af 

Internationalt Sekretariat, 

Poul Bonde, foreslået nye 

kriterier for, hvad der tæller 

som internationaliserings-

aktiviteter. Hvis ministeriet 

godkender forslaget, kan 

universiteterne indberette al 

den internationale aktivitet, 

som udløser mindst fem 

ECTS-point. 

Ifølge Aarhus Univer-

sitets udviklingskontrakt 

med Videnskabsministeriet 

skal halvdelen af en kandi-

datårgang i 2009 have et 

internationalt indhold i ud-

dannelsen. I dag er det ca. 

en tredjedel.

ECTS = European Credit 

Transfer System

misvisende 

statistik om 

internationa-

lisering

dekan 

På bloggen
Dekan Svend Hylleberg fra Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet har taget 

nye metoder i brug for at få medar-

bejdere og studerende til at diskutere 

universitetspolitik i almindelighed og 

universitetsfusionen i særdeleshed. Han 

har oprettet en weblog, hvor han jævn-

ligt skriver skarpe og ofte provokerende 

indlæg.

– Det er klart, at jeg af og til med 

vilje formulerer mig på en måde, så jeg 

godt ved, at ikke alle vil være enige med 

mig. Men hvis man vil bruge det her me-

die og få folk engageret i en diskussion, 

så må man også være villig til at lukke 

lidt mere op end sædvanligt, siger Svend 

Hylleberg.

Han forstår ikke, hvorfor der har bredt 

sig en opfattelse af, at universitetsansat-

te ikke kan ytre sig kritisk uden at frygte 

repressalier fra ledelsen.

– Det passer mig faktisk rigtig godt, 

at alle helt tydeligt kan se, at rektor nød-

vendigvis ikke kan synes lige godt om alt 

det, jeg skriver. For så kan folk jo se, at 

der ikke sker noget ved at sige sin me-

ning, selv om ens overordnede kan være 

uenig, og samtidig understreger det også 

ledelsens format. Der er heldigvis højt til 

loftet på Aarhus Universitet, siger Svend 

Hylleberg.
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Et nyt kompetencecenter under Aarhus 

Universitet, Handels- og IngeniørHøj-

skolen (AU-HIH) i Herning bliver landets 

og måske verdens førende udbyder af 

forskningsbaseret efteruddannelse af 

medarbejdere i vindmølleindustrien. 

Det nye center Danish University 

Wind Energy Training (DUWET) samler 

viden og forskning fra en række tunge 

aktører inden for vindenergi, og på den 

måde får industrien én samlet indgang til 

videreuddannelse. Aktørerne bag DUWET 

er Risøs Vindenergiafdeling (DTU), Aal-

borg Universitet, og Aarhus Universitet, 

Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-

HIH).    

– Vi samler kompetencerne for efter-

uddannelse, og dermed får virksomhe-

derne sikkerhed for, at deres kursister 

møder de bedste på området. Vindmølle-

industrien har længe ønsket, at efter- og 

videreuddannelse på vindmølleområdet 

blev mere samlet. Det ønske er nu ef-

terkommet med etableringen af DUWET, 

siger manager Peter Rosenberg, som er 

driftsansvarlig for DUWET. 

Ca. en tredjedel af DUWETs kursus-

aktiviteter vil i starten foregå i udlandet, 

men på længere sigt vil en endnu større 

del af kurserne være udlandsbaseret.

– Uddannelse er vigtig, hvis Danmark 

skal beholde førertrøjen inden for vind-

energi. Det er medarbejderne, der skal 

bære den innovation og nytænkning 

igennem, som er uundværlig, hvis vi skal 

undgå at blive sejlet agterud, siger Peter 

Rosenberg.

ny eFteruddannelse For vindmølleindustrien

nyt Fakultet 
Aarhus Universitet (AU) har fået et sjette 

fakultet, Det Jordbrugsvidenskabelige 

Fakultet. Det nye fakultet er et resultat 

af fusionen mellem Aarhus Universitet og 

den tidligere sektorforskningsinstitution 

Danmarks JordbrugsForskning.

Det nye fakultet skal bygges op helt 

fra bunden, og det indebærer bl.a., at 

der skal etableres en række nye uddan-

nelser. Fakultetet vil koncentrere sig om 

tre områder: ph.d.-uddannelse, kurser 

sammen med andre enheder og egne ba-

chelor- og kandidatprogrammer. Allerede 

fra efteråret vil fakultetet understøtte 

uddannelsen på molekylærbiologi med 

kurser. I forhold til forskeruddannelses-

området skal der hurtigst muligt søges 

midler hos Videnskabsministeriet, så der 

kan etableres en forskerskole for ph.d.-

studerende.

– Når det gælder vores egne ba-

chelor- og kandidatuddannelser, vil 

der komme uddannelser inden for bl.a. 

naturressourcer og miljø. Sådanne ud-

dannelser er der et stort behov for 

såvel nationalt som internationalt, siger 

forskningschef Jacob Holm Nielsen fra 

fakultetet.

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 

har et stærkt ønske om at lave tvær-

gående uddannelser i samarbejde med 

andre fakulteter og har allerede inviteret 

til flere mulige samarbejder.

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet skal bygges op helt fra bunden. To af de ledende kræfter bliver prodekan Søren A. Mikkelsen (t.v.) og forskningschef Jacob Holm Nielsen. 

På aarHus universitet
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En knold i nakken kan være en klods om 

benet, hvis man vil gøre karriere som for-

sker. Nu vil et nyt netværk for kvindelige 

forskere, frAU (Female Researchers at 

Aarhus University), sætte ligestilling til 

debat på universitetet.

Formålet med netværket er at styrke 

kvindelige forskeres position og vilkår 

og opnå en mere ligelig kønsfordeling 

blandt det videnskabelige personale 

(VIP). I dag udgør kvinderne 32 procent 

af VIP’erne på Aarhus Universitet.

Netværket vil mødes tværs af fag til 

gå-hjem-møder, foredrag, minikurser, 

diskussionsfora og erfaringsudveksling.

www.frau.au.dk

For kvindelige Forskere

Byens dyreste husleje, de 

mindst tilfredse beboere, rod 

og svineri i fælleslokalerne, 

økonomiske problemer og ri-

geligt med tomme værelser en 

stor del af året. Tiden er ved 

at løbe fra Skjoldhøjkollegiet.

En del af værelserne i Ar-

kitekterne Friis og Molktes 

kæmpekollegium fra 1970 i 

udkanten af Århus er uden 

eget toilet, køkken og bad, og 

flere steder har de store be-

tonkonstruktioner brug for en 

meget kærlig hånd. Samtidig 

har problemer med udlejnin-

gen sendt det 37 år gamle 

kollegium ud i en spiral med 

stigende huslejer, manglende 

søgning og en årlig flytte-

procent over 80 – 30 procent 

mere end tilsvarende gangkol-

legier andre steder i Århus. For 

at rette op på det skrantende 

kollegium har kollegiekontoret 

og beboerne fostret en storsti-

let renoveringsplan til i alt 400 

millioner kroner. En ansøgning 

om de første 100 millioner har 

ligget på kommunens bord 

siden maj sidste år. Men den 

ansvarlige rådmand har i nu 

otte måneder tøvet med at 

give renoveringen sit blå stem-

pel, og en afklaring er ikke på 

vej foreløbig. 

årHus’ største 

kollegium risi-

kerer lukning
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En lille 20 minutter kortfilm er i løbet af de sidste to måneder 

blevet downloaded 10.000 gange. Det lyder måske ikke af 

meget, men når der er tale om en film om undervisningspæda-

gogik, er der grund til spærre øjnene op.

Filmen med den tautologiske titel Teaching Teaching & 

Understanding Understanding er skrevet, instrueret og produ-

ceret af Claus Brabrand, der er adjunkt på Datalogi, og vandt 

i november filmprisen “Det Gyldne Snit”. Siden er det gået 

stærkt. Første oplag på 2000 dvd’er blev hurtigt udsolgt, og 

andet oplag er på vej – og af dette er de første 800 allerede 

solgt til Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, der har be-

sluttet at bringe filmen med 3. nummer af tidsskriftet. Micro-

soft Research har købt 1000 eksemplarer, og filmen skal vises 

ved den store SIGCSE’07 konference i Kentucky til marts. Der-

udover er den blevet en integreret del af undervisningen på de 

adjunktpædagogiske kurser, og instruktørdebutanten har travlt 

med at holde foredrag på landets universiteter.

– Det er ret overvældende. Jeg får mails fra folk i hele 

Europa, men også fra lande som Argentina, Japan og Iran, 

hvor folk har set filmen og vil høre nærmere. Og jeg har endnu 

ikke nået at markedsføre den, siger Claus Brabrand.

kÆmPesucces 
For årHus-Film

Han har dog ikke tjent en krone på den engelsksprogede 

film, der kostede 280 kroner at lave.

– Det har hele tiden været tænkt som en nonprofitfilm, 

og det har jeg det fint med, siger Claus Brabrand, der selv 

blev grebet af universitetspædagogisk tænkning, efter at han 

havde været på et adjunktpædagogisk kursus.

Filminstruktøren afviser ikke, at der kan blive tale om flere 

film inden for området. Men først vil han følge den nuværende 

film til dørs og i øvrigt passe sin forskning på Datalogisk Insti-

tut. /hp

Filmen kan ses på www.daimi.au.dk/~brabrand/

Institutleder Ole Sonne, Institut for Fy-

siologi og Biofysik, foreslår, at man ind-

drager Amtssygehuset som en kollegieby 

til erstatning for det nedslidte Skjoldhøj-

kollegium i Gjellerup.

– Århus Kommunes renoveringsplan 

gør hverken Skjoldhøjkollegiet nyt eller 

giver det en bedre beliggenhed, siger 

Ole Sonne. Han synes, kommunen skal 

undersøge, om der er muligheder for 

kollegieværelser og ungdomsboliger i 

dele af Amtssygehusets eksisterende 

bygninger, eller bygningerne skal rives 

ned for at give plads til nybyggeri på 

grunden.

– Boliger til unge til en fornuftig 

pris tæt på uddannelsessteder og byens 

pulserende liv vil være attraktive, fastslår 

Ole Sonne i et brev til rådmanden, som 

ser positivt på forslaget. 

– Det er et absolut en mulighed, som 

vi vil overveje. Vi ser gerne en bred sam-

mensætning af borgere – også i den cen-

trale del af Århus, siger Peter Thyssen.

Først skal region Midtjylland dog 

afgøre, om Amtssygehusets grund skal 

overdrages til Århus Kommune. 

Ole Sonne foreslog også, at Marse-

lisborg Hospitals grund skal bruges til 

samme formål, men ifølge Peter Thyssen 

er det ikke muligt. Området er allerede 

delt mellem Århus Kommune og regio-

nen, og kommunen ejer ikke en særlig 

stor andel.

kollegieby På amtssygeHuset
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Pesticider er   nødvendige
Pesticider er nødvendige, men de farlige klasse 1-midler skal udfases hurtigst muligt. 

Det var der bred enighed om, da Aarhus Universitet den 1. februar var vært for en stor 

konference om muligheder og problemer med brugen af pesticider i ulandene.

– Siden vi begyndte på denne konference, er ca. 3.000 børn 

døde som følge af sult og underernæring. Det er 12 børn pr. 

minut, konstaterede professor Per Pinstrup-Andersen, Cornell 

University (nr. 2 t.h.), ved den afsluttende paneldiskussion.

Foto: anders correll

Det vil skabe kolossale problemer for 

produktionen af fødevarer og især be-

kæmpelsen af fattigdom, hvis vi trækker 

pesticiderne ud af landbrugsproduk-

tionen i ulandene. Så vil en meget stor 

del af verdens fattige bønder ikke være 

i stand til at høste deres afgrøder, før 

sygdomme eller skadedyr har gjort det af 

med dem. Den internationale danske fø-

devareøkonom Per Pinstrup-Andersen er 

ikke i tvivl om, at verdens fattige bønder 

har brug for pesticider for at øge fødeva-

reproduktionen.

– Uden dem vil bønderne begynde at 

inddrage landområder, der ikke er egnet 

til landbrug. Det kan både skabe jorde-

rosion og ødelægge naturressourcerne. 

Det er min fornemmelse, at man i den 

igangværende diskussion om Cheminova 

i Danmark glemmer denne problemstil-

ling, sagde den danske professor ved 

Cornell University, som var konferencens 

hovedtaler.

Konferencen udsprang af den aktuelle 

debat om Cheminovas produktion og 

salg af de meget giftige klasse 1-pesti-

cider i ulande. Her udgør de et alvorligt 

problem pga. forkert håndtering og 

uheld, eller fordi de bruges i forbindelse 

med selvmord. Konferencen beskæfti-

gede sig også med den generelle anven-

delse af pesticider i ulandene.

hurtig udfasning

Per Pinstrup-Andersen tøvede ikke med at 

anbefale en hurtig udfasning af de farlige 

klasse 1-pesticider i ulandene, fordi de 

udgør en meget stor sundhedsfare for 

befolkningen.

– FAO har anbefalet det, og jeg er 

fuldstændig enig. Problemet er, hvornår 

det skal ske, og om vi har noget at sætte 

i stedet. Cheminova har ikke begået noget 

ulovligt, hverken i Brasilien eller Indien, 

ved at sælge klasse 1-pesticider i de to 

lande. Hvor går grænsen mellem, hvad 

et privatfirma og den lokale regering skal 

gøre? Ville det ikke være bedre, hvis rege-

ringerne i de pågældende lande fastsatte 

nogle klare regler? Ellers hjælper det jo 

ikke, at f.eks. Cheminova trækker sig ud, 

for så er der andre, som fylder hullerne 

ud, sagde Per Pinstrup-Andersen.

På konferencen var der bred enighed 

om, at klasse 1-pesticiderne hurtigst 

muligt skal udfases i ulandene. Det er 

Cheminova også indstillet på. Fabrikken 

vil dog vente, indtil der er gode og velaf-

prøvede alternativer, men senest i 2010 

forventer den at kunne erstatte dem med 

mere skånsomme midler.

– Vores erfaringer fra Centralamerika 

i 1997 siger imidlertid, at hvis ikke ud-

fasningen følges af et forbud mod salg 

af disse midler, så er der bare andre, som 

overtager markedet, konkluderede Lars 

Erik Kruse Pedersen fra Cheminova og 

lagde derfor op til et egentligt forbud 

mod klasse 1-pesticiderne.
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Pesticider er   nødvendige
Wto kan løse problemet

Det er politikerne i ulandene, som sidder 

med nøglen til at løse problemet med de 

farlige klasse 1-pesticider, fremhævede 

flere indlæg på konferencen. Til det 

sagde rektor Lauritz B. Holm-Nielsen fra 

Aarhus Universitet i sit indlæg, at rege-

ringerne først og fremmest tænker på at 

brødføde den fattige befolkning.

– Det handler ikke kun om toksiko-

logi, det handler også om fødevaresik-

kerhed og om omfordeling af verdens 

goder. Jeg har stadigvæk ikke forstået, 

hvorfor pressen ikke har åbnet debatten 

om verdenshandelspolitikken. Det er her, 

nøglen til problemet ligger. Det er først, 

når verdenshandelsorganisationen WTO 

begynder at sætte økonomisk vilje bag 

en udligning af verdens goder, at vi får 

løst problemet, sagde rektor, der roste de 

mange indlæg og den debat, konferen-

cen havde rejst.

– På et universitet skal vi have en 

ordentlig og bred debat. Man skal kunne 

tåle at blive modsagt, selvom man på for-

hånd har regnet hele sandheden ud. Når 

vi f.eks. ikke diskuterer faglige spørgsmål 

med en kreds af professorer inden for 

arbejdsmiljø i pressen, så er det, fordi en 

akademisk diskussion ikke hører hjemme 

i medierne. Her er ikke tid og plads til 

at få alle synsvinkler frem – sådan vir-

ker medierne ikke. Så ja til massevis af 

samarbejde, og massevis af kritisk sam-

arbejde og netværksopbygning. Men lad 

os gøre det ordentligt i respekt for de 

800 millioner mennesker, det vedrører. 

Så må vi arbejde på at få de balancerede 

budskaber ud i pressen. Det fortjener of-

fentligheden, sluttede rektor.

– Intet tyder på, at f.eks. methylparathion 

er kræftfremkaldende, sagde professor 

Herman Autrup, Institut for Folkesundhed 

ved Aarhus Universitet. 

– Der er stor risiko for, at pesticider 

kan medføre defekter i hjernen hos fo-

stre, hvis mødrene udsættes for pesticider 

under graviditeten, fortalte professor Phi-

lippe Grandjean fra Syddansk Universitet. 

– I Bolivia blev forbruget af pesticider 

reduceret med op til 50 procent, og antal-

let af uheld og sprøjteskader med klasse 

1-pesticiderne faldt betragteligt efter 

iværksættelse af undervisningsprogrammer 

til læger, agronomer og bønder, fortalte 

afdelingslæge Erik Jørs fra Odense Univer-

sitetshospital.

– I Asien begår flere end 300.000 hvert 

år selvmord med organofosfaterne. Det er 

unødvendige dødsfald, som kunne undgås 

ved at udfase de mest giftige sprøjtemid-

ler, sagde lektor Flemming Konradsen fra 

Københavns Universitet.

– Parathion var i 50’erne årsag til 

adskillige forgiftningsskader i Danmark – 

herunder en del selvmord. Omkring 1960 

kom det politiske system i omdrejninger 

og der opstod en sikkerhedskultur, som fik 

fodfæste i landbruget. Så problemet var 

løst, da vi i 80’erne begyndte at tænke på 

at forbyde midlet, fortalte overlæge Flem-

ming Lander fra Sygehus Viborg. 

Mere om konferencen på www.icoeph.com

Cheminova sælger stadig klasse 1-pesticiderne methylparathion og monocrotophos i Indien og Brasilien. De 

hører til organofosfaterne, der er ekstremt giftige for både varmblodede dyr og insekter. De optages både 

direkte og gennem huden. De blokerer nervesystemet og kan i værste fald stoppe vejrtrækningen med døden 

til følge. Det store problem er, at skadedyrsbekæmpelse i ulandene ofte foregår uden nogen form for beskyt-

telsesdragter, og at landarbejderne ikke følger sikkerhedsanvisningerne. Fordelen ved organofosfaterne er, at 

de nedbrydes meget hurtigt i naturen og derfor ikke udgør et egentligt miljøproblem. 

kliP Fra konFerencen
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menneskeliv

De ansatte på Cheminova er frustrerede 

over, at medier og miljøpolitikere gang på 

gang stiller virksomheden i et dårligt lys. De 

ved, at uden virksomhedens produkter ville 

mennesker i den tredje verden dø af sult.

– Det er mig, der blander giften, siger 

Gunnar Krarup Andersen med et selv-

ironisk smil. Den 41-årige harboørebo 

arbejder i produktionen på Cheminova 

og har ikke tabt humoren på trods af det 

sidste halve års stærkt kritiske medieom-

tale af virksomheden på Harboøre Tange. 

Kritikken er dog ikke gået hen over ho-

vedet på ham.

– Jeg synes, vi bliver uretfærdigt be-

handlet. Man fordrejer sandheden på alle 

mulige måder og fremstiller virksomhe-

den meget ensidigt, siger Gunnar Krarup 

Andersen, der også er fællestillidsmand 

for 3F.

Samme indstilling har Maria Buch-

bjerg, der har været salgsassistent på 

virksomheden i syv år.

– De burde sætte sig meget bedre ind 

i, hvad vi laver og hvorfor. Det er altid 

den negative vinkel. Jeg mener, vores 

produkter er med til at gøre en forskel i 

verden, siger hun.

frustration

Medarbejderne på Cheminova er især 

frustrerede over, at medierne gang på 

gang fremstiller fabrikkens produktion 

og salg af plantebeskyttelsesmidler til 

tredjeverdenslande som uetisk græn-

sende til det kriminelle.

– De vil åbenbart ikke fortælle, at 

vores produkter er med til at brødføde 

verdens befolkning og nedkæmpe syg-

domme. I stedet siger man, at vi sælger 

produkter, som ikke er lovlige i Danmark, 

til andre lande. Ja, men vi har heller ikke 

behov for de produkter i Danmark, fordi 

vi ikke har problemer med f.eks. den 

slags insekter, som de har. Måske har vi 

heller ikke været gode nok til at fortælle 

vores side af historien, siger Gunnar Kra-

rup Andersen.

Steen Saaby, der er syntesekemiker 

på Cheminova og har en ph.d. i kemi fra 

Aarhus Universitet, synes også, at debat-

ten om virksomheden er frustrerende.

– Jeg er overbevist om, at det, vi 

laver, er forsvarligt på alle tænkelige må-

der. Ellers ville jeg ikke arbejde her. Alli-

gevel kan jeg mærke, at jeg skal forsvare 

mig – også nogle gange over for venner 

og bekendte, siger Steen Saaby.

kemi, medicin og pesticider

Som kemiker oplever han ofte, at mange 

mennesker har et unuanceret forhold til 

kemi. 

– Én ting er, hvis man arbejder i et 

medicinalfirma, som laver medicin til alz-

vi redder
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menneskeliv
heimerpatienter, der redder velhavende 

mennesker i den vestlige verden. Det kan 

de forstå. Men hvis man laver pesticider, 

der redder det tidobbelte antal menne-

sker i den tredje verden, så er det en an-

den sag. Den sammenhæng forstår folk 

som regel ikke, siger Steen Saaby.

– Vi kunne aldrig få en bedre 

ejer end Aarhus Universitet. 

Hvis vi var privatejede, ville vi 

for længst være opkøbt af en 

udenlandsk konkurrent, mener 

Gunnar Krarup Andersen, der er 

fællestillidsmand på Cheminova.

Foto: lars kruse / au-Foto

Bestyrelsesmøde  

den 26. februar 2007

Bestyrelsen opfordrer Aarhus 

Universitets Forskningsfond som 

hovedaktionær og ejeren Auriga 

Industries A/S til fortsat at med-

virke til, at Cheminova bliver 

blandt de bedste med hensyn til 

sikker produktion, distribution 

og håndtering af pesticider, at 

virksomheden lever op til etiske 

regelsæt, især FAO’s Code of 

Conduct, og udvikler alternativer, 

der er sikrere for brugerne og 

miljøet.

Det er bestyrelsens opfattelse, 

at der er sket en ganske grundig 

belysning af sagen og dens for-

skellige aspekter. Det gælder så-

vel en reduktion af de risici, der 

er ved anvendelse af pesticider, 

gennem en intensiveret oplysning 

og uddannelse ved brugen af 

dem, som nødvendigheden af at 

anvende pesticider for at sikre en 

tilstrækkelig landbrugsproduktion 

i tredjeverdenslande.

Bestyrelsen bemærker med 

tilfredshed, at Cheminova har 

besluttet at udsende en årlig rap-

portering om arbejdet med Cor-

porate Social Responsibility i for-

bindelse med årsrapporteringen, 

ligesom selskabet har valgt at 

være åben omkring planerne for 

udfasning af en række produkter 

i WHO’s fareklasse 1. 

det mener aarHus 

universitets 

 bestyrelse om 

cHeminovas salg 

aF Pesticider

Mediekampagnerne mod Cheminovas 

salg af sprøjtemidler har ifølge de tre 

Cheminova-medarbejdere fået folk på 

virksomheden til at rykke tættere sam-

men. 

– Vi har jo nok en fælles forståelse af 

virkeligheden herude, siger Steen Saaby, 

mens Gunnar Krarup Andersen tørt kom-

menterer, at hvis folk troede på alt det, 

der stod om Cheminova i medierne, så 

var der ingen, der arbejdede her.

Maria Buchbjerg siger, at der er blevet 

talt meget om den seneste sag (salget af 

sprøjtemidlet methylparathion til Brasi-

lien, red.) i kantinen, men at mange folk 

nok også er blevet lidt immune over for 

kritikken med tiden.

hvor arbejder du?

Steen Saaby, Gunnar Krarup Andersen 

og Maria Buchbjerg er alle stolte af at 

kunne kalde sig Cheminovamedarbejdere. 

Men de kender også den følelse, som en 

kollega en dag havde, da han i et fly på 

vej over Atlanten blev spurgt, hvor han 

arbejdede. Manden tøvede lidt. Skulle 

han stikke en løgn og undgå yderligere 

spørgsmål eller fortælle sandheden? Han 

valgte at sige Cheminova, og sideman-

den sagde: “Det må være dejligt at ar-

bejde sådan et sted, hvor man er med til 

at redde så mange mennesker i verden.” 

Sidemanden var vistnok ikke dansker.

De ældre medarbejdere tager det formentlig mindre på sig, når der er en ny historie i medierne, end jeg gør 

som forholdsvis nyansat, siger syntesekemiker Steen Saaby, der har en ph.d.-grad fra Aarhus Universitet.
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klimaets kosmiske 

 Forbindelse
Den globale opvarmning er menneskeskabt. Sådan lyder den vedtagne sandhed i hvert fald. 

Men en dansk forskergruppe har i løbet af de sidste ti år argumenteret for, at  

kosmisk stråling og solens aktivitet også spiller en rolle for opvarmningen. 

De nyeste eksperimenter understøtter teorien yderligere.
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Hvad nu hvis den globale opvarmning 

ikke primært skyldes vores uhæmmede 

forbrug af olie og kul, men derimod 

partikler fra det ydre rum, som vi over-

hovedet ikke har nogen indflydelse på? 

Tanken er næsten kættersk. For hvis den 

var sand, ville den så ikke give alle de 

“forkerte mennesker”, miljøsvinene, dem 

i store firehjulstrækkere, oliesheiker og 

-baroner, Bjørn Lomborg, George Bush, 

gode argumenter på hånden? Ville det 

ikke skade den gode sag, som miljøets 

sande forsvarere har kæmpet for i de 

sidste 10-15 år: nedbringelse af menne-

skeskabte drivhusgasser?

Teorien om, at den kosmiske stråling 

og ændringer i solens aktivitet indirekte 

påvirker klimaet på jorden, er over 10 

år gammel. Det var hyperkontroversielt, 

da den danske forsker Henrik Svensmark 

lancerede den på en konference i Bir-

mingham i 1996. Siden har den dog fået 

stadigt større opbakning via forskellige 

eksperimenter – først i et skykammer 

ved Danmarks Rumcenter i København 

og siden gennem CLOUD-projektet på 

verdens største laboratorium for partikel-

fysik, CERN i Schweiz.

stråling og dråbedannelse

Lektor Ulrik I. Uggerhøj fra Institut for 

Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet 

er en af de forskere, der har været med 

til at lave eksperimenterne.

– Eksperimenterne på CERN i efter-

året understøtter de eksperimenter, vi har 

lavet i skykammeret i København. Det, vi 

kan sige nu, er, at alt tyder på, at der er 

en sammenhæng mellem kosmisk stråling 

og dråbedannelse og dermed dannelsen 

af skyer. Det er det link, vi gerne vil 

etablere for at understøtte teorien, siger 

Ulrik I. Uggerhøj, der betegner sig selv 

som en handymand i forskningsprojektet, 

der ledes af Henrik Svensmark og Jens 

Olaf Pepke Pedersen fra Danmarks Rum-

center og Jasper Kirkby fra CERN.

supernovaer og klimaændringer

Når teorien om klimaets kosmiske forbin-

delse indtil nu har haft det svært, hæn-

ger det måske også sammen med dens 

grundlæggende antagelse, at begivenhe-

der i det ydre rum er med til at skabe kli-

maet på jorden. Det er trods alt lettere at 

forholde sig til, at det er menneskeskabte 

begivenheder på jorden, der er “synde-

ren”, end at vi skal lede efter forklaringer 

i kosmologi og højenergi-fysik.

Den kosmiske stråling er et resultat 

af eksploderende stjerner i galaksen, de 

såkaldte supernovaer. Solens aktivitet har 

betydning for, hvor mange af disse kos-

miske stråler der når jordens atmosfære. 

Hvis solens magnetfelt og den såkaldte 

solvind er stærk, vil flere kosmiske stråler 

afbøjes og derfor ikke nå jorden, end hvis 

magnetfeltet er svagt. Man ved, at der er 

en sammenhæng mellem mængden af de 

kosmiske partikler, der rammer atmosfæ-

ren, og mængden af ioner i atmosfæren. 

Det, som den danske forskergruppes 

forsøg i København og på CERN har vist, 

er, at disse ioner har betydning for dan-

nelsen af aerosoler (små luftbårne drå-

ber) i atmosfæren. Aerosolerne skal være 

til stede, for at der kan dannes skyer. Jo 

flere lavtliggende skyer over jordkloden, 

Fo
t

o
: s

c
a

n
P

ix

au-gustus nr. 1 0  marts 2007    1�



jo mere sollys vil reflekteres væk fra 

jorden, og jo koldere vil der blive – og 

omvendt, naturligvis. 

Henrik Svensmark og hans kolleger 

peger på flere studier, der viser, at in-

tensiteten fra den kosmiske stråling er 

aftaget med 3,7 procent siden 1964, og 

at den tendens nok har været til stede 

gennem de sidste 100 år. Med andre ord: 

Vi har oplevet mindre kosmisk stråling på 

grund af solens nuværende stærke mag-

netfelt. Derfor er der dannet færre skyer 

i atmosfæren, hvilket har medfødt en 

temperaturstigning. Det er solens og den 

kosmiske strålings “skyld”, at vi oplever 

en global opvarmning.  

ydmyghed over for modeller

Ulrik I. Uggerhøj påpeger, at det er umu-

ligt at sige, hvor stor en del af den glo-

bale temperaturstigning der skyldes den 

kosmiske stråling og solaktiviteten.

– Det vil blive rent gætværk at sætte 

procenter på. Der er ingen af os, der for-

sker i det her, som siger, at vi bare kan 

glemme CO2-snakken, for det er solens 

skyld det hele. Men vi mener, at de glo-

bale klimamodeller må tage højde for, at 

solaktiviteten har en betydning. Vores 

forskning viser, at det er en meget tro-

værdig mulighed, siger Ulrik I. Uggerhøj.

Som atomfysiker har han, siger han 

selv, en indgroet ydmyghed over for mo-

deller. Det burde “traditionelle” klimafor-

skere også have, mener han.

– Noget så simpelt som at beskrive 

en partikel, der kommer ind og skal 

rykke en elektron fri fra en proton, kan 

vi ikke beskrive fuldstændigt i fysikken. 

Og når vi ikke forstår de helt basale 

mekanismer, burde man heller ikke være 

alt for skråsikker, når det gælder meget 

komplicerede mekanismer. Vi ved, at 

når det drejer sig om klimaet, så er der 

mange ikke-lineære processer: Ét input 

giver et bestemt output, men det dob-

belte input giver måske det tolvdobbelte 

output. Små variationer i begyndel-

sestilstanden kan altså give noget helt 

andet i sluttilstanden. Selv de bedste 

klimamodeller er kvalificeret gætværk, 

siger han.

nyt forsøg i sølvmine

Efterårets eksperimenter på CERN vil i 

april blive gennemgået og diskuteret på 

en stor konference i Helsinki. Derefter 

vil resultaterne formentlig blive udgivet 

i artikelform. Næste skridt bliver sand-

synligvis at gentage forsøget med sky-

kammeret i København 300 meter under 

jorden.

– Vi er ved at undersøge muligheden 

for at køre kammeret ned i en sølvmine, 

så vi dermed helt kan “slukke” for den 

kosmiske stråling. Hvis vi kan gentage 

forsøget og påvise, at der ikke sker drå-

bedannelse, så tror jeg efterhånden ikke, 

der er nogen, der kan anfægte teorien, 

siger Ulrik I. Uggerhøj.

cloud-Projektet
cloud-projektet (cosMics leaving outdoor droplets) på cern er sat i gang for at kaste et bedre videnskabeligt lys på debatten oM, 

hvorvidt kosMiske stråler har substantiel indflydelse på jordens kliMa. tyve forskningsinstitutter fra ni lande er involveret i pro-

jektet, der har et saMlet budget på 70 Mio. kr. de første eksperiMenter i cern’s proton synchrotron blev foretaget i oktober 2006. 
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Dansk landbrug kan komme til at nyde 

godt af fremtidens klimaændringer. Men 

den øgede nedbør vil give problemer, 

og andre steder i Europa kan ekstreme 

vejrfænomener blive katastrofale. Det 

siger forskningsprofessor Jørgen E. 

Olesen fra Det Jordbrugsvidenskabelige 

Fakultet. Han er en af verdens førende 

forskere inden for klimaets betydning for 

jordbrugsproduktion og medlem af FN’s 

klimapanel (IPCC).

Lad os tage de gode nyheder først: 

Danmark kommer til at ligge lunt i svin-

get, hvis klimamodellernes fremskrivnin-

ger holder. Stiger gennemsnitstempe-

raturen et par grader, vil flere afgrøder 

kunne trives og udbytterne blive større. 

Majs vil kunne dyrkes, til de bliver mod-

ne, i stedet for som nu, hvor de høstes 

tidligt og kun bruges til ensilage og fo-

der til køerne. Vinterraps kan lettere ind-

passes i et sædskifte med vinterhvede, 

fordi hveden kan høstes så tidligt, at man 

kan nå at så vinterraps efterfølgende. I 

dag er man nødt til at dyrke vinterbyg 

før vinterraps, og byggen giver ikke så 

højt udbytte som hveden. Resultat: øget 

udbytte i det samlede sædskifte. 

De højere udbytter betyder større 

kvælstoffraførsel fra markerne. Kvælstof 

kan tilføres via husdyrgødning, og hvis 

politikerne ellers vil give landmændene 

lov til at gøde mere, kan de tillade sig at 

have flere husdyr – igen en produktions-

stigning.

Bliver gennemsnitstemperaturen tre 

grader varmere eller mere, begynder der 

at være mulighed for at dyrke nye afgrø-

der som solsikke.

Og så er der de danske vinbønder. De 

vil smile hele vejen til banken, når deres 

lille chateau giver endnu et rekordover-

skud. Måske bliver Vendsyssel aldrig det 

nye Bordeaux, men mindre kan vel også 

gøre det.

danmark
i det lune Hjørne

Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen 

ved klimastationen på Forsknings-

center Foulum. Han forudsiger større 

udbytter for dansk landbrug.

Foto: anders correll
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– Jeg tror ikke, Danmark bliver et 

stort vinland i det 21. århundrede, men 

man kan da sagtens forestille sig danske 

vingårde blive en del af oplevelsesin-

dustrien, fordi turister lige skal ind og 

smage på den lokale chardonnay, siger 

Jørgen E. Olesen, forskningsprofessor 

ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fa-

kultet.

mere regn

Det er dog ikke alle danske landmænd, 

der er lige så glade som vinbønderne. 

For med klimaændringerne følger også 

større mængder regn om vinteren, og 

den har vi på vores breddegrader nok af 

i forvejen.

– Jeg har lige undervist på et kur-

sus for landmænd i Aalborg, og de har 

de sidste 20 år oplevet mere og mere 

vand på markerne i vinterhalvåret. Det 

reducerer deres mulighed for at komme 

på markerne, og hvis der er rigtig me-

get vand, dør afgrøderne. Problemet er 

særlig slemt i Nordjylland, hvor der er 

mange lavtliggende marker. Visse arealer 

vil det blive umuligt at dyrke noget på, 

så der er nogle landmænd, der bør se at 

få deres ophørsstøtte, mens tid er, siger 

Jørgen E. Olesen.

Med større nedbør følger også det 

velkendte miljøproblem med kvælstof- 

og fosforudvaskning – et problem, der 

ikke vil blive mindre af, at der formentlig 

vil komme mere ekstremnedbør, altså 

store mængder over kort tid. 

Fugtigere og varmere klima giver 

desuden bedre betingelser for svampe 

og insekter, og det vil give nogle priori-

teringsproblemer.

– Hvis man skal bekæmpe de her 

skadedyr, vil det uden tvivl komme i 

konflikt med planerne om at nedbringe 

brugen af pesticider. Men vi har ikke 

ordentlige prognoser for, hvad det kom-

mer til at betyde, og det hænger blandt 

andet sammen med, at der er så ufatte-

ligt mange svampe og insekter, som alle 

reagerer forskelligt på klima og sæd-

skifte, forklarer Jørgen E. Olesen.

ekstremt vejr

Problemerne i Danmark er dog få og 

små i sammenligning med, hvad der ud-

sigt til andre steder i Europa. 

Tager vi igen vinbønderne, har de 

grund til at være særdeles bekymrede 

flere steder, fordi klimaet kommer til at 

påvirke bestemte druesorter negativt.

– Vi kan se, hvordan vinbønderne 

mange steder i for eksempel Frankrig 

har ændret adfærd og er begyndt at 

høste mindst en måned tidligere end 

førhen, fordi druerne ellers får for meget 

sukker og for lidt syre, siger Jørgen E. 

Olesen.

Det helt store problem i navnlig 

Centraleuropa bliver de mange ekstreme 

vejrhændelser.

– Man taler som regel om, hvordan 

klimaet vil ændre sig i gennemsnit, men 

i virkeligheden er det for jordbrugspro-

duktion vigtigere, hvordan vejret arter 

sig fra år til år. Hvis man i for eksempel 

Østrig det ene år har en sommertempe-

Klimaændringerne vil medføre mere nedbør om vinteren og dermed mere vand på markerne.  

Problemet vil være særlig slemt i Nordjylland, hvor der er mange lavtliggende marker. 

Stiger gennemsnitstemperaturen med tre grader, kan vi fremover dyrke solsikker i Danmark.

Foto: scanPix
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bøvser og gylle 
øger drivHuseFFekten
Bøvser og prutter fra især drøvtyggere som køer og får bliver ofte overset som en 

væsentlig kilde til den forøgede mængde drivhusgasser i atmosfæren. Efter kuldi-

oxid er metan den vigtigste drivhusgas, og alle drøvtyggere har bakterier i fordøjel-

sessystemet, der producerer den krasbørstige drivhusgas, som de kommer af med 

igen ved at bøvse og prutte i stor stil. Således producerer en almindelig ko op til 

400 liter metan om dagen. Desuden bidrager lagring af husdyrgødning, især gylle, 

til udledning af metan. Landbrugets anvendelse af kvælstofgødninger er desuden 

den største kilde til udledningerne af lattergas, der også er en meget potent driv-

husgas.

– Det er ikke noget lille problem, siger Jørgen E. Olesen, forskningsprofessor 

ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet.

– FAO (Food and Agricultural Organization under FN, red.) har lige udgivet en 

rapport, hvor man har forsøgt at gøre metanudledningen fra husdyrproduktionen 

op. Det viser sig, at husdyrene står for 18 procent af den totale udledning af driv-

husgasser. Det er mere end de samlede udledninger fra transportsektoren, siger 

Jørgen E. Olesen.

Belgiske forskere har tidligere vist, at det er muligt at nedsætte fårs metanpro-

duktion med op til 40 procent ved at give dem et tilskud af fiskeolier i kosten. Og 

skotske forskere har lavet forsøg, der viser, at metanproduktionen hos køer kan 

nedsættes med 25 procent ved at tilsætte kosten forskellige sukkere og bestemte 

bakterier. Den slags kan få stor betydning i fremtiden, hvor der vil være flere hus-

dyr, samtidig med at vi skal nedsætte udledningen af drivhusgasser.

– I løbet af de næste 40 år regner man med en fordobling i antallet af husdyr til 

produktion. Samtidig ønsker EU-parlamentet, at EU’s samlede udslip af drivhusgas-

ser skal nedsættes med 80 procent. Så er der altså kun udledningen fra landbruget 

tilbage. Det er jeg ikke sikker på, at de har tænkt på, da de vedtog den målsæt-

ning, siger Jørgen E. Olesen.

a)  atmosFÆrens indHold aF metan Fra år 1800 og Frem til år 2100. vÆrdierne eFter år 2000 

stammer Fra iPcc’s b2-scenario. b2-scenariet beskriver en verden, Hvor HovedvÆgten lÆg-

ges På lokale løsninger, som er økonomisk, socialt og miljømÆssigt bÆredygtige.

b)  siden industrialiseringens begyndelse er der sket en Forøgelse aF jordens drivHuseFFekt 

svarende til 2,2�-2,� Watt Pr. kvadratmeter. ca. 1,� skyldes kuldioxid og 0,� metan.

ratur på 18 grader og normale nedbørs-

mængder og det næste år på 25 grader 

og næsten ingen nedbør, vil det være 

meget svært at tilpasse produktionen. 

Der vil blive konflikter om adgangen til 

vand og dyrefoder. For hvis du har en 

ekstrem tør sommer, hvor græsset tørrer 

ud, skal landmændene alle ud og købe 

foder til deres græssende dyr. Det bli-

ver meget dyrt for dem, siger Jørgen E. 

Olesen. 

klimamodeller ikke gode nok

Jørgen E. Olesen er i øjeblikket involve-

ret i fire store EU-projekter om klimafor-

andringer og jordbrug og deltager des-

uden i COST-netværket (European Co-

operation in Science and Technology). 

Desuden har han været med til at skrive 

flere af rapporterne fra FN’s klimapanel 

(IPCC) og hjulpet Europakommissionen 

med forskellige baggrundsnotater om 

klima og jordbrug. 

De globale klimamodeller, som bereg-

ningerne af fremtidens klima baserer sig 

på, er ikke gode til at beskrive samspillet 

mellem klimaforandringer og de biologi-

ske systemer, mener han.

– I de globale klimamodeller beskriver 

man vegetation på en meget forsimplet 

måde. En af de ting, jeg ikke tror, der er 

nok opmærksomhed om, er, at når CO2-

koncentrationen i atmosfæren øges, så 

har det betydning for spalteåbningen i 

planternes stomata – der hvor kuldioxi-

den kommer ind i planten, og vandet for-

damper. Med højere CO2-indhold falder 

antallet af stomata, og det har betydning 

for, hvor meget vand der fordamper, der 

igen har betydningen for afkølingen. Den 

mekanisme er ikke ordentligt indregnet i 

modellerne i dag, men nu bliver der hel-

digvis kigget på det i flere EU-projekter, 

siger Jørgen E. Olesen.
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– Klimaet har under hele jordens 

historie været under konstant 

forandring, men det er selvfølgelig 

et spørgsmål for hele befolkningen, 

om vi selv ønsker at påvirke klimaet 

og leve med de konsekvenser, det 

får, siger lektor på Geologisk Insti-

tut Marit-Solveig Seidenkrantz. 
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Det virker paradoksalt at sidde indenfor 

og diskutere global opvarmning, mens 

Danmark bliver dækket af et hvidt tæppe 

af trafikforstyrrende vinter, og den kølige 

vind suser omkring Geologis nyindrette-

de bygninger i det gamle kunstmuseum i 

bunden af Høegh-Guldbergs Gade.

Men lige netop det sceneri er en 

kraftig understregning af Marit-Solveig 

Seidenkrantz’ vigtigste pointe. Ligegyl-

digt hvad pressen skriver, så er klimafor-

andringer ikke noget, der sker fra uge til 

uge. I stedet skal udviklingen i jordens 

klima ses og sammenlignes over århund-

reder, årtusinder og millioner af år. 

– På en enkelt varm vinter kan man 

ikke tale om klimaforandringer, og lige-

gyldigt hvad Hollywood og journalisterne 

siger, så risikerer vi ikke, at temperaturen 

stiger eller falder drastisk i løbet af uger 

eller måneder. Det er totalt urealistisk, 

siger lektoren i geologi.

Men hun understreger samtidig, at 

den menneskeskabte CO2-udledning 

helt sikkert kan have effekter på jordens 

klima – også i vores levetid. 

– Vores CO2-udledning er et reelt 

problem, og vi ved, at det sammen med 

drivhusgasser har stor indflydelse på 

klimaet, og vi skal absolut forholde os til 

vores egen adfærd, hvis ikke vi vil være 

med til at omforme jorden permanent. 

Men nej, verden går ikke under i mor-

gen. 

dybt forvirrede over pressen

Marit-Solveig Seidenkrantz slår fast, at det 

er vigtigt for hende at få proportionerne 

og tempoet rigtigt i klimadebatten. I de 

sidste år har debattører fra begge side af 

miljøskyttegraven kastet rapporter og må-

linger efter hinanden, og hun forklarer, at 

hun møder mange, der oprigtigt er forvir-

rede over, hvad de skal mene om klimaet. 

– For ti år siden var der næsten in-

gen, der reagerede, når jeg sagde, at jeg 

var “klimaforsker”. I dag begynder folk 

med det samme at stille spørgsmål, og 

de er tit dybt i tvivl om, hvordan de skal 

tolke de mange modsatrettede signaler 

fra især pressen. Og så er det, jeg prøver 

at sige, at vi skal se på det i et lidt læn-

gere perspektiv.

Hun fortæller, mens diagrammerne 

ligger spredt ud på bordet, og tids-

skriftsartiklerne står presset ind på 

enhver væg i det lille kontor. I hjørnet 

står mikroskopet og den forstenede 

blækspruttearm side om side med den 

lille plasticdinosaurus. Og netop tiden, 

da dinosaurerne ikke var af plastic, og 

de pattedyr, der senere skulle udvikle sig 

til mennesket, stadig mest af alt lignede 

forvoksede rotter, er værd at sammen-

ligne med, når man skal tale om klima-

forandringer. 

hastigheden, ikke mængden, er 

problemet

Dengang, i Kridt, var indholdet af CO2 

i atmosfæren ti gange så stort som i 

dag, og temperaturerne var i snit 10-15 

grader højere. Men alligevel tilpassede 

jorden og dyrelivet sig. 

– Det, der er alarmerende, er i virke-

ligheden ikke mængden af CO2 endnu. 

Naturen har tidligere reguleret CO2-ind-

hold, som var langt højere. Det, som er 

vigtigt, er det tempo, vi udleder med, 

for det er så stort, at naturen ikke har 

en chance for at følge med. Mange af 

de klimaændringer, vi har set i moderne 

historie, kan sagtens være naturskabte, 

men den stigning i CO2, som vi har set i 

de sidste 15-20 år, er helt klart noget, vi 

selv står bag, og det øgede CO2-niveau 

kan ikke undgå at påvirke klimaet. 

Og selv om hun afblæser den umid-

delbare dommedag, så forklarer Marit-

Solveig Seidenkrantz, at klimaændrin-

gerne faktisk kan give ret markante 

ændringer allerede nu og på kort sigt.

flere ekstremer

– I det øjeblik vi bevæger os ind i et 

generelt varmere klima, og det gør vi i 

ingen Panik, 
Jorden går ikke under i morgen. Heller ikke på grund af den globale opvarmning. Men hvis 

ikke vi vil se permanente og dramatiske ændringer i klimaet, bliver vi nødt til at gøre noget 

alvorligt i de næste 15-20 år, siger lektor på Geologisk Institut Marit-Solveig Seidenkrantz.
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tilbage. Dermed kan man tegne et tem-

peraturkort over jordens udvikling langt 

tilbage i tiden og således få et langt bre-

dere billede af temperatursvingningerne 

end bare de sidste 100-150 års menne-

skelige målinger. Og det giver et billede 

af et klima, som har skiftet dramatisk, 

også før der overhovedet var tænkt på 

det moderne menneske. 

fra kulde til varme, men ikke 

 omvendt

Marit-Solveig Seidenkrantz forklarer, at 

der tidligere i jordens historie har været 

eksempler på, at klimaet har skiftet brat.  

– Hvis man ser på skiftet fra sidste 

istid til den mellemistid, vi befinder os i i 

øjeblikket, så er der noget, der tyder på, 

at selve temperaturerne steg med 10-15 

grader i løbet af måske blot få årtier. 

Isen blev selvfølgelig liggende i flere tu-

sinde år endnu, men temperaturerne steg 

brat, siger hun.

Dengang kunne ændringerne skyldes 

f.eks. en øget mængde soltimer og æn-

dringer i gasserne i jordens atmosfære, 

men forskerne er stadig ikke helt på det 

rene med, hvordan temperaturerne har 

kunnet skifte så hurtigt. Men lektoren 

understreger, at de bratte skift kun kan 

gå den ene vej. Der er aldrig blevet vist 

et eneste eksempel på, at temperatu-

rerne er dalet brat, de er kun steget. 

– Det ser ud til, at skift fra koldt til 

varmt kan gå ekstremt stærkt, mens æn-

dringer fra varmt til koldt går betydeligt 

langsommere. Det er tilsyneladende gået 

virkelig hurtigt, hver gang vi er gået fra 

en istid til mellemistid. Men i det hele ta-

get er klimaet noget, der svinger, og bare 

inden for de sidste 2000 år har vi haft 

store udsving, nogle gange nede på en-

kelte år, så klimaet er fuldt ud i stand til 

at skifte mellem ekstremer meget hurtigt.

værst for ulandene

Marit-Solveig Seidenkrantz ser allerede 

nu en række indikatorer på, at klimaet er 

øjeblikket, så er mulighederne for et eks-

tremt vejrsystem større. Det vil sige flere 

orkaner, varme somre, og mere nedbør. 

Hun understreger, at global opvarm-

ning ikke nødvendigvis behøver at bety-

de, at danske landmænd skal til at dyrke 

vinstokke og appelsiner. Vi kan lige så 

godt risikere at komme til at fryse endnu 

mere om tæerne. 

– En stor del af vores varme klima 

skyldes Golfstrømmen, og de mekanis-

mer, som får den til at flyde rundt og 

dermed føre varmere vand til Nordeuro-

pa, bliver ifølge nogle teorier svækket af 

den globale opvarmning. Cirkulationen i 

oceanerne er ikke fuldstændig konstant, 

og det er endnu ikke til at sige, om vi 

bliver taberne eller vinderne.

is, træer og havaflejringer

Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre 

direkte at måle temperaturen millioner 

af år tilbage. Derfor må forskerne ty til 

mere indirekte metoder, når temperatu-

ren skal bestemmes. Temperaturen inden 

for de sidste 10.000 år kan blandt andet 

bestemmes ved at kigge på årringenes 

tykkelse hos træer. I varme og fugtige 

år bliver ringene tykkere, end når der er 

koldt. Længere tilbage kan blandt andet 

aflejringer på havbunden fortælle noget 

om temperaturen og oceanernes cirku-

lation, og målinger i Grønlands dybeste 

indlandsis og fra søer kan sige noget om 

atmosfæren og dermed også noget om 

temperaturen hundrede tusinder af år 

ved at forandre sig, og de vil kun blive 

tydeligere i årene, der kommer. 

– Hvis ikke vi gør noget ved klima-

ændringerne, er det første, vi vil se, at 

havniveauet stiger yderligere på grund 

af en opvarmning af vandet og en vis 

afsmeltning af gletsjerne. Det er ikke 

sådan, at al isen smelter på en formid-

dag, men f.eks. siger beregninger fra det 

internationale klimapanel, at vi kan se 

stigninger på mellem 20 og 60 centime-

ter over de næste 100 år. 

Hun siger, at selv hvis vi begynder at 

gøre noget ved den globale opvarmning, 

vil temperaturen sandsynligvis fortsætte 

med at stige i et langt stykke tid, fordi 

klimaets reaktioner er lidt forsinkede. 

Derfor kan vi lige så godt begynde at 

indrette os på, at vi vil se klimaforandrin-

ger, ligegyldigt hvad vi gør. 

– For de fleste vestlige samfund er 

det mest et spørgsmål om, at vi skal 

bygge vores kloakker, kajanlæg og kyst-

sikring, så de kan tåle de stigende tem-

peraturer. Det er vi allerede begyndt på 

i Danmark, og selvom det bliver dyrt, er 

det ikke en uoverkommelig opgave. Tem-

peratur og vandstigninger bliver langt 

sværere at håndtere i udviklingslandene. 

Her har man ikke midlerne til at forebyg-

ge, og alt tyder på, at det kan udvikle sig 

til en humanitær katastrofe. 

Og at klimaforandringerne er dybt 

alvorlige og absolut noget, der fortjener 

vores fulde opmærksomhed, men på den 

anden side også er et problem, der kan 

og skal håndteres, er en vigtig pointe for 

Marit-Solveig Seidenkrantz.

– Når jeg siger, at klimaforandringerne 

er noget, vi kan håndtere, er det ikke for 

at sige, at vi ikke skal gøre noget ved det. 

Det er lige så meget for at sige, at vi ikke 

skal blive bange og paniske. Klimaet har 

gennem hele jordens historie været under 

konstant forandring, men det er selvføl-

gelig et spørgsmål for hele befolkningen, 

om vi selv ønsker at påvirke klimaet og 

leve med de konsekvenser, det får.
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Flere Planter og dyr 

 i grønland 

En moskusokse nyder den tidlige forårssol. Om vin-

teren samler moskusokserne sig i store flokke 

for ved fælles hjælp at grave planterne fri 

fra sneen. Er der meget sne, søger de 

store dyr op på de forblæste fjeld-

rygge.

Den globale opvarmning har fået plan-

terne til at vokse mere i Nordøstgrøn-

land, og det nyder nogle dyrearter godt 

af. Flere planter betyder nemlig mere 

mad. Men ikke alle arter er steget i an-

tal, og isbjørnen og lemmingen ser ud til 

at blive to af klimaspillets store tabere.   

arktis 

Planterne i det centrale Nordøstgrøn-

land stortrives. Det gør de, hovedsa-

geligt fordi klimaet er blevet varmere 

og snemængden halveret inden for de 

sidste 10 år. Det har sendt planternes 

vækstsæson i vejret med næsten halv-

treds procent inden for samme periode, 

og når naturen har flere grønne vækster 

på menukortet, kommer der også flere 

dyr til verden. 

Sådan lyder nogle af konklusionerne 

på den mest omfattende klimaforskning 

i Nordøstgrønland nogensinde, som 

Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus 

Universitet (DMU) medvirker i. 

DMU’s projekter er en del af Zack-

enberg Ecological Research Operations 

(ZERO), der er sat i verden for at forske 

i, hvad den globale opvarmning har af 

konsekvenser for de arktiske områder.

flere moskusokser

Det hastigt voksende spisekammer af 

planter nyder blandt andet moskusok-

serne godt af. I løbet af de sidste 10 år 

er den bestand, som DMU overvåger, 

vokset med knap 30 procent.

– Regnestykket er simpelt. Når ok-

serne får mere mad og længere tid til at 

forberede sig til vinteren, er der flere, 

der overlever, og flere unger, der bliver 

født, fortæller professor Mads C. Forch-

hammer fra Afdeling for Arktisk Miljø. 

Han var med til at etablere overvåg-

ningsprogrammet i 1996 og har siden 

været tilknyttet ZERO, senest fra 2005 

som professor i Global Change Biology 

og ansvarlig “analyser” af data fra ZERO.

Men klimaændringer er ikke kun lig 

med højere temperaturer. De forårsager 

også mere ekstreme vejrforhold i form af 

storme, temperatursving og overisninger. 

Det sidste fænomen er langtfra noget, 

forskerne hører om hver dag i Nordøst-

grønland, men når det sker, kan det blive 

skæbnesvangert for moskusokserne. 

– Der bliver dannet et ispanser hen 

over sneen eller planterne, og hvis det 

sker nogle gange i træk, før der rigtigt 

kommer noget sne, kan selv store kræ 

som moskusoksen ikke hakke sig igen-

nem ned til føden, og så sulter dyrene 

ihjel, forklarer Mads C. Forchhammer. 

Overisningerne nord for Zackenberg 
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har tidligere forårsaget, at hele moskus-

oksebestande er forsvundet fra større 

landområder. Ispanseret opstår om vinte-

ren ved kortvarige, men meget voldsom-

me stigninger og fald i temperatur – ofte 

som en konsekvens af, at havisen ud for 

kysten bliver brudt op af storme. 

isbjørnen mangler is

Isbjørnens situation er på flere måder 

omvendt moskusoksens ved Zackenberg. 

Modsat oksen mangler isbjørnen nemlig 

is for at kunne komme ud til sit bytte 

– sælerne. 

– Når isen smelter på grund af det 

varmere klima, bliver der færre poten-

tielle fødeemner til isbjørnen, og det 

resulterer i, at bestanden bliver mindre, 

fortæller Mads C. Forhhammer. 

Klimaforandringerne får isbjørnen til 

at søge sin føde andre steder, og i Ca-

nada omkring Hudson Bay lever en hel 

bestand i længere perioder en “moderne 

tilværelse” som en slags affaldsbjørne i 

tæt kontakt med en mindre by.  

lemmingen bliver ædt

Lemmingen lider også hårdt under den 

globale opvarmning. I visse år er Zack-

enberg-bestanden blevet reduceret 

med op til 40 procent, men gnaverens 

tilbagegang er ikke direkte forårsaget af 

klimaændringerne, som det er tilfældet 

for isbjørnen og moskusoksen.

For det lille pelsdyr går “årsagskæden” 

gennem polarræven, hvis kost i højere 

grad står på lemminger, end før klimafor-

andringerne satte ind, og der stadig var 

masser af sne i Nordøstgrønland. I dag har 

ræven lettere ved at finde frem til lem-

mingen, da det lille dyr ikke længere kan 

gemme sig under et beskyttende lag sne. 

Før forskerne løste det mysterium, 

var de ude i et større regnskab med at 

sammenligne årets snemængder med 

antallet af ræve og antallet af lemmin-

ger. Og som om det ikke var nok, fandt 

de først svaret, da de forskød ræve- og 

lemmingebestanden med et år i forhold 

til hinanden, fordi rævenes årlige indhug 

i bestanden af lemminger først viser sig, 

når året er omme, og rævene har ædt 

færdig og lemmingerne født deres unger. 

– De interessante resultater dukker 

som regel ikke op, før vi kombinerer vores 

data som en del af et større system, der 

hænger sammen på kryds og tværs, og 

det arbejde skal vi først til at tage rigtigt 

hul på nu, siger Mads C. Forhhammer.

Forskningsprojekterne i Zackenberg 

har været så stor en succes, at Grønlands 

Hjemmestyre, Miljøministeriet og Aage 

V. Jensens Fonde tilsammen har bevil-

get 7,3 millioner kroner til et lignende 

program, Nuuk Basic ved Nuuk på Grøn-

lands vestkyst. Her skal DMU blandt an-

det være med til at måle vandtilførsel til 

Godthåbsfjorden, antallet af torskelarver 

og tætheden af rensdyr.

En hvid polarræv nyder sommersolen ved rævegraven. Om sommeren er den hvide polarræv gråhvid i pelsen, og om vinteren er den helt hvid. Der findes to racer 

af polarræve: hvidræven og blåræven. Blåræven lever primært langs kysterne og spiser krebsdyr og fisk og hvidræven hovedsageligt i Nordøstgrønland, hvor den 

spiser lemminger. Begge ræve findes dog over det meste af landet, da de små rovdyr kan vandre op til 1000 kilometer. 

Forsker i Fremtiden For arktis
siden 1996 har forskere fra danMarks Miljøundersøgelser (dMu) deltaget i et iMponerende forskningssaMarbejde i nordøstgrønland, Zackenberg 

ecological research operations (Zero), der skal forudsige, hvilke effekter kliMaÆndringerne har for de arktiske oMråder. dMu-forskerne overvåger 

planter og dyr og registrerer alt fra udveksling af kultveilte MelleM tundraen og atMosfÆren til antallet af polarrÆve. når de koMbinerer deres 

Mange data, er de i stand til at opbygge Modeller for, hvordan kliMaeffekter på en organisMe kan sprede sig til hele økosysteMet. de danske forske-

re har station i det centrale nordøstgrønland – nÆrMere besteMt Zackenberg, der ligger tÆt på siriuspatruljens hovedkvarter ved daneborg. 
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Klimaforskere frygter, at kloden bliver 

oversvømmet af drivhusgasser, når per-

mafrosten i de arktiske områder smelter. 

Men den frygt er ubegrundet, viser nye 

resultater fra Danmarks Miljøundersøgel-

ser, Aarhus Universitet (DMU). 

global opvarmning 

Dugfriske forskningsresultater fra DMU’s 

Afdeling for Arktisk Miljø tyder på, at vi 

ikke behøver at frygte store udledninger 

af drivhusgasser, og at der dermed bliver 

skruet endnu et hak op for den globale 

opvarmning, når permafrosten i de ark-

tiske områder smelter. Den voksende 

tundra kommer os til undsætning ved 

 tundraen 
oPtager drivHusgasser

Professor Mads C. Forchhammer indsamler pil i det nord-

ligste Norge til at sammenligne med pilen i Zackenberg, 

Nordøstgrønland. På grund af klimaændringerne er der  

nu næsten ens vækstbetingelser de to steder. Generelt 

vokser den arktiske pil meget langsomt  

– pilebusken på billedet er cirka 83 år gammel. 

at optage en langt større mængde af de 

frigivne kulstoffer end forventet.

planter på gas 

DMU-forskerne har foretaget omfattende 

målinger i de sidste 10 år i forbindelse 

med deres forskningsprojekter på Zack-

enberg Research Centre i det centrale 

Nordøstgrønland. I den periode er noget 

af permafrosten smeltet og det aktive lag 

blevet dybere. Det betyder, at der bliver 

ledt flere drivhusgasser ud i atmosfæren, 

men DMU’s målinger viser også, at over 

de seneste 6 år er den mængde drivhus-

gasser, tundraens planter suger ud af 

atmosfæren, steget med godt 50 procent. 

Det opvejer til fulde det kvantum gasser, 

der bliver frigjort, når isen smelter. 

Grunden til, at de grønne vækster 

tager ekstra meget for sig af drivhusgas-

serne, er, at der er kommet flere planter. 

Vækstsæsonen for den nordøstgrønland-

ske tundra er over samme periode steget 

fra 47 dage til 63 dage på grund af det 

varmere klima.

– Tundraen er en betydningsfuld joker 

for hele regnskabet med drivhusgasser 

i Arktis, og det er sandsynligt, at resul-

taterne er de samme i andre arktiske 

områder, siger professor Mads C. Forch-

hammer fra Afdeling for Arktisk Miljø ved 

DMU. 

I tundraen findes der ingen større 

planter, men den er rig på mosser, laver, 

masser af græsser og mange dværgbuske 

som for eksempel arktisk pil.

PermaFrost er Frossen jord
inden for geologi er perMafrost defineret soM jord, der forbliver frossen i Mere end to år. perMa-

frost binder store MÆngder af drivhusgasser, heriblandt det farlige stof Metan. i dag er cirka 20 

procent af jordens landMasse dÆkket af perMafrost, Men så er gletsjere og oMråder uden perManent 

perMafrost også talt Med. ved floden lena i sibirien har Man Målt perMafrost ned til 1493 Meter.

kilde: gyldendals online leksikon
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Gad vide hvad et moderne kapital-

logisk eftersyn af ens eget ægteskab 

vil sige om udsigterne for dets fortsatte 

beståen?

thyborøn eller sin city

– Jeg bliver snart far til barn nummer to. 

Det er vist ikke så godt for ægteskabet, 

vel?

– Det er ikke entydigt. Det, man kan 

sige, er, at det i hvert fald ikke stabilise-

rer et forhold at få børn. Når der kommer 

et ekstra barn ind i forholdet, vil det iso-

leret set øge sandsynligheden for skils-

misse. Omvendt er det ikke tilfældigt, at 

der kommer et ekstra barn. Det er, fordi 

ægteskabet i forvejen er godt. Så du har 

sikkert et stabilt ægteskab.

– Jeg tjener lidt mere end min kone. 

Er det fremmende for ægteskabets over-

levelseschancer?

– Ja, det er godt. For manden er 

indkomsten et godt signal om hans æg-

teskabskvaliteter. Jo højere løn manden 

har, desto mere stabilt er forholdet. 

Hvis din kone derimod pludselig får en 

markant indkomststigning, vil det virke 

destabiliserende for jeres forhold.

– Hvad med uddannelsesniveauet? 

Har det betydning?

– Ja, men her er der visse variationer. 

Men det ser ud til, at det er summen af 

uddannelse, der er godt. Jo mere uddan-

nelse, man kan samle sammen i et for-

hold, jo bedre. Går man ned i detaljerne, 

er det sandsynligvis ikke ligegyldigt, 

hvilken uddannelse parret har. Det er 

ikke sikkert, at to ph.d.er er det aller-

bedste match. 

– Vi bor i Skejby, men der er noget 

med, at det ikke er så godt for ægte-

skabet at bo i byen. Du har skrevet en 

artikel, der hedder “Sin City”. Bor der 

mange syndere i byen?

– I forhold til risikoen for skilsmisse 

er det bedre at bo i Skejby end at bo 

i midtbyen, men det ville være endnu 

bedre at flytte til Thyborøn. Byen har en 

større befolkningstæthed, og risikoen for 

at bombe ind i et bedre catch er større 

i byen end på landet. Det at flytte væk 

fra byen kan ses som en form for com-

mitment device – altså en slags trofast-

hedserklæring: Nu flytter vi herud, hvor 

afkastet ved at gå ud og søge på marke-

det er lavere end i byen. Men ligesom i 

tilfældet med børn er det ikke tilfældigt, 

hvem der vælger at flytte ud. Det er par, 

der i forvejen har et stabilt forhold. 

– Måske kan man se et ægteskab som 

en portefølje – en aktieinvestering, hvor 

det gælder om udligne og diversificere 

risici. Hvis ét element i porteføljen svin-

ger den ene vej, skal man sørge for at 

Han kunne måske være blevet bankdirek-

tør som sin far, men trangen til at “nørde 

den” med statistiske og økonomiske data 

var for stærk. I dag er Michael Svarer nær-

mest landskendt som økonomen, der har sat 

sandsynligheden for, om et ægteskab ender 

med skilsmisse, på matematisk formel. Hu-

struen var med til at sætte ham på sporet.

Ægteskabs

“Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ik-

ke, Du vil ogsaa fortryde det; gift Dig eller 

gift Dig ikke, Du vil fortryde begge Dele.”

Kierkegaard-pseudonymet Victor 

Eremitas berømte “ægteskabslogik” fra 

Enten/Eller kører rundt i hovedet på 

mig, da jeg nærmer mig Michael Svarers 

kontor. Den 35-årige lektor i økonomi 

ved en hel del om, hvorfor så mange par 

fortryder deres ja i kirken eller på rådhu-

set og bliver skilt igen. Det har han tal 

og modeller for. Det handler i bund og 

grund om et kompliceret samspil mellem 

muligheden for gevinst og frygten for 

tab: Et par vil fortryde ægteskabet og 

blive skilt, hvis alternativerne overstiger 

værdierne i ægteskabet. Omvendt bliver 

de sammen, hvis værdierne overstiger 

alternativerne. Elementært. 
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Ægteskabs økonomen
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Michael Svarer er blevet 

landskendt på at sætte 

kniven i bryllupskagen.
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have et aktiv, der samtidig svinger den 

anden vej. De mest stabile ægteskaber er 

så dem, hvor man er i stand til at skabe 

et vedvarende højt risikojusteret afkast. 

Det er faktisk noget af det, jeg er ved at 

undersøge for øjeblikket.

– Aha, jamen det kan da være, jeg 

skal til at justere lidt på ægteskabsporte-

føljen. Thyborøn sagde du …

ikke pop og pjat

Det er ikke svært at forstå, hvorfor den un-

ge lektor i økonomi ved Aarhus Universitet 

er blevet “yndlingsøkonomen” i mange 

danske medier lige fra Femina til Kristeligt 

Dagblad. Michael Svarers forskning i fa-

milieøkonomi er både usædvanlig, under-

holdende og let at have en mening om.

– Jeg oplever det stort set overalt, 

hvor jeg kommer – f.eks. ved frisøren. 

Hun spørger jo altid, hvad jeg laver, og 

når jeg så siger, at jeg er ansat på uni-

versitetet, bliver hun noget fjern i blik-

ket. Så fortæller jeg, at jeg bl.a. ser på 

effekten af børn i ægteskabet, og det 

vækker snakkelysten til live. Hun har 

måske en søsters mands niece, der lige er 

blevet skilt efter det andet barn, griner 

Michael Svarer. 

På universitetet har populariteten ud-

adtil det af og til med at være omvendt 

proportional med anerkendelsen fra kol-

leger, men fra den side har Michael Sva-

rer også kun mødt velvilje.

– Dybest set handler det vel om, at 

der er forskningsmæssig legitimitet bag 

det, jeg udtaler mig om. Jeg har fået en 

del artikler publiceret i anerkendte tids-

skrifter, og det er nu engang det, der er 

meriterende i vores branche. Desuden 

er familieøkonomi et veletableret forsk-

ningsområde i udlandet. Pioneren, den 

amerikanske økonom Gary Becker, fik i 

1992 nobelprisen for at have bragt øko-

nomisk teori ind på områder, hvor den 

ikke tidligere havde været, siger Michael 

Svarer og fortæller, at da han i sin tid 

skulle forsvare sin ph.d.-afhandling, var 

det kapitlet om familieøkonomi og ægte-

skabsmarkedet, de høje økonomiske her-

rer og damer ville høre ham forelæse om.

– Det var det første gode tegn på, at 

det altså ikke var for poppet eller pjattet. 

Siden har det også betydet, at jeg har 

fået masser af feedback fra og kontakter 

til andre faggrupper, for eksempel so-

ciologer og sexologer. Det er bestemt en 

af de ting, jeg godt kan lide ved at lave 

det, jeg gør.

nørd eller leder?

At en interesse for matematik kan føre til 

mange ting, er Michael Svarer et parade-

eksempel på. Matematik var hans bedste 

fag i skolen, og der var aldrig tvivl om, at 

han skulle være mat-fys’er i gymnasiet.

Et par vil fortryde ægteskabet 

og blive skilt, hvis alterna-

tiverne overstiger værdierne 

i ægteskabet, siger Michael 

 Svarer, der har sat sandsyn-

ligheden for skilsmisse på en 

matematisk formel. 
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– Det var jo det hårdeste og det sjo-

veste, siger Michael Svarer. Han var hel-

ler ikke var i tvivl om, at han ville i gang 

med økonomistudiet på Aarhus Universi-

tet lige efter gymnasiet.

– Min far var direktør i Handelsban-

ken i Haderslev, så jeg tænkte, at det 

skulle jeg nok også være. Jeg var ikke 

specielt kreativ, siger han.

På oecon-studiet kom han på et rent 

munkehold – ene drenge(røve).

– Det var virkeligt et race to the bot-

tom. Vi var sindssygt useriøse, og man 

skulle i hvert fald ikke komme tilbage efter 

en weekend og sige, at man havde læst.

Efter de første to år på oecon-stu-

diet skulle han vælge, om han ville være 

driftsøkonom eller nationaløkonom – el-

ler som han selv siger: forberede sig på 

en fremtid som leder i en mellemstor jysk 

virksomhed eller som en “nørd”, der sid-

der og fedter med nationalregnskaber.

– Det var ikke et let valg. Alle på 

mit hold valgte driftsøkonomi, og jeg 

spekulerede som en gal hele sommerfe-

rien: Hvad var det egentlig, der havde 

været sjovest de to første år? Jeg blev 

enig med mig selv om, at det sjoveste 

havde været, når der stod en lidt nørdet 

professor i stumpbukser og forelæste 

om nationaløkonomiske emner, fortæller 

Michael Svarer. 

På nationaløkonomi kom han i bedre 

selskab – i hvert fald rent fagligt.

– Her gik de teoretisk stærke stude-

rende, der havde lavet noget de første to 

år, så jeg havde meget at indhente. Jeg 

kom i en fantastisk læsegruppe med nogle 

virkelig dygtige studerende, og man kan 

vel godt sige, at mit liv tog en vending i 

den periode. Jeg kom i kontakt med Cen-

ter for Arbejdsmarkedsforskning og endte 

med at skrive min hovedopgave der.

Inden han var færdig med specialet, 

fik han imidlertid et tilbud fra Jyske 

Bank, som han sagde ja til.

– Jeg havde jo gået og regnet med, 

at jeg nok ville ende i en bank, siden jeg 

var i erhvervspraktik i en bank i niende 

klasse. Men da jeg så sad der, kunne jeg 

hurtigt mærke, at jeg savnede at læse vi-

denskabelige artikler og rode med data, 

så da min specialevejleder opfordrede 

mig til at søge ph.d., slog jeg til. Hvis 

han ikke havde spurgt, havde jeg nok 

været bankmand i dag.

det perfekte forskningsområde

I forbindelse med ph.d.-studiet inden 

for arbejdsmarkedsforskning tog Michael 

Svarer til University of Essex i England. 

Her stødte han ind i professor Kenneth 

Burdett.

– Han beskæftigede sig bl.a. med, 

hvad markedssituationen betyder for, 

hvem der gifter sig med hvem. Kan man 

forbedre sin status på ægteskabsmar-

kedet ved at få silikone i læberne og 

den slags? Det syntes jeg lød ret skægt. 

Kunne man virkelig bruge økonomisk 

teori til at forklare noget, der umiddel-

bart ligger i en helt anden boldgade? 

Samtidig skrev min kæreste, som jeg i 

dag er gift med, speciale på Historie om 

ægteskabsmarkedet for danske adels-

kvinder i 1500-tallet. Både på den fag-

lige og den mere hjemlige side blev jeg 

altså bombarderet med en masse ideer 

om, hvad markedet betyder for, hvem 

der finder sammen med hvem, og hvem 

der bliver skilt.

Da han kom tilbage til Danmark, 

fandt han ud af, at Danmark er det helt 

ideelle sted til den slags forskning, fordi 

vi registrerer de mindste bevægelser, folk 

foretager sig i livet. Forskning inden for 

familieøkonomi kunne med andre ord få 

et ordentligt empirisk grundlag, fordi vi 

via Danmarks Statistik har nogle af ver-

dens bedste data på området.

– Det har været enormt motiverende 

for mit arbejde med det her emne, at jeg 

har kunnet lave noget god forskning og 

få det publiceret. Samtidig er der ikke 

mange, der beskæftiger sig med det i 

Danmark, og det har selvfølgelig været 

med til at give det større gennemslags-

kraft, end hvis jeg havde lavet endnu 

et studie af det danske arbejdsmarked, 

siger Michael Svarer, der i 2002 blev 

den første internt uddannede i ti år, der 

blev ansat som adjunkt på Institut for 

Økonomi. Ledelsen var altså temmelig 

forhippet på at sikre sig hans kvaliteter 

som forsker og underviser. At han også 

magter undervisningsopgaven, viser den 

kendsgerning, at han i både 2003 og 

2004 vandt Den Gyldne Pegepind – en 

afstemning, hvor de økonomistuderende 

kårer instituttets bedste underviser. 

rationelt valg

På reolen bag kontorets skrivebord står 

et billede, der forestiller Michael Svarers 

hustru og to børn. Et eller andet må han 

altså selv have gjort rigtigt. 

– Hvordan har du båret dig ad? Er 

det noget med nogle matematiske nytte-

funktioner og så ind i et Excel-ark?

– Nej, så enkelt er det vist ikke. Der 

er sjældent fuld forklaringskraft i en 

økonomisk model. Men jeg synes da, 

at jeg har truffet et par rationelle valg 

undervejs. Jeg mødte min kone, da vi 

boede på samme gang på kollegium 4 i 

Universitetsparken. Der var virkelig hård 

konkurrence om pigerne, så vi skyndte 

os at flytte ud i en lejlighed. Siden er vi 

flyttet helt til Risskov. Man skal se at få 

“rovet” med sig ud i forstæderne. Stati-

stikken viser klart, at det minimerer risi-

koen for, at det ender med skilsmisse.
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– I gymnasiet læste jeg en artikel, som handlede 
om forskernes forsøg på at kopiere naturen på 
en bæredygtig måde. Forskningen skulle føre 
frem til mere miljørigtige biler, bedre medicin 
og meget andet. Wauw, tænkte jeg – hvordan 
kommer man til at arbejde med de her ting? 
Jeg nåede frem til, at det bedste var at vælge 
nano-studiet.
Line Rude studerer nanoteknologi

– Den tanke at skulle formidle et helt land 
synes jeg er ret spændende. Derfor valgte jeg 
at læse tysk i Århus, fordi studiet lægger vægt 
på formidling og giver et bundsolidt indblik i 
sprog, kultur og samfund. Tysk har en høj jy-
defaktor – man får virkelig meget for pengene 
her.

Jørgen Pedersen studerer tysk 

– Jeg er overrasket over, hvor livligt studiet er. 
Der er mange muligheder for at danne sig et 
godt socialt netværk, og Økonomisk Forening 
arrangerer en masse gode studieture, faglige 
arrangementer og fester. Der er en stor fælles-
skabsfølelse på Økonomi, måske fordi det er 
et forholdsvis lille studium, hvor du kan sætte 
ansigt på de fleste.
Sanni Nørgaard Larsen studerer økonomi

Aarhus Universitet
150 bachelor- og kandidatuddannelser

• Design din fremtid med fleksible studier
• Mød 34.000 engagerede studerende fra ind- og udland
• Oplev Danmarks livligste studiemiljø 

www.studieguide.au.dk
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Aarhus Universitet har 

hermed fornøjelsen at  

præsentere en række  

kompetencegivende  

efter- og videreud- 

dannelsesforløb

Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøj-
skolen (AU-HIH) blev den 1. august 2006 en del 
af Aarhus Universitet. På side 46 til 47 kan du 
læse om udbud af efter- og videreuddannelse 
ved AU-HIH.

Programmet er tænkt som en appetitvækker, 
der skal give et første indtryk af mulighederne. 
Du kan få en uddybende kursus- eller fagbeskri-
velse til alle forløb.

Programmet indeholder en række kompeten-
cegivende efter- og videreuddannelsesforløb, og 
der udbydes både hele uddannelser, moduler og 
enkeltfag.

De fleste udbud er tilrettelagt på deltid, så du 
kan uddanne dig sideløbende med et arbejde. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hvad er kompetencegivende  
efter- og videreuddannelse?
Uddannelser og enkeltfag i denne oversigt er 
formelt kompetencegivende og reguleret af 
ministerielle bekendtgørelser. Du kan afslutte 
undervisningsforløbene med eksamen og kan på 
den måde få dokumenteret din nye viden. Hele 
uddannelser kan du afslutte med en grad. 

Universitetet tilbyder tre typer kompetencegi-
vende efter- og videreuddannelse: 
•  Heltidsuddannelser og enkeltfag tilrettelagt 

på deltid 
• Masteruddannelser
•  Diplomuddannelser. 
De to sidstnævnte er dedikerede efter- og vide-
reuddannelser og reguleret af en særlig bekendt-
gørelse for deltidsuddannelser. Forløbene starter 
i august/september 2007 eller i januar/februar 
2008. De fleste starter dog i september. Det er 
ikke alle forløb, der udbydes hvert år.

Undervisningen
Undervisning tilrettelagt på deltid betyder, at en 
uddannelse, som har en studiebelastning på et 
årsværk, normalt vil have en varighed på mindst 
to år. Et årsværk svarer til 60 ECTS-point.

Flere uddannelser og enkeltfag anvender in-
ternet og konferencesystemer til undervisning og 
vejledning. Men “face to face”-møde og dialog 

mellem de studerende indbyrdes og mellem stu-
derende og lærere udgør også en central del af 
undervisningen.

Fjernundervisning inkluderer koncentrerede 
undervisningsseminarer, hvis antal varierer fra ud-
dannelse til uddannelse. Seminarerne rummer så-
vel lærerstyret undervisning som undervisnings-
former, der kræver deltagernes aktive medvirken. 
I tiden mellem seminarerne arbejdes der mere 
selvstændigt, enten individuelt eller i grupper.

På moduler og enkeltfag med aftenunder-
visning mødes de studerende og underviserne 
oftere end i fjernundervisningsforløbene. Under-
visningen er normalt placeret sent om eftermid-
dagen eller om aftenen på hverdage, eventuelt 
suppleret med nogle få weekender.

Adgangskrav
Der stilles adgangskrav om forudgående eksa-
men og i nogle tilfælde om relevant erhvervser-
faring. De konkrete krav afhænger af de enkelte 
efter- og videreuddannelsers formelle niveau og 
faglige område.

Ansøgning og optagelse
Du skal ansøge skriftligt på et skema, som du 
kan rekvirere sammen med en mere uddybende 
beskrivelse af de enkelte udbud. Ansøgningsske-
maerne kan du også finde på internettet. Under 
hvert udbud står der, hvem du kan kontakte for 
yderligere oplysninger, ansøgningsskema mv.
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EVU-Sekretariatet er Sekretariatet for Efter- og 
Videreuddannelse ved Aarhus Universitet, og AU-
HIH er Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniør-
Højskolen i Herning. Du finder vores kontaktop-
lysninger og web-adresser i kolofonen til højre.

Hvis du er indskrevet som ordinær heltidsstu-
derende ved en universitetsuddannelse, kan du 
ikke samtidig blive optaget på den tilsvarende 
deltidsuddannelse.

Deltagerbetaling
Deltagerbetalingen opkræves, når du bliver 
optaget, og du betaler for et semester/kvarter 
ad gangen. Statstilskuddet til kompetencegi-
vende efter- og videreuddannelse fastsættes i 
finansloven for et år ad gangen. Universitetet 
tager derfor forbehold for eventuelle ændringer i 
deltagerbetalingen.

SU, SVU og orlov til uddannelse
Du kan ikke få SU til efter- og videreuddan-
nelse. Du kan søge SVU (statens voksenuddan-
nelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne, og 
uddannelsen foregår som heltidsundervisning. 
Kravet om heltidsundervisning kan eventuelt op-
fyldes ved at kombinere flere deltidsfag/-uddan-
nelser. Læs mere om SVU på: www.svu.dk

Informationsmateriale
De korte omtaler af forløbene på de næste sider 
giver et indtryk af mulighederne. Der findes en 
mere udførlig beskrivelse af hvert forløb, som 
du, afhængig af det konkrete udbud, kan få hos 
Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse, 
Aarhus Universitet eller hos Aarhus Universitet, 
Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning.

Enkeltfag i dagtimerne – tompladsordningen
Du kan også følge enkeltfag i dagtimerne under 
tompladsordningen. Undervisningen foregår 
sammen med de ordinære heltidsstuderende, og 
det er en forudsætning for optagelse, at der er 
ledige pladser på det ønskede enkeltfag, og at 
du opfylder adgangskravene. 

Yderligere information om enkeltfag i dag-
timerne (tompladsordningen) findes på univer-
sitetets hjemmeside:  
www.au.dk/evu/tomplads

Læs mere om tompladsordningen på side 48 
og 49.

Universitetet tilbyder også korte kurser med 
fuld brugerbetaling
Undervisning og tilrettelæggelse af kurserne er 
ikke bundet af studieordningsmæssige bestem-
melser. Kurserne er specielt udviklede og tilret-
telagt med sigte på efteruddannelse af bestemte 
grupper, fx gymnasielærere eller ansatte i en 
virksomhed. 

Kurserne varer fra en til tre dage. Der afhol-
des ikke eksamen. Hvis du ønsker yderligere 
information om korte kurser, er du velkommen til 
at kontakte Erhvervskontakten ved Aarhus Uni-
versitet på www.au.dk/da/erhverv eller Aarhus 
Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen på 
www.hih.au.dk

kontaktadresser

Sekretariatet for Efter- og Videreuddan-

nelse  

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5

8000 Århus C

telefon 8942 6761  

(hverdage kl. 10.00-14.00  

onsdag kl. 12.00-16.00) 

e-mail: evu@au.dk

Bestilling af fagbeskrivelser og ansøg-

ningsskemaer på www.au.dk/evu/katalog

Aarhus Universitet  

Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning

Birk Centerpark 15 

7400 Herning

telefon 9720 8311  

e-mail: info@hih.au.dk

Bestilling af fagbeskrivelser og ansøg-

ningsskemaer på www.hih.au.dk eller send 

din ansøgning via websiden.

HandelsHøjskolen, 
aarHus universitet

Aarhus Universitet og Aarhus School  

of Business fusionerede 1. januar 2007.  

Nyt navn er Handelshøjskolen, Aarhus 

Universitet.

Efter- og VidereuddannelsesCentret på 

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 

tilbyder et stort udvalg af erhvervsrettede 

forskningsbaserede deltidsuddannelser.  

Det er muligt at læse følgende: 

Executive MBA – Ledelse i forandring, 

Fleksibel MBA, Executive Master i Corpo-

rate Communcation, Master i IT, Master 

i Moms og Afgifter, Master i Miljø- og 

Energiret samt Master i IT, Kommunikation 

og Organisation.

Du kan også læse en hel HD eller  

HD-enkeltfag inden for specialerne:

Afsætningsøkonomi, Finansiering, Organi-

sation, Regnskab & Økonomistyring,

Finansiel Rådgivning, Logistik og Supply 

Chain, Management og Retail and Key  

Account Management/Detail.

Derudover udbyder vi kurser og konferen-

cer med udgangspunkt i den erhvervsret-

tede forskning.

Kontakt os på www.asb.dk/evc eller  

telefon på 8948 6688.

inFormationer På internettet

Voksenuddannelser i Danmark:

www.vidar.dk

Studievalg:

www.ug.dk
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Filosofi

God metode – Projektorienteret  
videnskabsteori og forskningsmetodik
Kurset giver de videnskabsteoretiske og 
forskningsmetodiske forudsætninger for et 
videnskabsbaseret projektarbejde. De viden-
skabsteoretiske hovedparadigmer gennemgås 
og analyseres. Forskningens hovedformer be-
handles både teoretisk og praktisk: problem-
analyse, problem- og hypoteseformuleringer, 
forskningsdesign, dataindsamlingsformer, 
operationalisering, udvælgelse af personer, 
databearbejdning osv. Der sigtes både imod 
eget forskningsprojekt og imod undervisning 
og vejledning af studerende. Kurset udbydes 
både i efteråret 2007 og i foråret 2008.

Fjernundervisning med weekendseminarer
Varighed: september 2007 til januar 2008
Pris: 3.600 kr.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Varighed: februar 2008 til august 2008
Pris: 3.600 kr.
Ansøgningsfrist: 15. november 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Idéhistorie

Mellem forundring og beundring – religio-
nens udfordring til filosofien. Emneområde, 
del af kandidatuddannelsen
Filosofi udspringer af en undren – religion 
udspringer af en beundren. Skæringspunktet 
mellem filosofi og religion søges indkredset i 
form af en tænkning, der er en ”beundrende 
undren”, og som forbinder sig med kunsten. 
Desuden undersøges forholdet mellem moder-
nitet, metafysik og religion i europæisk tænk-
ning. Centrale tænkere vil være: K.E. Løgstrup, 
Hannah Arendt, Heidegger, Wittgenstein, 
Nietzsche, Dostojevskij, Kierkegaard, Hegel, 
Kant, Luther, Augustin, Aristoteles, Platon og 
Homer.

Varighed: september 2007 til august 2008
Fjernundervisning med lørdagsseminarer
Pris: 3.600 kr. pr. semester
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Idéhistorie

Samfund, politik og individ under foran-
dring. Frit valgt emneområde, del af BA-
grundfag
Hvor man end kigger fra økonomien til indivi-
det, fra krigen til velfærden, er der opbrud og 
forandring. Spørgsmålet om brud og kontinui-
tet i det moderne belyses gennem læsninger 
af både klassiske samfundspolitiske værker 
(Hobbes, Locke, Kant, Rousseau) og nutidige 
bud (Giddens, Beck, Bauman, Habermas). 
Med henblik på bedre at kunne svare på, hvor 
vores samfund bevæger sig hen, behandles 
temaer inden for politik, individ, globalisering, 
velfærdsstat, økonomi, teknologi, krig, multi-
kulturalisme m.m.

Varighed: september 2007 til august 2008
Fjernundervisning med lørdagsseminarer
Pris: 3.600 kr. pr. semester
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Idéhistorie/Filosofi

Interkulturel filosofi, religion og idéhistorie. 
Forløbet er en del af suppleringsfaget i  
religion og livssyn
Udbuddet giver en idéhistorisk introduktion til 
nogle centrale temaer i forskellige ikke-euro-
pæiske religiøse og filosofiske idéhistoriske 
traditioner. Der gives endvidere en præsenta-
tion af diverse problemstillinger i relation til 
fortolkning af idéer og livssyn på tværs af kul-
turelle og religiøse grænser (interkulturel og 
interreligiøs hermeneutik). Endelig foretages 
der en læsning af et ikke-europæisk idéhisto-
risk hovedværk.

Varighed: september 2007 til august 2008 
Fjernundervisning med lørdagsseminarer 
Pris: 3.600 kr. pr. semester 
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet
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HISTORIE – OLDTIDSKUNDSKAB

Oldtidskundskab

Introduktion til klassisk arkæologi, del af 
sidefag i oldtidskundskab
Disciplinen giver de studerende en introdukti-
on til hovedlinjerne i græsk arkæologi samt et 
udblik til den romerske arkæologi med særlig 
vægt på den julisk-claudiske periode. Endvi-
dere vil antik-receptionen kort blive berørt. 
Kurset omfatter en præsentation af de basale 
arbejdsmetoder og redskaber til studiet af  
klassisk arkæologi.

Varighed: september 2007 til januar 2008 
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 2.400 kr.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Oldtidskundskab

Introduktion til antikken, del af sidefag i 
oldtidskundskab
Disciplinen introducerer til hovedlinjerne i 
antikkens litteratur- og kulturhistorie fra det 
arkaiske Grækenland til og med Konstantin 
den Store, under hvem kristendommen blev 
Romerrigets officielle religion. Med udgangs-
punkt i de historiske rammer og perioder giver 
disciplinen overblik over oldtidens samfund, 
herunder den politiske udvikling fra tyranner 
over demokrati og hellenistiske kongedømmer 
til kejsertid i både det græske og italiske om-
råde. Der fokuseres blandt andet på forskellige 
litteraturgenrer samt det overordnede forhold 
mellem litteratur, kunst og arkæologi.

Varighed: september 2007 til januar 2008
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 3.600 kr.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Oldtidskundskab

Tekstanalyse og litteraturteori, del af side-
fag i oldtidskundskab
Antikkens litterære kritikere, som Aristoteles 
og Horats, har været udgangspunkt for senere 
perioders tænkning om litteratur. Disciplinen 
giver den studerende kendskab til antik og 
moderne litteraturteori og deres respektive 
metoder samt praktisk færdighed i at anvende 
disse metoder i analyse af græske og romerske 
forfattere læst i oversættelse.

Varighed: februar 2008 til august 2008
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 2.400 kr.
Ansøgningsfrist: 15. november 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Oldtidskundskab

Epos, del af sidefag i oldtidskundskab
Sagnene om Troja og om Roms grundlæggelse 
kender vi fra Homer og Vergil. Disciplinen 
giver et litteraturhistorisk overblik over græsk-
romersk episk digtning. Gennem introduceren-
de tekster og øvelser, der består i besvarelser 
af arbejdsspørgsmål, vil det græske og romer-
ske epos blive analyseret litteraturhistorisk, 
religions- og idéhistorisk samt arkæologisk. 
Centrale tekster vil være Homer og Vergil; der-
udover vil der blive læst tekster om og af bl.a. 
Hesiod, Ovid og Lukan.

Varighed: februar 2008 til august 2008
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 2.400 kr.
Ansøgningsfrist: 15. november 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Historie

Sidefag i historie
Udbuddet henvender sig til alle med interesse 
for historie. De kvalifikationer, som uddannel-
sen fører frem til, gør den særlig relevant for 
lærere ved de gymnasiale uddannelser.

Sidefaget består af disciplinerne Danmarks-
historie, Verdenshistorie, Historisk Metode 1 
& 2 og Historieteori. Et Bredt historisk Emne 
og et Kildenært historisk Emne. Et Emne om 
Historiebrug og et Samfundsvidenskabeligt 
Emne samt yderligere et Historisk Emne. 

Sidefaget er sammensat således, at den 
både giver et bredt kendskab til verdens og 
Danmarks historie og sætter den studerende 
i stand til på et teoretisk bevidst og metodisk 
forsvarligt grundlag at behandle afgrænsede 
historiske problemstillinger i dybden. Et mål 
for sidefaget er at give en forståelse af, at 
historien først får eksistens gennem de spørgs-
mål, som eftertiden stiller til fortidens levn.

Varighed: september 2007 til august 2010
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 4.200 kr. pr. semester
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Historie

Suppleringsfag i historie
Udbuddet er en afrundet uddannelsesdel, 
der henvender sig til alle med interesse for 
historie.

Det består af disciplinerne Danmarkshistorie, 
Verdenshistorie, Historisk Metode 1 & 2 samt et 
Bredt historisk Emne og et Kildenært historisk 
Emne og svarer således til de første to tredje-
dele af sidefaget i Historie. 

Suppleringsfaget skal dels give et bredt 
kendskab til verdens og Danmarks historie 
dels bibringe den studerende færdigheder i at 
overskue og analysere historiske og samfunds-
mæssige sammenhænge, at vurdere og tolke 
kilder, at opstille en historisk problemstilling 
og at analysere den ved hjælp af relevante 
metoder og kilder.

Varighed: september 2007 til august 2009
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 3.600 kr. pr. semester
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet
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Museologi

Master i museologi (MMU)
Med udgangspunkt i de nyeste tendenser 
inden for international museologi har uddan-
nelsen fokus på kulturarvsspørgsmål, museer 
og kulturinstitutioners kulturpolitiske rolle og 
betydning, organisation og ledelse af museer, 
markedsføring samt kommunikations- og for-
midlingsstrategier. Deltagerne udstyres med en 
række analysemodeller, metodiske redskaber 
og strategiplaner, som kan implementeres i det 
daglige museale arbejde. Hele uddannelsen og 
modul 1 udbydes med studiestart i september 
2007 og modul 2 i foråret 2008.

Varighed: september 2007 til august 2009
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 50.000 kr. for hele uddannelsen, 12.500 
kr. pr. modul
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007 og  
15. november 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Teologi

Religionsfag I og Etik og Religionsfilosofi I
Kurset i Religionsfag I og Etik og Religionsfi-
losofi I samler to kurser, der hver især intro-
ducerer til vigtige elementer i teologien. Re-
ligionsfag I indfører i hovedbegreberne inden 
for religionsteori og religionsfænomenologi. 
Vægten ligger på det komparative perspektiv, 
hvor religion som et globalt kulturfænomen 
studeres systematisk ud fra generelle religi-
onsvidenskabelige kategorier såsom myter, 
guder, ritualer og renhedssystemer.

I forlængelse heraf behandler Etik og Reli-
gionsfilosofi I bl.a. spørgsmålet om den kristne 
tros konsekvenser for menneskelig handling 
(etikken), mens religionsfilosofien forholder 
sig til kristendommens gyldighedskrav og pro-
blematiseringen heraf. Dette sker i faget Etik 
og Religionsfilosofi I gennem læsning af et 
nyere centralt teologisk værk.

Varighed: september 2007 til januar 2008
Aftenundervisning
Pris: 2.400 kr.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Teologi

Religionsfag II
Religionsfag II indfører i et religionsfagligt 
tema inden for en eller flere ikke-kristne re-
ligioner. På baggrund af studier i historie og 
lære undersøges den/deres nutidige skikkelse 
under inddragelse af spørgsmålet om kristen-
dommens forhold til den/disse religioner, 
snart som konkrete case studies, snart som 
baggrund for systematisk refleksion over den 
religiøse mangfoldighed og de udfordringer, 
den rummer. 

Religionsfag II er defineret som en ramme, 
der åbner mulighed for forskellige typer af un-
dervisningsforløb, alt efter om perspektivet er 
overvejende religionsvidenskabeligt, religions-
teologisk eller teologisk, historisk, sociologisk, 
antropologisk, komparativt eller systematisk.

Varighed: februar 2008 til august 2008
Aftenundervisning
Pris: 2.400 kr.
Ansøgningsfrist: 15. november 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Religionsvidenskab

Introduktion til religionshistorien og til 
grundlæggende religiøse fænomener
Kurset vil med udgangspunkt i en introduktion 
til fagets væsentlige teorier om og tilgange til 
religion give en bred indføring i centrale reli-
gioner og religiøse fænomener. 

Kurset giver en kort introduktion til væ-
sentlige teoridannelser, som har præget reli-
gionsvidenskaben, og som både har påvirket 
vores måde at forklare religion på som fæno-
men og vores måde at læse tekster på. Kurset 
giver endvidere en oversigt over centrale 
religioner og deres historiske udgangspunkt 
og udvikling. 

Varighed: september 2007 til januar 2008
Aftenundervisning
Pris: 2.400 kr.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Religionsvidenskab

Kognitiv religionsteori
I enkeltfaget kognitiv religionsteori indføres 
de studerende i centrale og aktuelle teorier 
inden for religionsvidenskaben på grundlag af 
evolutionspsykologi, kognitiv antropologi og 
forskellige neurovidenskabelige discipliner.

Varighed: februar 2008 til august 2008
Aftenundervisning
Pris: 1.200 kr.
Ansøgningsfrist: 15. november 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

MUSEOLOGI TEOLOGI – RELIGION
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Antropologi

Modul II af suppleringsfag i organisations-
antropologi
Temaer: Hvordan er forholdet mellem individ, 
organisation og omverden? Hvad har globali-
sering og fleksibilitet betydet for arbejdslivet 
i de seneste årtier? Hvordan virker virksom-
hedskultur? Modul I skal være bestået for 
optagelse.

Varighed: september 2007 til august 2008
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 3.600 kr. pr. semester
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Filosofi

Master i etik og værdier i organisationer 
(MEVO) 
Henvender sig til personer, der arbejder med 
fx organisationsudvikling, ledelse, HR og 
undervisning. Uddannelsen giver en teoretisk 
forankret indsigt i, hvordan man afkoder, prio-
riterer og formidler organisationers og profes-
sioners etik og værdier. 

Deltageren bliver i stand til at bidrage 
til organisationens etiske og værdimæssige 
afklaring og til at foretage mere generelle 
vurderinger af organisationens værdier og 
udviklingsmål.

Modul 3 udbydes i efteråret 2007.

Varighed: september 2007 til januar 2008
4 weekendseminarer pr. semester
Pris: 20.000 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Nordisk

Sprog I-II,  
del af sidefag og bacheloruddannelse
Formålet med kurset er at give den studerende 
en grundlæggende viden om dansk fonetik, 
grammatik, semantik, tekstlingvistik og prag-
matik som redskaber for kommunikation, og 
en evne til at lave grammatisk, stilistisk og 
pragmatisk analyse af et bredt spektrum af 
sproglige tekster. 

Varighed: september 2007 til august 2008
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 3.375 kr. pr. semester
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Nordisk

Litteraturhistorie I og II,  
del af sidefag og bacheloruddannelse
Formålet med kurset er at introducere til nor-
disk, fortrinsvis dansk litteraturhistorie, fra ca. 
800 til 2000. Undervejs opbygges et kendskab 
til hovedværker og centrale tekster inden for 
denne periode, og man får et overblik over de 
forskellige teksttypers historie og efterhån-
den en evne til at trække længere litteratur-
historiske linjer.

Varighed: september 2007 til august 2008
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 3.375 kr. pr. semester
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Engelsk

Sidefag i engelsk
Studiet varer 31/2 år og giver først en in-
troduktion til engelskuddannelsens grund-
discipliner inden for lingvistik, litteratur og 
samfundsforhold/historie, mens der senere i 
forløbet fokuseres på mere snævre emneom-
råder. Sidefaget kan følges med henblik på 
undervisningskompetence i gymnasieskolerne.

Varighed: september 2007 til januar 2011
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 3.600 kr. pr. semester
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Fransk

Interkulturel kommunikation
Kendskab til og viden om interkulturel kom-
munikation er af væsentlig betydning for 
forståelsen af kulturelle, sociale, politiske og 
økonomiske forhold i andre kulturer. Kursets 
fokus ligger på kulturmøder og kommunika-
tion på tværs af kulturer med særlig fokus 
på danskerens kontakt med franskmandens 
levevis, tænkemåde og kulturelle værdier. Der 
gives en generel introduktion til begreber som 
nationalitet og livsstil og til teorier om kultu-
relle værdier og identitet.

Varighed: september 2007 til januar 2008 
Fjernundervisning med weekendseminarer 
Pris: 2.400 kr.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Italiensk

Modul I af Italiensk grundfag
Modulet omfatter en kombination af disci-
plinerne Basisitaliensk (fonetik, morfologi og 
elementær syntaks) og Kultur og historie 1 
(indførelse i centrale dele af Italiens historie & 
kultur fra samling til ca. 1968) samt elemen-
tært kendskab til kommunikationsanalytiske 
metoder og deres anvendelse inden for tekst-
analyse, billedanalyse og kildekritik. Modulet 
henvender sig til undervisere, virksomheds-  
eller institutionsansatte, der har brug for spe-
cifikke kompetencer inden for italiensk sprog 
og kultur.

Varighed: september 2007 til august 2008
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 3.600 kr. pr. semester
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet
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Retorik

Master i retorik og formidling (MARC)
Teoretisk og praktisk kommunikationsuddan-
nelse i klassisk og moderne retorik. Deltagerne 
opnår kompetencer i skriftlig og mundtlig 
fremstilling, retorisk analyse og kritik af argu-
mentation, genre og publikum samt krise- og 
mediekommunikation. Modul 3 udbydes i 
efteråret 2007 og forudsætter, at modul 1 og 
2 er bestået. Uddannelsen forventes udbudt 
igen med studiestart september 2008.

Varighed: september 2007 til januar 2008
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 15.000 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Samfundsfag

International politik,  
del af sidefag i samfundsfag
Undervisningen præsenterer de vigtigste teo-
rier, metoder og analyseredskaber, som anven-
des inden for studiet af international politik. 
Forelæsningerne præsenterer de centrale teo-
retiske retninger og analysemetoder, herunder 
realisme, liberalisme, den engelske skole, 
konstruktivisme, international politisk økonomi 
og udenrigspolitik. I holdtimerne arbejdes der 
videre med teorier og begreber med sigte på 
konkret empirisk anvendelse.

Varighed: september 2007 til januar 2008
Fjernundervisning med seminarer
Pris: 12.600 kr.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Samfundsfag

Terror og antiterror. Seminaret er en del af 
sidefag i samfundsfag
Terror og terrorbekæmpelse har siden 11. 
september været placeret højt på den politiske 
dagsorden, og sådan vil det sandsynligvis for-
blive en rum tid endnu. Der er dog ikke blot 
tale om, at sikkerhedspolitikken har fået en 
mere dominerende placering. Lige så væsent-
ligt er det, at den har undergået en forandring 
og er trængt ind på områder, hvor den før 
blev set som et fremmed element. Seminaret 
vil på den ene side introducere til det nye 
trusselsbillede og til nybruddene inden for ter-
rorbekæmpelse og på den anden side forsøge 
at se dette i sammenhæng med mere generelle 
samfundsændringer. En væsentlig ambition er 
således at forholde terroren og antiterroren til 
mere generelle samfundsdiagnoser.

Varighed: september 2007 til januar 2008
Fjernundervisning med seminarer
Pris: 5.600 kr.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Samfundsfag

Økonomi, del af sidefag i samfundsfag
Faget giver de studerende en grundlæggende 
viden om centrale dele af den økonomiske 
teori og samfundsbeskrivelse med henblik på:
1) at de kan forstå og analysere aspekter i 
positiv og normativ økonomi på mikro- og 
makroniveau, og 
2) at de kan anvende økonomiske modeller, 
begreber og teorier på politologiske problem-
stillinger.

Varighed: februar 2008 til august 2008 
Fjernundervisning med seminarer 
Pris: 14.000 kr. 
Ansøgningsfrist: 15. november 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Samfundsfag

Hvilken verdensorden? Det internationale 
system i et nyt årtusinde. Seminaret er en 
del af sidefag i samfundsfag
Hvordan skal vi egentlig karakterisere den 
aktuelle verdensorden? De fleste mener, at der 
er en form for orden, men der er meget mindre 
enighed om dens grundlag og udseende. Er 
det en traditionel magtbalance, en civilisatio-
nernes kamp mellem frihed og undertrykkelse, 
en ulige, globaliseret senkapitalisme, en (næ-
sten) endegyldig sejr for de liberale værdier, 
noget helt femte eller en kombination og da 
hvilken? Seminaret diskuterer de forskellige 
bud med henblik på at nå frem til en dybere 
forståelse af den aktuelle verdensorden.

Varighed: februar 2008 til august 2008
Fjernundervisning med seminarer
Pris: 5.600 kr.
Ansøgningsfrist: 15. november 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet
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Jura

Modul I / 1.-4. semester 
Modul I af den juridiske BA består af under-
visning i 3 semestre i Retten i samfundet og 
retshistorie, 3 semestre i Familie- og arveret 
samt Dele af formueret og et semester i Stats-
forfatningsret. Der afsluttes med skriftlige og 
mundtlige eksaminer.

Modul I er adgangsgivende til videre stu-
dieforløb på BA-uddannelsen.

Varighed: august 2007 til august 2009
Århus, torsdage kl. 18.15-21.45 og enkelte 
lørdagsseminarer
Pris: 3.750 kr. pr. semester
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet 

Jura

Modul II / 5.-7. semester 
Modul II af den juridiske BA består af under-
visning i et semester i Folke- og EU-ret samt 
Retslære og 2 semestre i Forvaltningsret samt 
Strafferet og straffeproces. Der afsluttes med 
skriftlige og mundtlige eksaminer. Studerende, 
der har fulgt Modul I, har fortrinsret, men 
ansøgere med nødvendige forudsætninger kan 
også optages. 

Varighed: august 2007 til januar 2009
Århus, tirsdage kl. 18.15-21.45 og enkelte 
lørdagsseminarer
Pris: 3.750 kr. pr. semester 
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet 

Jura

Modul III / 8.-11. semester 
Modul III af den juridiske BA består af under-
visning i 4 semestre i Formueret, et semester 
i Retssociologi, Valgfag og Bachelorprojekt. 
Der afsluttes med skriftlige og mundtlige 
eksaminer. Modul I skal være bestået ved un-
dervisningens start. Bestået Modul I, II og III 
resulterer i BA-bevis. 

Varighed: januar 2008 til januar 2010
Århus, torsdage kl. 18.15-21.45 og enkelte 
lørdagsseminarer
Pris: 3.750 kr. pr. semester
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Jura

Folke- og EU-ret, Forvaltningsret, Retslære 
samt Strafferet og straffeproces
Der undervises i enkeltfag på den juridiske 
BA’s Modul II. Studerende, der har fulgt Modul 
I, har fortrinsret, men ansøgere med nødven-
dige forudsætninger kan også optages. Der af-
sluttes med skriftlige og mundtlige eksaminer.

Århus, tirsdag aften og enkelte lørdagssemi-
narer 
Pris pr. semester:
Folke- og EU-ret: 3.000 kr. 
Varighed: august 2007 til januar 2008
Forvaltningsret: 3.000 kr. pr. semester 
Varighed: august 2007 til august 2008
Retslære: 1.500 kr.
Varighed: august 2007 til januar 2008
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007

Strafferet og straffeproces: 3.000 kr. pr. se-
mester  
Varighed: januar 2008 til januar 2009
Ansøgningsfrist: 15. november 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Jura

Master i miljø- og energiret (MEEL)
Masteruddannelsen henvender sig til er-
hvervsaktive personer, der i den private eller 
offentlige sektor arbejder med miljø- og ener-
gispørgsmål. Uddannelsen skal kvalificere den 
færdiguddannede til selvstændigt at kunne 
analysere og vurdere miljø- og energiretlige 
problemstillinger. Der gives herunder indsigt i 
miljø- og energiregulering på internationalt og 
EU-niveau samt en indsigt i forskellige landes 
reguleringstraditioner. Der sikres endvidere 
indsigt i de økonomiske og politiske aspek-
ter. Tilrettelægges som deltidsstudium med 
undervisere fra Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet ved Aarhus Universitet, Danmarks 
Miljøundersøgelser, Handelshøjskolen, Aar-
hus Universitet, Syddansk Universitet og 
Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet.

Uddannelsen forventes udbudt igen med 
studiestart september 2008.

Henvendelse: EVU-sekretariatet

Sundhed

Supplerende uddannelse for at kunne opfylde 
adgangskrav til kandidatuddannelse
Suppleringsuddannelse, der kvalificerer til 
optagelse på Den Sundhedsfaglige Kandi-
datuddannelse

Formålet med suppleringsuddannelsen er at 
give grundlæggende kendskab til sundhedsvi-
denskabelige og de tilgrænsende videnskabers 
metoder, så de studerende efterfølgende kan 
gennemføre den 2-årige tværfaglige sund-
hedsfaglige kandidatuddannelse. Udbydes 
også som 3 enkeltmoduler.

Varighed: februar 2008 til august 2008
Undervisning i dagtimerne, heltid
Pris: 15.000 kr. for hele uddannelsen,  
5.000 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007 

Modul 2, Centrale videnskabelige discipliner, 
udbydes som enkeltfag i efteråret 2007
Varighed: september 2007 til januar 2008
Undervisning i dagtimerne, heltid
Pris: 5.000 kr. for modul 2
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Sygepleje

Master i klinisk sygepleje
Masteruddannelsen giver den studerende 
kompetence til at varetage højt kvalificerede 
funktioner inden for klinisk sygepleje. Den 
studerende udvikler akademisk kompetence 
i relation til at medvirke i og gennemføre 
kliniske projekter. Uddannelsen består af 
4 afgrænsede moduler, der omhandler sy-
geplejefagets kliniske praksis, forskning og 
dokumentation i klinisk sygepleje og klinisk 
sygeplejeekspertise. I modul 4 skrives et ma-
sterprojekt, der forsvares mundtligt.

Varighed: september 2007 til august 2009
Århus, seminarer a 2 hverdage
Pris: 52.000 kr. for hele uddannelsen
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

JURA SUNDHED
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Humanistisk sundhedsvidenskab

Master i humanistisk sundhedsvidenskab  
og praksisudvikling (MHH)
Masteruddannelsen henvender sig til profes-
sionelle i sundhedssektoren. Uddannelsen går 
på tværs af universitetets traditionelle fag og 
trækker på forskere fra etnologi, psykologi, 
filosofi, sundhedsvidenskab, informationsvi-
denskab og sociologi. Den ruster medarbej-
dere, undervisere og beslutningstagere til at 
håndtere brugernes behov, udvikle tværfagligt 
samarbejde og prioritere økonomiske res-
sourcer. Hele uddannelsen og modul 1 bliver 
udbudt med studiestart september 2007 med 
undervisning i Århus. Modul 2 udbydes i for-
året 2008.

Varighed: september 2007 til august 2009
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 60.000 kr. for hele uddannelsen,  
15.000 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007 og  
15. november 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Samfundsvidenskab

Master i social integration (MSI)
En uddannelse for personer med en teoretisk 
interesse for udvikling af socialt arbejde. Den 
indeholder moduler om social- og organisa-
tionspsykologi, social inklusion og udvikling, 
dokumentation og videnskabsteori samt valg-
frie moduler og målrettede arbejdsfelter. Ud-
dannelsen udbydes også som enkeltmoduler.

Varighed: september 2007 til august 2009
Århus, seminarer a 2 dage
Pris: 60.000 kr. for hele uddannelsen,  
15.000 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Sundhedsantropologi

Master i sundhedsantropologi (MSA)
Master i sundhedsantropologi giver dig viden 
om kulturelle og sociale dimensioner af sund-
hed og sygdom og et metodisk grundlag for at 
udvikle egen faglighed. Uddannelsen henven-
der sig til personer, der arbejder med emner, 
som vedrører sundhed. Dette kan være inden 
for sundhedsvæsenet, i relation dertil eller i 
andre funktioner relateret til sundhed. Uddan-
nelsen strækker sig over 4 halvårlige moduler. 
Forløbet indeholder et mindre feltarbejde. 
Hele uddannelsen og modul 1 udbydes i efter-
året 2007 og modul 2 i foråret 2008.

Varighed: september 2007 til august 2009
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 60.000 kr. for hele uddannelsen,  
15.000 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007 og  
15. november 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Folkesundhedsvidenskab

Master of Public Health (MPH)
2-årig akademisk uddannelse i folkesund-
hedsvidenskab. Uddannelsen kvalificerer den 
studerende til selvstændigt og på videnska-
beligt grundlag at arbejde professionelt med 
forebyggelse og sundhedsfremme. Sigtet er 
planlæggende, ledende, dokumenterende og 
evaluerende funktioner i sundheds- og so-
cialvæsenet i kommuner, regioner og stat og i 
private virksomheder. 

Århus, 1. år: undervisning i dagtimerne på heltid
2. år: undervisning på deltid
Pris: 96.000 kr. for hele uddannelsen
Varighed: september 2007 til august 2009
Ansøgningsfrist: Ansøgninger vurderes løbende.
Ansøgningsfrist ved studiestart september 
2008: 1. november 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Tandpleje

Diplomuddannelse i oral helse
Uddannelsen giver tandplejere og tandlæger 
de teoretiske, metodiske og praktiske redska-
ber til at analysere, udvikle og implementere 
indsatser og behandlinger inden for de valgte 
fagområder.

Uddannelsen udbydes også som enkelt-
moduler.

Valgfag i Ortodonti modul I, temaer: Vækst 
og udvikling, behandlingsplanlægning, op-
gavefordeling tandplejer/specialtandlæge, 
lovgrundlag samt kommunikations/motivati-
onspsykologi.

Varighed: september 2007 til januar 2008
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007

Valgfag i Pædodonti-modulet, temaer:  
Anerkendende kommunikation, børn og unges 
udvikling, sundhedsfremme, behandlingsplan-
lægning og diagnostiske metoder.

Varighed: september 2007 til januar 2008
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007

Valgfag i Ortodonti modul II og Special-  
og omsorgstandpleje udbydes i foråret 2008

Varighed: februar 2008 til august 2008
Ansøgningsfrist: 15. november 2007

Ortodonti I og II er tilrettelagt som deltids-
studier i 11 uger.

Pædodonti og Special- og omsorgstandpleje 
er tilrettelagt som heltidsstudium i 6 uger.

Pris: 14.000 kr. pr. modul i Pædodonti og  
Special- og omsorgstandpleje
Pris: 16.000 kr. pr. modul i Ortodonti I og 
Ortodonti II
Henvendelse: EVU-sekretariatet
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Fysik

Master i fysik 
Målgruppen er hovedsagelig undervisere på 
gymnasialt niveau i fysik. Deltagerne opnår 
kompetencer i nye fagområder som materiale-,  
nano-, optisk, astro- og geofysik. Ud over 
faglig supplering får deltagerne også formid-
lingsmæssige kompetencer via undervisning i 
fysikdidaktik. Uddannelsen udbydes også som 
enkeltfag.

Varighed: september 2007 til januar 2010
8 fredage pr. semester
Pris: 26.400 kr. for hele uddannelsen,  
1.800 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet 

Geovidenskab

Master i geovidenskab 
Masteruddannelsen giver indsigt i Danmarks 
yngre geologiske udvikling. Uddannelsen er 
anvendelsesorienteret og omhandler bl.a. en 
gennemgang af Tertiæret, Kvartæret, vandkva-
litet, geofysiske kortlægningsmetoder og GIS. 
Uddannelsen udbydes også som enkeltfag.

Varighed: september 2007 til januar 2010
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 40.800 kr. for hele uddannelsen,  
7.200 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet 

Naturfagsdidaktik

Master i naturfagenes didaktik
Masteruddannelsen har til formål at opkvalifi-
cere naturfagslærere ved CVU’er i fagdidaktik 
gennem en integration af forskningsresultater 
og praksiserfaring. Uddannelsen består af fire 
obligatoriske moduler: Fag, faglighed, dan-
nelse og uddannelser, Den lærende: eleven og 
undervisningen, Undervisningen/aktiviteten 
og læreprocessen samt Ressourcer, forsknings- 
og udviklingsarbejde, som skal følges i den 
angivne rækkefølge. Uddannelsen afsluttes 
med et afgangsprojekt.

Varighed: september 2007 til august 2010
6 todages seminarer (torsdag-fredag) pr. 
semester
Pris: 36.000 kr. for hele uddannelsen,  
6.000 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Kryptologi

Master i kryptologi 
Uddannelsen behandler moderne metoder til 
kryptering og anvendelse af kryptering, fx 
digital signatur. Det samlede omfang er på ét 
årsværk fordelt over fire semestre på deltid og 
omfatter den nødvendige matematiske bag-
grund for at konstruere krypteringsmetoder og 
for at kunne analysere deres sikkerhed. Ud-
dannelsen udbydes også som enkeltfag.

Varighed: september 2007 til august 2009
Fjernundervisning med weekendseminarer
Pris: 42.000 kr. for hele uddannelsen,  
9.000 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet 

FYSIK – GEOVIDENSKAB – NATURFAGSDIDAKTIK – KRYPTOLOGI

44    au-gustus nr. 1 0  marts 2007



Informationsteknologi

Master i it (MIT) giver kompetencer inden 
for udvikling og udnyttelse af it i både private 
og offentlige virksomheder. Uddannelsen er 
modulopbygget inden for tre it-faglige specia-
liseringer: Softwarekonstruktion, Interaktions-
design & multimedier samt Organisation.

Målet er at give deltagerne et teoretisk 
grundlag, der kan styrke den enkeltes arbejds-
mæssige praksis. Uddannelsen giver mulighed 
for at vælge fagpakker efter interesse og 
behov. Fagpakkerne vægter 15 ECTS-point 
og består af enkeltfag. Gennem valg af fag-
pakker og afgangsprojekt kan deltageren 
sammensætte en hel masteruddannelse (60 
ECTS-point). Fagpakkerne udbydes af it-vest-
institutionerne: Handelshøjskolen, Aarhus 
Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk 
Universitet under fællesbetegnelsen ITEV (it-
efter- og videreuddannelse).
Læs mere på www.itev.dk

Introduktion til de tre specialiseringer:

Softwarekonstruktion
Fagpakkerne giver teoretisk, metodisk og prak-
tisk indsigt i it og sætter deltagerne i stand til at 
varetage udvikling af ny informationsteknologi.

Emneområder: softwarearkitektur, test, sik-
kerhed, webteknologi, brugbarhed mv.

Aarhus Universitet udbyder:
Fagpakken XML-og webteknologi
Varighed: august 2007 til april 2008
Fagpakken Softwarearkitektur i praksis
Varighed: januar 2008 til oktober 2008

Interaktionsdesign & multimedier
Fagpakkerne giver teoretisk, metodisk og 
praktisk indsigt i it og sætter deltagerne i 
stand til at designe ny informationsteknologi 
med fokus på brugerens oplevelse.

Emneområder: brugerorienteret produkt-
udvikling, experience prototyping, brugbar-
hedsarbejde i organisationen, digital storytel-
ling, interaktiv underholdning, simulation 
og læring, produktion af interaktivt digitalt 
indhold mv.

Aarhus Universitet udbyder:
Fagpakken Interaktive multimedier
Varighed: august 2007 til januar 2008
Fagpakken Digital æstetik og computerspil
Varighed: september 2007 til januar 2008
Fagpakken Webapplikationsudvikling
Varighed: januar 2008 til oktober 2008
Fagpakken Kontekstafhængig interaktion
Varighed: januar 2008 til oktober 2008

Organisation
Fagpakkerne giver teoretisk, metodisk og prak-
tisk indsigt i sammenhængen mellem informati-
onssystemer og organisation og sætter deltager-
ne i stand til at analysere, vælge, implementere 
og styre informationssystemer i virksomheden.

Emneområder: it-projektledelse, foran-
dringsledelse, ledelse af ERP-systemer, it og 
vidensdeling, procesanalyse, organisatorisk 
læring, ledelse af it-sikkerhed mv.

Aarhus Universitet udbyder:
Fagpakken It-medier og kommunikation
Varighed: september 2007 til januar 2008
Fagpakken Arbejdspraksis og it
Varighed: februar 2008 til august 2008

Seminarer og netstøttet fjernundervisning
Vejledende pris pr. ECTS-point: 800 kr.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007 og  
1. december 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

Informationsteknologi

Diplomuddannelse i informationsteknologi 
(DIT)
Uddannelsen giver teoretisk, analytisk og 
praktisk indsigt i informationsteknologi og 
sætter deltagerne i stand til at medvirke ved 
udvikling og implementering af ny informa-
tionsteknologi. Uddannelsen forudsætter en 
datamatikeruddannelse eller tilsvarende. Ud-
dannelsen udbydes som enkeltfag og udbydes 
under it-vest-samarbejdet.

Varighed: september 2007 til august 2008
Seminarer og fjernundervisning
Pris pr. ECTS-point: 800 kr.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2007 og  
1. december 2007
Henvendelse: EVU-sekretariatet

INFORMATIONSTEKNOLOGI
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HD 1. del og HD 2. del

HD 1. del
1. del af HD-uddannelsen er fælles for alle 
specialer. Denne del af studiet omfatter fa-
gene erhvervsøkonomi, statistik, informations-
teknologi og økonomi, samfundsøkonomi og 
erhvervsjura samt et afsluttende projekt. Disse 
fag giver tilsammen en bred erhvervsøkono-
misk ballast til specialiseringen på HD 2. del.

Varighed: september 2007 til august 2009
Udbydes som fjernundervisning og frem-
mødeundervisning i følgende byer: Herning, 
Silkeborg, Viborg, Skive, Thisted, Ringkøbing, 
Holstebro.
Pris: 25.000 kr. for hele uddannelsen
Ansøgningsfrist: 1. juli 2007 
Henvendelse: AU-HIH

HD 2. del Regnskabsvæsen/økonomistyring
HD-studiet i regnskabsvæsen/økonomistyring 
henvender sig primært til medarbejdere i virk-
somhedens økonomi- og regnskabsfunktion, 
der ønsker at kvalificere sig til et job på chef-
niveau, samt til personer, der ønsker at gøre 
karriere i revisionsbranchen, da HD i regn-
skabsvæsen giver mulighed for at læse videre 
til cand.merc.aud. (revisorkandidateksamen).

Blandt fagene nævnes finansiel plan-
lægning, ekstern rapportering, skatteret, 
økonomistyring samt strategisk ledelse og 
økonomistyring.

Uddannelsen udbydes også som enkelt-
moduler.

Varighed: september 2007 til august 2009
Udbydes som fremmødeundervisning i Herning
Pris: 42.000 kr. for hele uddannelsen
Ansøgningsfrist: 1. august 2007 
Henvendelse: AU-HIH

HD 2. del Organisation
HD-studiet i organisation og virksomhedsle-
delse henvender sig til studerende, der ønsker 
at beskæftige sig med ledelsesforhold i private 
virksomheder og offentlige organisationer.

Blandt fagene kan nævnes organisation, 
ledelse, erhvervspsykologi, organisationsper-
spektiver og -processer, Human Resource Ma-
nagement, ledelse og organisationsudvikling, 
det personlige lederskab.

Uddannelsen udbydes også som enkelt-
moduler.

Varighed: september 2007 til august 2009
Udbydes som fremmødeundervisning i Herning
Pris: 42.000 kr. for hele uddannelsen
Ansøgningsfrist: 1. august 2007
Henvendelse: AU-HIH

HD 2. del Logistik og  
Supply Network Management
HD-studiet i Logistik og Supply Network 
Management henvender sig til personer, der 
ønsker at beskæftige sig med områder som: 
logistik, netværk, optimering af forsynings- og 
værdikæder samt sourcing i en til stadighed 
mere og mere globaliseret verden. Studiet er 
også nyttigt for personer, der sigter på at lede 
fx indkøbsfunktioner i moderne, internationale 
virksomheder.

Uddannelsen udbydes også som enkelt-
moduler.

Varighed: september 2007 til august 2009
Udbydes som fremmødeundervisning i Herning
Pris: 42.000 kr. for hele uddannelsen
Ansøgningsfrist: 1. august 2007 
Henvendelse: AU-HIH

HD 2. del Afsætning
HD-studiet i afsætningsøkonomi henvender 
sig til personer, der ønsker at kvalificere sig til 
at udføre ledelsesopgaver i den private eller 
offentlige virksomheds salgs- og markedsfø-
ringsfunktion. Studiet kan også være nyttigt 
for personer, der sigter på at lede indkøbs- og 
logistikfunktionen i den moderne virksomhed. 
Blandt fagene kan nævnes adfærdsteori, mar-
kedsanalyse, kommunikation, international mar-
kedsstrategi, e-marketing og distributionspolitik.

Uddannelsen udbydes også som enkelt-
moduler.

Varighed: september 2007 til august 2009
Udbydes som fremmødeundervisning i Herning
Pris: 42.000 kr. for hele uddannelsen
Ansøgningsfrist: 1. august 2007 
Henvendelse: AU-HIH

HD 2. del Finansiel Rådgivning
HD-studiet i Finansiel Rådgivning med fokus 
på kunderådgivning henvender sig til kom-
mende specialister og rådgivere i den finan-
sielle sektor. Uddannelsen fokuserer både på 
rådgivning i forhold til privat- og erhvervs-
kunder. Blandt fagene kan nævnes: erhvervs-
økonomisk dataanalyse, skatteret og juridisk 
metode, kunderelationer, etik og rådgivnings-
ansvar, finansiering og rådgivning, privatkun-
der, erhvervskunder samt strategisk ledelse.

Uddannelsen udbydes også som enkelt-
moduler

Varighed: september 2007 til august 2009
Udbydes som fremmødeundervisning i Her-
ning, kombineret med fjernundervisning
Pris: 60.000 kr. for hele uddannelsen 
Ansøgningsfrist: 1. august 2007 
Henvendelse: AU-HIH

AARHUS UNIVERSITET, HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN (AU-HIH)

Enkeltfag på HD

Strategisk ledelse og økonomistyring 
September 2007 til oktober 2007. Pris: 4.300 kr.

Projektledelse 
Oktober 2007 til januar 2008. Pris: 3.000 kr.

Det personlige lederskab 
Oktober 2007 til januar 2008. Pris: 3.000 kr.

Erhvervspsykologi 
Oktober 2007 til januar 2008. Pris: 3.000 kr.

Pensionsøkonomi 
Oktober 2007 til januar 2008. Pris: 3.000 kr.

Strategic Relationship Marketing 
Oktober 2007 til januar 2008. Pris: 3.000 kr.

Kommunikation 
Februar 2007 til maj 2007. Pris: 3.000 kr.

International markedsstrategi 
Februar 2007 til maj 2007. Pris: 3.000 kr.

Human Resource Management 
April 2007 til juni 2007. Pris: 3.000 kr.

Ledelse og organisationsudvikling 
Februar 2007 til juni 2007. Pris: 3.000 kr.

Økonomistyring 
Februar 2007 til juni 2007. Pris: 5.000 kr.

Ledelsesjura 
Oktober 2007 til januar 2008. Pris: 3.000 kr.

Innovation management 
Oktober 2007 til januar 2008. Pris: 3.000 kr.

Enkeltfagene på HD udbydes alle som fremmøde-
undervisning i Herning.
Ansøgningsfrist: 1. februar 2007 og 1. august 2007
Henvendelse: AU-HIH
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Ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse kvalificerer 
dig til at erhverve en systematisk helhedsfor-
ståelse på tværs af organisatoriske og faglige 
grænser for at kunne: analysere organisatio-
nens omgivelser; fortolke og udforme overord-
nede mål og strategier selvstændigt; udforme 
mål og helhedsplaner i eget ansvarsområde og 
have en dialog med beslutningstagere herom; 
lede og motivere medarbejdere; blive bevidst 
om og kunne medvirke til at skabe de nød-
vendige vilkår for egen position, opgaver og 
handlemuligheder. 

Der udbydes enkeltmoduler i: Det person-
lige lederskab, Ledelse og medarbejdere, Le-
delse og organisation, Ledelse, kommunikation 
og organisation, Projektledelse, Team- og net-
værksledelse, Videns- og Innovationsledelse, 
Strategisk ledelse, Forandringsledelse.

Varighed: januar 2007 til december 2008 eller  
august 2007 til juni 2009
Udbydes som fremmødeundervisning i Herning
Pris: 60.000 kr. for hele uddannelsen og 
10.000 kr. pr. modul
Ansøgningsfrist: 15. juni 2007
Henvendelse: AU-HIH

Teknologi

Teknologisk Diplomuddannelse (TD)
I TD-uddannelsen får du viden om innovation, 
sourcing og logistik. Uddannelsen henvender 
sig typisk til økonomer og andre ikke-tek-
nisk uddannende, der har brug for viden og 
indsigt i ingeniørmæssige forhold, teknikere, 
der ønsker teknologisk overblik og indsigt i 
ingeniørmæssige arbejdsmetoder, og tekniske 
undervisere, der har brug for en kompetence-
givende overbygning.

Den teknologiske diplomuddannelse skal, 
hvad angår kompetence og niveau, sidestil-
les med HD-uddannelserne med den forskel, 
at fokus er flyttet fra det merkantile til det 
teknologiske.

Varighed: august 2007 til juni 2009
Udbydes som fremmødeundervisning i Herning
Pris: 40.000 kr. for hele uddannelsen
Ansøgningsfrist: 15. juni 2007
Henvendelse: AU-HIH

Forretningsstrategi

Diplomuddannelse i Elektronisk Forret-
ningsstrategi
Formålet med uddannelsen er at kvalificere 
den studerende til at lede eller deltage i digi-
tale forandringsprocesser. Den studerende kva-
lificeres til at analysere en virksomheds behov 
for tilpasninger til den ”nye økonomi” samt 
generere disse tilpasninger på strategisk ni-
veau. Formålet er ligeledes at give en grundig 
indsigt i muligheder og trusler i den nye øko-
nomi, samt retningslinjer for strategisk tilpas-
ning til dette. Det sker med udgangspunkt i en 
introduktion til omfattende analyseværktøjer, 
samt indsigt i de teknologiske muligheder.

Uddannelsen er specielt rettet mod data-
matikere, multimediedesignere, personer med 
markedsførings- eller kommunikationsbag-
grund eller tilsvarende.

Varighed: august 2007 til juni 2009
Udbydes som fremmødeundervisning i Herning
Pris: 40.000 kr. for hele uddannelsen
Ansøgningsfrist: 15. juni 2007
Henvendelse: AU-HIH

Innovation

Diplomuddannelsen i Innovation og Iværk-
sætteri (DII)
Uddannelsen retter sig primært mod nuvæ-
rende og kommende ledere af projekt- og 
procesudviklingsprojekter, iværksættere samt 
ingeniører og teknikere. Der er to hovedfag på 
den obligatoriske del: Innovationsudvikling med 
fokus på markedsføring, konceptdesign og pro-
duktudvikling; Team/personlig kompetence og 
kreativitet, hvor den studerendes sociale kom-
petencer og kreativitet vægtes i forhold til net-
værksledelse og strategisk ledelse og motiva-
tion. Den valgfrie del af studiet beskæftiger sig 
med visuel kommunikation og dokumentation. 
Udbydes også som enkeltfag. DII er tilrettelagt 
for at øge kreative kompetencer i innovation og 
iværksætteri, så den studerende efterfølgende 
kan være en effektiv aktør i udviklingsmiljøer 
for at producere kvalificeret situationsbestemt 
viden, som kan være basis for forretningsska-
bende produkter, koncepter og serviceydelser.

Varighed: august 2007 til juni 2009
Udbydes som fremmødeundervisning i Herning
Pris: 58.200 kr. for hele uddannelsen
Ansøgningsfrist: 15. juni 2007
Henvendelse: AU-HIH

LEDELSE – TEKNOLOGI – FORRETNINGSSTRATEGI – INNOVATION
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ENKELTFAG I DAGTIMERNE – TOMPLADSORDNINGEN

Tompladsordningen er en særdeles velegnet mu-
lighed for enten at opgradere eller udvide dine 
kompetencer, idet du her har muligheden for at 
vælge mellem Aarhus Universitets kurser og der-
ved drage nytte af den nyeste forskning på områ-
det uden at skulle starte forfra på et helt studium.

Undervisningen foregår om dagen inden for 
de sædvanlige semestre/kvarterer sammen med 
de fuldtidsstuderende, der er indskrevet på hele 
uddannelsen. Du har mulighed for at følge et 
enkelt fag eller en hel uddannelsesdel som fx et 
side- eller suppleringsfag.

For at du kan blive optaget, skal der være en 
ledig plads på det enkeltfag, du ønsker at følge. 
Du skal også opfylde adgangskravene.

Enkeltfagene omfatter discipliner fra en ud-
dannelse/uddannelsesdel, som er omfattet af det 
pågældende fags studieordning. Selvom du har en 
forudgående universitetsuddannelse, kan du søge 
om optagelse på lige fod med andre ansøgere.

Du har mulighed for at lade dig indskrive til 
et helt side- eller suppleringsfag. Det er derimod 
ikke muligt at gennemføre en hel bachelor- eller 
kandidatuddannelse under tompladsordningen. 
Du kan højst følge halvdelen af en bachelorud-
dannelse og halvdelen af en kandidatuddannelse.

Studievejledning
Inden du søger om optagelse, skal du finde ud 
af, hvilke enkeltfag du er interesseret i at følge. 
Du kan få faglig vejledning hos studievejlederen 
på det fag, hvor du er interesseret i at læse.

Studievejlederen vil kunne informere dig om, 
hvilke enkeltfag du kan søge om optagelse på, 
og om der er specifikke adgangskrav. Studievej-
lederen og fagets sekretær kan desuden udle-
vere informationsmateriale om enkeltfagene, fx 
læseplaner og studieordninger.

På en del fag ved vi først, om der er ledige 
pladser, umiddelbart før studiestart.

Information om studier på:
Humaniora: www.hum.au.dk/fak/studier/ak-
tuel_undervisning.htm
Økonomi: www.econ.au.dk/sn/studies
Jura: www.jura.au.dk/kandidat.htm
Statskundskab: www.ps.au.dk
Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk:  
www.teo.au.dk
Naturvidenskab: www.nat.au.dk
Sundhedsfag: www.san.au.dk
Biomedicin: www.biomedtek.au.dk

De enkelte discipliners vægt eller arbejdsbe-
lastning afgør deltagerbetalingens størrelse. 60 
ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. en heltids-
studerendes arbejdsbelastning i ét år.

Der tages forbehold for ændringer af deltager-
betalingens størrelse, også for igangværende forløb.

Der er ansøgningsfrister i juni/august og i januar.
Du kan læse mere om tompladsordningen og 

udskrive ansøgningsskema på  
www.au.dk/evu/tomplads

Henvendelse: EVU-sekretariatet

Tompladsordningen på AU-HIH
AU-HIH udbyder mange af de fag, der 
er under de ordinære uddannelser, som 
enkeltfag via tompladsordningen. AU-HIH 
tilbyder at studerende kan følge under-
visningen på heltidsuddannelsen, hvis der 
er ledig plads på det pågældende hold 
eller fag. De studerende går til eksamen 
på lige vilkår med Institutionens heltids-
studerende.

Fagene kan læses som enkeltfag.

Der er mulighed for videreuddannelse in-
den for international erhvervskommunika-
tion, erhvervsøkonomi, innovation, ledelse 
samt teknik- og ingeniørområdet. Sprog- 
og kommunikationskurserne er engelsk, 
tysk, fransk og kinesisk. Erhvervsøkonomi 
omfatter kurser inden for regnskabsvæ-
sen, organisation, logistik og afsætnings-
økonomi. Det er muligt at tilmelde sig en 
række fag inden for innovation, iværksæt-
teri og ledelse. 

På ingeniøruddannelserne udbydes 
kurser i reguleringsteknik, software, 
interaktivt system-design og vindmølle-
teknologi.

Nogle kurser har specifikke adgangskrav.

Flere enkeltfag bliver markedsført via 
hjemmesiden www.hih.au.dk, hvor du 
også kan søge optagelse.  
Du kan få yderligere information på tele-
fon 9720 8311.
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Tompladsstuderende ved Det Humanistiske Fakultet:

“Det som jeg synes er fordelen ved tompladsordningen er, at man kan tage en lille bid ad gan-
gen og selv planlægge sit studieforløb. Underviserne er velforberedte, og det kører 100 % pro-
fessionelt. Jeg tror ikke, at jeg har givet penge bedre ud, og så er det jo kompetencegivende. 
Desuden er det spændende at studere sammen med blomsten af den danske ungdom, og 
aldersforskellen skaber en fin dynamik. Det er meget høj kvalitet, og det vægter jeg højt.”
Dorthe Malene Kipp, læser filosofi

Tompladsstuderende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet:

“Jeg havde brug for en større faglig viden om kemi i mit arbejde som laboratorietekniker. 
Derfor valgte jeg at følge et grundlæggende kursus i organisk kemi på tompladsordningen. 
Min arbejdsgiver betalte, og jeg gik til forelæsninger tre gange om ugen. Det faglige niveau 
var højt, og det var en udfordring at være tilbage på skolebænken igen, samtidig med at 
universitetsverdenen jo var ny for mig. Men udbyttet var godt og relevant for mit arbejde.”
Gitte Kodahl, laboratorietekniker på Århus Sygehus

Tompladsstuderende ved Det Teologiske Fakultet:

“Lysten til at læse teologi og til engang at arbejde som fx sygehuspræst har været længe 
undervejs. Men med et fuldtidsjob som fysioterapeut og en familie, der tæller kone og fire 
børn har jeg brug for fleksible studieforhold. Tompladsordningen giver mig mulighed for at 
realisere mit luksusprojekt: At blive teolog.”
Flemming Østerlund Snedker, 38 år og fysioterapeut

Tompladsstuderende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:

“Ophavsret har stor betydning, når man arbejder med Open Source Software. Ved at følge 
faget ved Juridisk Institut får jeg juristernes synsvinkel på ophavsret og en bredere forstå-
else for, hvordan loven er opbygget. Jeg har helt bevidst valgt en teoretisk efteruddannelse 
frem for en mere anvendelsesorienteret. Det er langt mere interessant og langtidsholdbart.”
Andreas Bach Aaen, programmør hos Ericsson

    

Tompladsstuderende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:

“Som Compliance Officer i Jyske Markets skal jeg sikre, at banken overholder lovgivningen 
og andre regler, når der handles med værdipapirer, og når der udvikles nye kapitalmar-
kedsprodukter til salg i Danmark og udlandet. Via faget Børs- og kapitalmarkedsret får 
jeg indsigt i gældende regler for værdipapirhandler og udviklingen i EU. Samtidig får jeg 
udbygget min teoretiske viden inden for området. Min underviser er advokat og kan også 
bidrage med eksempler fra egne sager.”
Linda Heath, Compliance Officer, Jyske Markets, Jyske Bank
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Bliv klogere på kærlighed 

Spørg universitetet
Et tema, fi re forskere og et fantasifuldt og spørgelystent publikum. Det er ingredienserne i 
Folkeuniversitetets nye tradition, hvor eksperter med vidt forskellige fag mødes for at formidle 
videnskab på en anderledes spændende måde, og hvor også du bestemmer retningen. 
Temaet på dette første stævnemøde er kærlighed. En økonom, en biolog, en litteraturforsker 
og en klassisk fi lolog forklarer kærligheden, som de færreste har tænkt på den. 
Og hvad de ikke forklarer, kan du spørge om. For ordstyreren samler spørgsmål ind i hatten, 
inden ballet åbnes for alverdens spørgsmål og svar om kærlighed. 
Den første gang er altid noget særligt – så gå ikke glip af den.

Da forelskelsen blev opfundet: George Hinge, klassisk fi lolog, Aarhus Universitet
Kærlighedens økonomi: Michael Svarer, økonom, Aarhus Universitet 
Sådan opfatter vi kærlighed: Jens Hougaard, litteraturforsker, Aarhus Universitet 
Bien og blomsten for øvede: Hans Meltofte, ornitolog og biolog, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Ordstyrer: Pernille Ammitzbøll, journalist på Jyllands-Posten.

w
w

w
.m

oe
sg

aa
rd

-a
s.

dk

Folkeuniversitetet i Århus
U N I V E R S I T E T  F O R  A L L E

Tilmelding og program på 8619 0566 
Er du alumne, tidligere medarbejder eller ansat ved det nye 
Aarhus Universitet, kan du tilmelde dig selv og ledsager til 

én gratis forelæsningsrække – se mere under praktiske 
oplysninger på www.folkeuniversitetet.au.dk

Mandag 14. maj kl. 18.30-21.30



Mød: 

• Personer, der ligesom dig selv søger viden, 

fordybelse og refleksion, og få muligheden 

for at opbygge nye faglige og sociale rela-

tioner og netværk. 

• Velforberedte og engagerede forskere og 

undervisere, der forstår at skabe dialog om 

samspillet mellem teori og praksis.



I sidste nummer af CAMPUS fortalte vi hi-
storien om dr. H. Hachigusa og professor N.
Christenfelds studier af, hvilket toilet folk
vælger, når de befinder sig på et offentligt
toilet. Men der er også andre videnskabsfolk,
der har studeret menneskers handlinger, når
de befinder sig i svære valgsituationer.

Tag nu blot den bulgarske hjerneforsker
George B. Karev, der har kigget på, hvilken
side folk vælger i en biograf, når de ikke kan
komme til at sidde i midten. Dr. Karev fra det
bulgarske videnskabsakademi foretog sine
studier i 2000, og indtil da var han bedst
kendt for sin udmærkede, men noget overse-
te rapport om dermatoglyfisk asymmetri
blandt bulgarer (dermatoglyfi er læren om
hudmønstre – specielt hånd- og fodfladens
struktur). Bulgarsk film var ikke rigtig kendt
for noget som helst, og det bulgarske biograf-
publikum desto mere usynligt, så måske var
det derfor, han fik ideen til undersøgelsen,
der kom til at hedde: “Cinema Seating in
Right, Mixed and Left-Handers.”

Følelserne styrer
Karev lavede nogle diagrammer, der viste en
række sæder i fem forskellige biografer, hvor
sæderne i midten var blokeret (det er tilsyne-
ladende et universelt princip, at folk helst vil
sidde i midten i en biograf, medmindre de
lider af en fobi). Han spurgte over 100 men-
nesker, hvor de helst ville sidde, og største-
parten valgte et sæde til højre. Det gjaldt i
udpræget grad dem, der var højrehåndede. 

Hvorfor denne generelle præference for
den højre side? Ifølge den bulgarske hjerne-
forsker handler det om, at film udsætter til-
skueren for en emotionel påvirkning. Fø-
lelserne styres især fra den højre side af hjer-
nen. Derfor lærer biografgængere ubevidst at
sætte sig, hvor den side af hjernen har det
bedste “overblik”.

Tysk opfølgning
Der var ikke mange reaktioner på dr. Karevs
teori, og den kunne være gået i glemmebogen
som størsteparten af de bulgarske film, hvis

det ikke var for en tysk forskergruppe fra Ju-
lius-Maximillians-universitetet i Bayern, der i
2006 eftergjorde Karevs forsøg – med nogle
få tvist. I Karevs diagrammer over biografer
var lærredet placeret i toppen af siden, men
det tyske forsøg viste lærredet i bunden af
siden eller i en af siderne. Og pludselig havde
hverken højre- eller venstrehåndede nogen
præferencer for en bestemt side. Hovedman-
den bag undersøgelsen, Peter Weyers, publi-
cerede resultaterne af sin undersøgelse i tids-
skriftet Laterality, men gav ingen “ordentli-
ge” forklaringer. Man ved dog fra tidligere
undersøgelser, at de fleste mennesker vane-
mæssigt drejer sig mod højre, når de kommer
ind i et rum. Måske er vi blot fra naturens
hånd disponeret for at være højreorienterede.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

I dag er der trådløs adgang til
internettet over det meste af uni-
versitetet. Stort set alle bruger
nettet i den daglige arbejdsdag.
Men da universitetet fik sin første
officielle hjemmeside i 1995 var
situationen en helt anden. 

Dengang var der udbredt skep-
sis over for internettets mulighe-
der. Var det nu andet end legetøj
for voksne mænd og kvinder, der
aldrig var kommet ud af puberte-
ten? På AV-Centralen (er der no-
gen, der længere kan huske, hvad
AV står for?) var de i hvert fald ik-
ke helt sikre i foråret 1995. 

Ved et personalemøde på AV-
Centralen den 3. april 1995 disku-
terede man flere spændende ting.
For eksempel blev der ifølge refe-
ratet fra mødet fremlagt argumen-
ter for at få enheden koblet på in-
ternettet. Referenten har ikke fun-
det det værd at nævne de sikkert
mange gode argumenter for en
opkobling, men nævner til gen-
gæld, at det vil koste den uhyrlige
sum af 1800 kroner to gange om
året. Og så er prisen på et modem
ikke engang indregnet. 

En person ved navn Jørgen skal
ifølge referatet have henvist til en
artikel i CAMPUS’ forgænger, avi-
sen information&debat, der efter
sigende skulle være kritisk over
for internettets anvendelighed –
sådan i det hele taget. “Internettet

er et blålys,” skal denne Jørgen
have sagt – dog uden for referat. 

Bagsiden har fundet den om-
talte artikel frem, og den er gan-
ske rigtigt noget lunken over for
nettets muligheder. Under over-
skriften “Legestue på kontoret”
skriver journalist Claus Rosen-
berg om det uoverskuelige inter-
net, der mest af alt er underhol-
dende spild af tid. Han inter-
viewer blandt andet fuldmægtig
Palle Vinther fra Det Humani-
stiske Fakultet. Han er for-
uroliget over den udelte be-
gejstring over nettets mu-
ligheder. En smule kri-
tisk sans og sund fornuft
ville være på sin plads, me-
ner Palle Vinther og fortæller,
at han selv har droslet ned på
sin brug af nettet, “for
man kan jo sidde og
spilde sit liv på det
her”, konstaterer han
myndigt.

Den konstatering er
ikke mindre rigtig i dag
end dengang. AV-Cen-
tralen endte som resten
af universitetet med at
komme på nettet – og
udgiften til et modem
fandt man vel ud af at af-
skrive.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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Kvinder går uden om mr. Perfect
Det bliver sværere og sværere at være mand. Mas-
ser af undersøgelser viser, at kvinder går langt uden
om mænd, der har en lav uddannelse, er arbejdslø-
se eller bare godt kan lide en kold guldøl hver mor-
gen. Nu viser en ny engelsk undersøgelse, at de
også går uden om mænd, der tjener kassen og lig-
ner George Clooney. Eller rettere: De må gerne ligne
George Clooney, hvis bare de ikke også scorer kas-
sen, for så er de simpelthen for gode til at være
sande.

Simon Chu og hans kolleger fra University of Cen-
tral Lancashire lod 186 kvindelige universitetsstude-
rende kigge på en række billeder af mænd med til-
hørende cv. Derefter skulle de rangere mændene
efter, hvor attraktive de var som “langtidspartnere”.
Højest rangerede kvinderne de mænd, der var fysisk
attraktive og havde almindelige job som postbud,
lærer eller arkitekt.  

Forskerne formoder, at mange kvinder simpelthen
anser mænd, der har det hele, for at være mindre
trofaste og derfor også et dårligere partnervalg på
langt sigt. 

Den dræbende tandbørste

For nylig kom det frem, at der bor op til 400 gange
så mange bakterier på et gennemsnitligt pc-tastatur
som på et almindeligt toiletsæde. Og kvinders tasta-
turer indeholder tilsyneladende op til syv gange så
mange bakterier som mænds, viser undersøgelser-
ne fra University of Arizona. Det lyder slemt nok,
men det står desværre langt værre til med den stille
dræber, vi alle har stående på badeværelset – tand-
børsten.

I bogen Why Your Toothbrush May Be Killing You –
Slowly fortæller biokemikeren James Song fra Wis-
consin University den uhyggelige historie om livet i
en tandbørste. Tandbørsten er en sand bakterie-
magnet. Den gen-
nemsnitlige tand-
børste indeholder
ca. 10 millioner
mikrober – her-
under dræbere som
stafylokokker,
streptokokker og
colibakterier. Der er
også fundet virus
for potentielt døde-
lige sygdomme som
hepatitis A, B og C
på tandbørster, hvis
evigt fugtige til-
stand udgør det
perfekte miljø for
alverdens bakterier. 

Situationen forværres af, at tandbørstning ofte
giver små ridser i gummerne, så bakterierne kom-
mer ind i blodbanen. James Song mener, at bakteri-
er fra tandbørsten er skyld i en lang række hel-
bredsproblemer som hjerte-kar-sygdomme og kro-
niske infektioner. Desuden står familiens tandbør-
ster ofte og gnubber sig op ad hinanden i et glas, og
det betyder, at bakterier let kan spredes fra den ene
tandbørste til den anden.

Tandkirurgen dr. Tariq Idris siger i et interview til
avisen The Daily Mail, at han er helt enig med James
Song.

– Der er ingen tvivl om, at skadelige bakterier fra
tandbørsten, der kommer ind i blodomløbet, på
længere sigt skader immunforsvaret. Om 10-15 år er
jeg sikker på, at alle vil sterilisere deres tandbørster
efter brug eller anvende engangstandbørster, siger
Tariq Idris.

Redigeret af Hans Plauborg

Heureka!!!

Højreorienterede biografgængere
Et steriliserende apparat til 
tandbørsten kan redde liv.
www.germterminator.co.uk  

Internettet: 
En legestue 
på kontoret

 

da internettet var 
legestue På kontoret

I dag er der trådløs adgang til internet-

tet over det meste af universitetet. 

Stort set alle bruger nettet i den daglige 

arbejdsdag. Men da universitetet fik sin 

første officielle hjemmeside i 1995, var 

situationen en helt anden. 

Dengang var der udbredt skepsis 

over for internettets muligheder. Var det 

nu andet end legetøj for voksne mænd 

og kvinder, der aldrig var kommet ud 

af puberteten? På AV-Centralen (er der 

nogen, der længere kan huske, hvad AV 

står for?) var de i hvert fald ikke helt 

sikre i foråret 1995.

Ved et personalemøde på AV-Centra-

len den 3. april 1995 diskuterede man 

flere spændende ting. For eksempel blev 

der ifølge referatet fra mødet fremlagt 

argumenter for at få enheden koblet på 

internettet. Referenten har ikke fundet 

det værd at nævne de sikkert mange 

gode argumenter for en opkobling, men 

nævner til gengæld, at det vil koste den 

uhyrlige sum af 1800 kroner to gange 

om året. Og så er prisen på et modem 

ikke engang indregnet.

En person ved navn Jørgen skal 

ifølge referatet have henvist til en 

artikel i CAMPUS’ forgænger, avisen 

information&debat, der efter sigende 

skulle være kritisk over for internettets 

anvendelighed – sådan i det hele taget. 

“Internettet er et blålys,” skal denne 

Jørgen have sagt – dog uden for referat.

Bagsiden har fundet den omtalte 

artikel frem, og den er ganske rigtigt 

noget lunken over for nettets mulighe-

der. Under overskriften “Legestue på 

kontoret” skriver journalist Claus Ro-

senberg om det uoverskuelige internet, 

der mest af alt er underholdende spild 

af tid. Han interviewer blandt andet 

fuldmægtig Palle Vinther fra Det Huma-

nistiske Fakultet. Han er foruroliget over 

den udelte begejstring over nettets mu-

ligheder. En smule kritisk sans og sund 

fornuft ville være på sin plads, mener 

Palle Vinther og fortæller, at han selv 

har droslet ned på sin brug af nettet, 

“for man kan jo sidde og spilde sit liv på 

det her”, konstaterer han myndigt.

Den konstatering er ikke mindre 

rigtig i dag end dengang. AV-Centralen 

endte som resten af universitetet med 

at komme på nettet – og udgiften til et 

modem fandt man vel ud af at afskrive.

Hans Plauborg
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