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ternational staff on pAgE 2, and 
the summary for international 
students on pAgE 19

Klar til 
kapsejlads?
12.000 tilskuere, 12 festforenin
ger og en hel masse øl. Den 
største begivenhed på Aarhus 
Universitet står for døren.  
Læs tema om kapsejladsen 
sIdE 10-11

Ikke kun 
tværfaglig 
forskning
Det nye AU skal emme af for
skergrupper og tværfaglighed. 
Men tværfaglighed må ikke 
blive et mantra. Der skal også 
være plads til den form for forsk
ning, der især er drevet af én 
enkelt person. Læs mere sIdE 7

Ny lov hjælper 
ikke nyuddannede
Kun 12 tidligere studerende be
gynder i foråret på de spritnye 
særlige kompetenceudvidende 
forløb på Aarhus Universitet. 
På landsplan ser tallene lige så 
nedslående ud. Omkring 40 er 
i gang på landets seks største 
universiteter. sIdE 3

”Stripperen er der kun for at distrahere” 
Jonas Sveningsen om kapsejladsen, læs side 11

Af Bjørg Tulinius

btu@adm.au.dk

Hvordan udvikler vi det indre ud-
dannelsesmarked – og hvordan skal 
forskningsstrukturen være på det 
nye Aarhus Universitet?

Det er nogle af de spørgsmål, 
knap hundrede ansatte på Aarhus 
Universitet skal komme med bud på 
i ni forskellige arbejdsgrupper, der 
var samlet for første gang til en lang 
arbejdsdag den 13. april på Fersk-
vandscentret i Silkeborg.

Mens der udenfor både blev budt 
på storkereder, søluft og masser af 
solskin, ja, så holdt folk sig til op-
gaven og diskuterede ivrigt det nye 
AU, som processen leder hen imod, 

og som bestyrelsen skal tage ende-
lig stilling til den 17. juni.

svært at navigere
Rektoratet har tidligere meldt ud, at 
et nyt AU betyder færre hovedom-
råder – fra ni til mellem tre og fem, 
men også antallet af institutter skal 
indskrænkes. Her lyder meldingen 
på mellem 20 og 30 institutter i 
fremtiden.

Men det er farligt, hvis institut-
terne bliver for store. Så risikerer 
folk at miste fornemmelsen af at 
høre til et sted – man mister sin 
hjemstavn, lød det fra nogle af ar-
bejdsgrupperne.

– Det er svært, når de admi-
nistrative strukturer vokser for 

meget. Det er ikke kun tilhørsfor-
holdet, der bliver truet, men det 
bliver også for svært at navigere i, 
samtidig med at incitamenterne 
til at tage og gennemføre forsk-
ningsinitiativer bliver vanskeligt 
gennemskuelige, lød det blandt 
andet fra professor Niels Christian 
Westergård-Nielsen fra ASB.

Han er med i arbejdsgruppen, der 
kigger på udvikling af forskningens 
organisering og forskningsstruktu-
ren på universitetet, og her var der 
bred enighed om, at et nyt AU skal 
undgå, at den nye struktur består af 
alt for store enheder.

– Det er vigtigt med en leddeling 
af de større enheder, så vi bevarer 
gennemskueligheden. Vi skal også 
huske på, at institutterne varetager 
undervisningen, så de er uhyre 
vigtige, supplerede forskningspro-
fessor Bent Tolstrup Christensen 
fra DJF.

Ifølge denne arbejdsgruppe er 
det netop på institutniveau, at man 
sikrer kontinuiteten i universitetets 

kerneydelser, dvs. forskning og den 
forskningsbaserede uddannelse og 
rådgivning.

Færre og store institutter
Sidst på dagen mødtes alle arbejds-
grupperne til fælles præsentation af 
de vigtigste konklusioner fra hver 
gruppe.

Ti ansatte på AU havde under 
overskriften ”Hvordan skabes en 
fremtidig mere dynamisk lokal 
struktur” kigget på netop det AU-
kort, der skal tegnes i fremtiden. 
Gruppens formand, dekan Børge 
Obel fra ASB, fremlagde grup-
pens hovedpunkter, hvoraf det ene 
ganske enkelt hed ”Færre og store 
institutter”.

Denne udmelding fik flere fra 
salen til at spørge ind til det præci-
se antal af institutter fremover – for 
som én formulerede det: 

– Hellere 40 rigtige institutter, 
end 20 der ikke fungerer, som de 
skal.   

Arbejdsgrupper i den faglige udviklings
proces er bekymrede for at miste 
fornemmelsen af at høre til, hvis 
fremtidens institutter bliver for store.

"Jeg bryder mig 
ikke om prædikatet 
hooliganekspert",
Clifford Stott 
LÆs sIdE  5

Fo
to

: Sca
n

p
ix



UNIvers
Udgives af Aarhus Universitet.
UNIvers udkommer hver 2. mandag i 
semestermånederne.

Den nyeste udgave af UNIvers kan fin
des i standere overalt på universitetet. 

Næste nummer udkommer 3. maj. 
Deadline for indlæg 26. apr. kl. 10.

Fredrik Nielsens Vej 5, bygning 1448 
8000 Århus C
T: 8942 2334
E: univers@au.dk
W: www.au.dk/univers

Annoncer: dgmedia 7027 1155
Tryk: Hornslet Avistryk
ISSN: 16041607

Bjørg Tulinius
Ansv. redaktør 
T: 8942 2449
E: btu@adm.au.dk

Hans Plauborg
Journalist 
T: 8942 2334 / M: 2899 2234
E: hhp@adm.au.dk

Helge Hollesen 
Journalist 
T: 8942 2332 / M: 6020 2708
E: hho@adm.au.dk

Ida Hammerich Nielson
Journalist 
T: 8942 1981 / M: 6020 2626
E: ihn@adm.au.dk

 Kristian Serge SkovLarsen
Journalist
T: 8942 2480 / M: 2338 2221
E: ksl@adm.au.dk

Tina Skogstad Lee
Journalistpraktikant
T: 8942 2487
E: tlee@adm.au.dk

Astrid Hellerup Madsen
Studenterskribent
M: 2096 6855
E: ahm@adm.au.dk

David Langran 
Int. studenterskribent
M: 2213 5112
E: dl@adm.au.dk  

Louise Debois
Studenterskribent
M: 3082 3007 
E: ldn@adm.au.dk

Lars Kruse
Fotograf
T: 8942 2347
E: lk@adm.au.dk

Jesper Buch Rais
Fotografelev
T: 8942 2347
E: jbra@adm.au.dk 

Roar Lava Paaske
Fotografelev
T: 8942 2347
E: rlp@adm.au.dk

University of Cambridge and Folkeuniversitetet  
in a new partnership
A new partnership will send a number of students from the Danish Folkeuniver
sitetet across the North Sea to the University of Cambridge, which is one of the 
leading universities in the world. Folkeuniversitetet and Aarhus University have 
agreed that any interested students can sign up for weekend courses at the 
University of Cambridge. The courses will be held at beautiful, rural Madingley 
Hall, , and they generally cost £350 for a weekend including two nights’ board 
and lodging. Folkeuniversitetet has selected a range of weekend courses on (for 
instance) opera, love, the Cold War and Shakespeare. You can find the full list of 
lectures at www.folkeuniversitetet.au.dk under "nyheder"

Cambridge triumph  
in 156th Boat Race
Cambridge came from behind to beat Oxford to 
the finish line in the Boat Race on a grey and windy 
April 4th this year. Oxford took the lead early on, 
but Cambridge fought back and prevailed, de
spite being considered underdogs by the majority. 
Around 250,000 people lined the banks of the Tha
mes to watch the two crews struggle through the 
pain, with another 67 million watching on the BBC, 
and an estimated audience of 120 million overseas.

By Tina Lee

tlee@adm.au.dk

Goulash, meatballs and chicken in 
coconut – just three of the dishes 
on the menu under the Studenter-
husfonden takeaway scheme. If you 
don’t have time to get to the shops, 
or if you simply don’t feel like doing 

any cooking at home, you can pick 
up your dinner from one of the uni-
versity’s canteens instead.

The takeaway project was actually 
launched last year, but computer 
problems brought it grinding to a 
halt. In the end Studenterhusfon-
den had to give away 1,000 dinners 
to staff and the Salvation Army 

because the ordering system broke 
down. But the system is up and 
running now, and the manager of 
Studenterhusfonden, Tom Ebbe Ja-
kobsen, can’t wait to find out how 
many people will be interested in 
the scheme.

“We expect to have about 50-100 
customers at first, and if we get 500 
we’ll just have to regard it as an exci-
ting challenge,” he says with a smile.

Dinner for one costs DKK 45, and 
you pay your bill once a month. At 
the moment Studenterhusfonden 
is running a fortnightly menu, but 
if demand is big enough this will 
be extended into a monthly menu. 
You can see what’s for dinner each 
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Takeaway meals 
from the canteen
What are you having for dinner tonight? 
Last year there were a few teething 
difficulties with the ordering system, but now 
you can get takeaway meals at three of the 
university’s canteens.

day and order your meal at www.
studenterhusfonden.dk under online 
bestilling/bestil hjemmemad. You 
have to order no later than 12 noon 
the day before you want your meal, 
stating the name of the canteen at 
which you want to pick up the food. 
The meals are frozen when you pick 

them up.
Studenterhusfonden can also 

supply regular lunches for entire 
departments, with each member 
of staff only paying for the number 
of lunches they actually eat. Please 
contact Studenterhusfonden for 
further details.   

By Jakob Kehlet

He loves football, and he is (of cour-
se) a Liverpool fan.

“I often spend a Saturday or Sun-
day afternoon watching a game of 
football, and I’ve seen a couple of 
games in Århus as well although I 
can’t actually remember who AGF 
were playing. I find the names of 
the Danish football teams rather 

hard to handle,” says Clifford Stott, 
a doctor in social psychology from 
the University of Liverpool in the 
UK. During the period 2008-2011 he 
is working as a visiting professor at 
the Department of Sport Science at 
Aarhus University.

Clifford Stott’s research has led 
to a series of recommendations to 
the authorities regarding ways of 
stopping trouble arising between 

football fans. His method basically 
involves the police trying to mix 
with groups of fans with a friendly 
but firm hand, looking for ways of 
establishing a good dialogue before 
any trouble occurs – instead of li-
ning up in full protective armour 
and dealing harshly with entire 
groups of fans, a strategy which can 
lead to violence and a large number 
of arrests.

When Clifford Stott is in Denmark 
he doesn’t have much time to watch 
football. But he does spend a lot of 
time visiting Danish police stations 
to meet the Danish police – who 

are very positive about his theories 
of crowd management. Experience 
from big international tournaments 
such as the European Champions-
hips in Portugal in 2004 and the 
World Cup in Germany in 2006 has 
shown that his methods do reduce 
(and in some cases eliminate enti-
rely) the number of violent clashes 
and arrests at football games.

The beer is expensive!
Clifford Stott praises the Danish 
police for their willingness to coop-
erate, and a number of initiatives 
based on his ideas have been taken 
as a result. But he does admit that 
his knowledge of Denmark outside 
the world of universities and police 
stations is extremely limited.

“I believe that work carries its 
own rewards, and I do work hard 

when I’m in Denmark. I enjoy an 
excellent partnership with my two 
wonderful colleagues at Aarhus 
University, Jonas Havelund and 
Kristian Rasmussen. In fact I have 
the privilege of staying at Kristian 
Rasmussen’s home in Odense when 
I’m in Denmark,” says Clifford Stott, 
adding that:

“I love being in Denmark and find 
Copenhagen particularly charming. 
But the beer is expensive!” he says 
with a smile.   

A busy man – but he does have  
time to watch football occasionally
Dr. Clifford Stott spends most of his time 
working during his regular trips to Denmark 
as a visiting professor at Aarhus University.

Newsletter in English
If you would rather have the 
international news in your mail
box, you can register for the 
UNIvers English newsletter.
Read more at  
www.au.dk/en/univers/
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Ny lov hjælper ikke nyuddannede

Af Kristian serge skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

Folketingsflertallets intentioner var 
rigtig gode. 

Nu skulle nyuddannede akade-
mikere ud af den kilometerlange 
arbejdsløshedskø og tilbage på 
universiteterne, hvor de skulle lære 
nye fagligheder, der kunne gøre dem 
endnu mere attraktive på fremtidens 
arbejdsmarked. 

Loven om de såkaldt ”kompeten-
ceudvidende forløb for nyuddanne-
de”, også kendt som det 11. semester, 
blev hastet igennem folketinget og 
trådte i kraft 1. februar – kun fem 

dage efter den endelige vedtagelse. 
Men hastværket ser ud til at have 

haft sin pris. 
For loven, der kun gælder i 2010, 

har endnu ikke gjort ret mange aka-
demikere ret meget klogere. 

Kun 12 nyudklækkede kandidater 
har indtil videre valgt at takke ja til 
tilbuddet fra Aarhus Universitet. 

På både Københavns Universitet 
og Syddansk Universitet er en hånd-
fuld studerende i gang, Roskilde og 
Aalborg Universitet har foreløbig 
hver 10 optagne på deres forårsfor-
løb, mens Danmarks Tekniske Uni-
versitet har en enkelt. 

Alt i alt er lige over 40 dimittender 

på landets seks store universiteter 
altså i øjeblikket i gang med det nye 
forløb, som var tænkt som en vigtig 
del af løsningen, når arbejdsløs-
hedskurven for akademikere skulle 
knækkes. 

Hastet igennem
I AU Studieadministration mener 
områdeleder Søren Anker Andersen, 
at det lave ansøgertal skyldes, at for-
løbene er for komplicerede at blive 
optaget på og er blevet sat i gang på 
alt for kort tid. 

– For mig at se er de nye forløb et 
rigtig godt eksempel på, hvad der 
kan ske, når folketinget får en ide, 
der skal sættes i værk alt for hurtigt. 
Intentionen og idéen bag de nye 
forløb er både god og sympatisk, og 
vi kan mærke på henvendelserne 
fra kandidaterne, at der er bred in-
teresse for nye kompetencer. Men i 
processen fra ide til handling er reg-
lerne for, hvem, hvornår og hvordan 

man kan være med, blevet alt for 
stive. Og samtidig har de korte fri-
ster betydet, at det har været umu-
ligt for ansøgerne og os at struktu-
rere det hele ordentligt, siger han. 

For svært
Søren Anker Andersen forklarer, at 
forløbene faktisk står klar til de inte-
resserede studerende. 

– I betragtning af hvor kort tid vi 
havde at gøre med, så synes jeg, at vi 
oplevede stor velvilje fra alle afdelin-
ger på universitetet, og vi endte med 
at have et forholdsvist bredt udbud 
af forløb. Men i sidste ende blev kun 
et enkelt oprettet, fordi det var for 
svært for de interesserede at komme 
igennem de komplicerede regler. 

Venter på efteråret
Aarhus Universitet kan ikke nå at få 
flere forløb i gang i forårssemesteret, 
men håber i stedet på, at søgningen 
bliver lidt større til efterårsseme-

steret, hvor potentielle ansøgere har 
haft lidt længere tid til at planlægge.

Men Søren Anker Andersen ser 
stadigvæk en række vanskeligheder 
i den måde, reglerne er skruet sam-
men på.

– For eksempel betyder reglen om, 
at man kun må have været færdig 
i tre måneder, inden forløbet star-
ter, at mange, der dimitterer inden 
1. juni i år, får meget svært ved at 
komme på et forløb, fordi de fleste 
først udbydes igen ved den normale 
semesterstart. Og de, der skal vente 
i sommerferien, kan ikke få dagpen-
ge. Det, tror jeg godt, kan afholde 
nogle fra at søge, siger han.   

Læs mere om de  
kompetenceudvidende forløb på  
www.au.dk/uddannelse/dimittend/
udbud

Kun 12 tidligere studerende begynder i 
foråret på de spritnye særlige kompetence
udvidende forløb på Aarhus Universitet. På 
landsplan ser tallene lige så nedslående ud. 

Af Kristian serge skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

Ane Schjødt Koch planlægger at 
tage på et kompetenceudviden-
de forløb efter sommerferien, 
når specialet er afleveret 1. juli. 
Hun studerer nordisk sprog og 
litteratur med sidefag i film og 
tv og vil gerne tage et forløb på 

Danmarks Medie- og Journa-
listhøjskole.

– Jeg ser det som en investe-
ring i min fremtid. Jeg vil gerne 
bruge noget tid på at finde 
det gode job, og det forløb, jeg 
planlægger at tage, handler om 
faglig formidling, og det mener 
jeg helt klart kan styrke mine 

kompetencer, siger hun. 
Hun mener grundlæggende, at 

ordningen er en god ide, og hun 
forstår da heller ikke, at så få 
bruger den:

– Jeg havde troet, at det 
ville være vildt populært, og at 
alle ville være interesserede. 
Personligt vil jeg hellere lave 

noget aktivt end bare gå ledig. 
Men når jeg for eksempel ser på 
reglerne for, hvornår man kan 
søge, kan jeg godt se, at jeg nok 
bare er heldig, at jeg lige præcis 
har mulighed for at bruge til-
buddet.   

studerende:  
glad for 
muligheden
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SÅ SVæRT 
ER DET
De tre benspænd for studerende, der gerne 
vil på et kompetenceudvidende forløb efter 
deres speciale:

1.   Du skal søge, før din uddannelse er afsluttet.
2.   Du skal have afsluttet din uddannelse før 

starten på det kompetenceudvidende forløb, 
men der må maksimum gå tre måneder fra 
afslutningen af din uddannelse, til det kom
petenceudvidende forløb starter.

3.   Du kan ikke få dagpenge eller SU, fra du 
har afsluttet din uddannelse, til forløbet be
gynder.

Derudover skal hele det kompetenceudvi
dende forløb tages på en ydelse, der svarer til 
SUniveauet. De nyuddannede akademikere 
skal derfor takke nej til den noget højere dag
pengesats, som de ellers var berettigede til.  

Samtidig har Videnskabsministeriet defineret 
en særlig negativliste med uddannelser, hvor 
den generelle arbejdsløshed er så lav, at de 
ikke kan komme på forløbet. 

Der er til gengæld ikke noget krav om, at 
forløbet påbegyndes på det universitet, man 
er dimitteret fra.

Universiteter skal gøre  
fusioner helt færdige
Universiteterne skal tage ansvaret for at gøre fusionerne fra 2007 
helt færdige, så de fulde økonomiske og forskningsmæssige for
dele bliver tydelige. Det er en af konklusionerne i den årsrapport, 
som Danmarks Forskningspolitiske Råd netop har fremlagt. 

– Lige nu er universiteterne efterladt i en slags mellemfasetil
stand. Fusionerne er ikke fuldt implementeret, og det betyder des
værre, at de fulde gevinster ved fusionerne fra 12 til 8 universiteter 
ikke er høstet endnu, siger Asbjørn Børsting, formand for Dan
marks Forskningspolitiske Råd. Se hele årsrapporten på www.fi.dk

University of Cambridge  
og Folkeuniversitetet i nyt samarbejde
Et nyt samarbejde sender en række folkeuniversitetskursister over Nordsøen til et af 
verdens førende universiteter, University of Cambridge i England. Folkeuniversitetet 
ved Aarhus Universitet har nemlig indgået et samarbejde, så interesserede delta
gere kan tilmelde sig weekendkurser på University of Cambridge. Kurserne afholdes 
på universitetets skønne landsted, Madingley Hall, og koster typisk £350 for et week
endkursus inkl. to overnatninger og forplejning. 

Folkeuniversitetet har udvalgt en række weekendkurser om f.eks. opera, kærlig
hed, Den Kolde Krig og Shakespeare, og den fulde beskrivelse  kan findes på  
www.folkeuniversitetet.au.dk under "nyheder"

Ane Schjødt Koch planlægger at 
tage et kompetenceudvidende  
forløb, når specialet er afleveret.
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Ny bacheloruddannelse 
i uddannelsesvidenskab

Kom til videndag om vidensamfundet og hør mere om uddannelsen 
på DPU, Aarhus Universitet
Århus: 20. april 
københavn: 27. april

 Læs mere om uddannelsen på www. dpu.dk/bachelor

Vil du være læringsekspert i vidensamfundet?

Af Kristian serge skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

Der er både plads til dem, der vil gå, og til 
dem, der vil spurte af sted, når Aarhus Univer-
sitet for første gang i samlet flok tager til DHL 
Stafetten i Århus og Odense den 19. august og 
i København den 30. august.

Universitetet vil bl.a. stå for telte, mad og 
drikke samt koordinere dagen, der i alle tre 
byer starter klokken 17 og slutter med et stort 
festfyrværkeri klokken 22.

Er man en af dem, der måske ikke har fået 
luftet bentøjet så meget i løbet af vinterhalv-
året, har UNIvers indhentet en række gode 
råd, når kalveknæede kontorben skal trænes 
op til de fem kilometer.   

– Et godt råd er først og fremmest at finde 
et løbeprogram og følge det stille og roligt. 
Så træner du ikke dig selv til skader, og du 
oplever også de små sejre, det giver, når du 
kan se, at din form bliver bedre og bedre. Og 
et par gode løbesko er også gode at have, de 
er faktisk nok det vigtigste, forklarer Anne 
Teglborg, som udover at være fuldmægtig i AU 
Studieadministration også har trænet i løbe-

klubben Aarhus 1900 i en årrække og løbet 
flere maratonløb. 

Hun forklarer, at man som nybegynder ab-
solut bør tage den med ro. 

– Dine sener er groft sagt tre gange længere 
om at vænne sig til den nye belastning end 
dine muskler. Det betyder, at det måske føles, 
som om du godt kan træne hårdere fra starten, 
men i virkeligheden er risikoen for at få en 
skade i for eksempel knæ og fodled større, end 
man lige selv kan mærke, siger hun.

Anne Teglborg slår samtidig fast, at det er 
vigtigt at huske, at DHL Stafetten ikke handler 
om at slå de andre, men om at slå sig selv.

– Hvis man aldrig før har løbet fem kilome-
ter i træk og pludselig kan gøre det på 33 mi-
nutter, så er det jo en kæmpesejr. Det kan godt 
være, at det lyder lidt coach-agtigt, men alle er 
vindere ved DHL Stafetten, siger hun.   

Læs mere om DHL Stafetten på medarbejdere.
au.dk/dhl, hvor man også kan tilmelde sig.

Find et løbeprogram på bl.a.  
www.iform.dk/emne/loeb/5kmprogram

AU opruster til dHL stafetten
Som noget nyt tager et samlet Aarhus Universitet af sted 
til DHL Stafetten den 19. og 30. august. Tilmeld dit løbe 
eller gåhold inden den 23. april.

Af Ida Hammerich Nielson

ihn@adm.au.dk

Hvor skal dine jordiske rester ende, når du 
dør? På kirkegården, hjemme i haven eller øn-
sker du måske din aske spredt ud over havet? 
Er man tilknyttet et amerikansk universitet, 
får man en fjerde mulighed – nemlig at blive 
begravet på universitetet. 

Flere amerikanske universiteter tilbyder an-
satte og tidligere studerende et sidste hvilested 
på campus i form af mindelunde og gravkam-
re. Det gælder f.eks. University of Richmond 
i Virginia, hvor en smukt dekoreret væg i en 
af universitetets haver indeholder små rum til 
urner. Et rum kan erhverves for den nette sum 
af 3000 dollars.

David D. Burhans, pensioneret teolog fra 
University of Richmond, fremhæver mindelun-
dens unikke, fredfyldte karakter, selvom den 

ligger et stenkast fra det pulserende campusliv. 
– Det er et smukt sted. Nærmest helligt, 

siger han til New York Times. 
Stinne Bille er alumnekoordinator ved Aar-

hus Universitet og arbejder på at få tidligere 
studerende tættere knyttet til universitetet. 
Hun ser store muligheder i et AU-gravkammer. 

– Med sådan et tilbud kunne vi virkelig få 
en evig relation i stand mellem universitetet 
og alumnerne. Måske under overskriften ”Fra 
vugge til krukke”, siger hun med et glimt i øjet.

Universitetshistoriker Palle Lykke gør op-
mærksom på, at der allerede er et gravsted på 
Aarhus Universitet. 

– Ved siden af Søauditorierne ligger Victor Al-
beck begravet. Han var overlæge og nok den be-
tydeligste forkæmper for oprettelsen af Aarhus 
Universitet, siger Palle Lykke og tilføjer, at over-
lægens kone, Ella Albeck, tillige ligger i graven, 
selvom hun ikke er nævnt på gravstenen.   

sidste hvilested: universitetet

Center for sociologi
Et nyt center har set dagens lys på Aarhus Universitet. Center for Sociologiske 
Studier (CESAU) skal støtte og udvikle sociologisk undervisning og forskning ved 
universitetet.

Centeret er blevet til på foranledning af en række forskningsmiljøer ved Aarhus 
Universitet, som alle ønsker at understøtte et tværgående samarbejde omkring 
sociologiske emner. Miljøerne finansierer centerets drift i foreløbig tre år. Center for 
Sociologiske Studier er fysisk placeret på Institut for Statskundskab (bygning 1331).

Følg med på centerets hjemmeside: www.cesau.au.dk 

Centret holder åbningsreception mandag d. 19. april, og alle er velkomne.

Hent middagen i kantinen
Den er god nok. Efter knas med bestillingssystemet sidste år kan man nu helt 
sikkert købe aftensmad som takeaway fra tre af universitetets kantiner. 

Mad til én person koster 45 kroner, og man betaler samlet én gang om 
måneden. I øjeblikket kører Studenterhusfonden med en 14dagesmenu, 
men er efterspørgslen stor nok, bliver den udvidet til en månedsmenu. 

Se dagens ret og bestil på www.studenterhusfonden.dk under online be
stilling/bestil hjemmemad. Man skal bestille senest kl. 12.00 dagen før leve
ring. I forbindelse med bestillingen angiver man, i hvilken kantine man ønsker 
at afhente bestillingen. Retterne er frosne ved afhentning. 
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Af Jakob Kehlet

freelancejournalist

– Voldelige sammenstød i forbindelse med 
fodboldkampe opstår dybest set, fordi myn-
dighederne frygter hooliganisme. Det er 
frygten, der får politiet til at stille op i fuld be-
skyttelsesmundering og dermed lægge kimen 
til konfrontation, siger den engelske doktor i 
socialpsykologi, Clifford Stott, fra University 
of Liverpool. 

Han er en af verdens førende forskere i de 
fænomener, der knytter sig til menneskers 
adfærd, når de samles i grupper. Siden 2008 
og frem til 2011 er han tilknyttet Aarhus Uni-
versitet som gæsteprofessor ved Institut for 
Idræt.

Clifford Stott har siden begyndelsen af 
90’erne opbygget og fået anerkendelse for sin 

forskning i ”crowd management” – metoder 
til at håndtere store fanskarer uden at skabe 
voldelige sammenstød.

Senest har han hjulpet Østjyllands Politi 
med at etablere et såkaldt eventpoliti, der skal 
sættes ind i forbindelse med demonstrationer 
og højrisikokampe i Østjylland. Betjentenes 
metode går ud på at kommunikere og skabe og 
dialog med deltagerne i store forsamlinger – 
inden det kommer til konfrontation.

Clifford Stott er især kendt for sine metoder 
til håndtering af uro blandt fodboldfans, men 
han bryder sig ikke om prædikatet ”hooligan-
ekspert”, som han ofte forsynes med i pressen.

– Jeg interesserer mig dybest set ikke for 
hooliganisme. Udgangspunktet for min forsk-
ning er de psykologiske mekanismer, der 
træder i kraft i store forsamlinger. Jeg valgte 
i begyndelsen af 90’erne udelukkende at foku-

sere på fodbold ud fra en rationel betragtning 
om, at man altid ved, hvornår fodboldfans 
optræder i grupper, og desuden var der på det 
tidspunkt store problemer med fodboldoptøjer 
og meget stor politisk opmærksomhed på om-
rådet, siger han.

Lad hollændervognen blive hjemme
Clifford Stott har gennem årene studeret, 
hvordan engelske fodboldfans har ført sig frem 
ved hjemlige og internationale turneringer. 
Hans studier har afstedkommet en række an-
befalinger af, hvordan politiets strategier bør 
udformes, når der er risiko for konfrontation 
i forbindelse med fodboldkampe. I stedet for 
at rulle det store udstyr frem med hollænder-
vogne, kampudstyr og slå hårdt ned på hele 
grupper (riot control) anbefaler Clifford Stott 
politiet at kommunikere og skabe dialog med 
de mange fodboldfans, inden det går galt, og 
kun fjerne de enkelte urolige elementer i en 
gruppe (public order management).

Clifford Stotts teorier fik for alvor gennem-
slagskraft ved EM i Portugal i 2004. Her benyt-
tede politistyrken i landområdet sig af den tra-
ditionelle riot control-metode, mens bypolitiet 
brugte Stott-teorien, der omfattede venlig, men 
håndfast magtudøvelse. Landpolitiet anholdt 
52 fodboldfans, mens bypolitiet kunne nøjes 
med at tage en håndfuld uromagere med på 
stationen.

”Futtog” giver dårlig pR
Under sit ophold i Danmark har Clifford Stott 
rådgivet politiet i Aalborg og Århus, men han 
var også rådgiver under forberedelserne til kli-
matopmødet i 2009 – en begivenhed, der – set 

med hans øjne – ikke faldt heldigt ud.
– Der findes ikke nogen universel løsning 

på, hvordan man håndterer store grupper. 
Fodboldfans er en ret homogen gruppe, hvor 
de fleste er ganske almindelige mennesker, 
der accepterer politiets arbejdsmetoder, hvis 
de vel at mærke behandles ordentligt. Ved kli-
matopmødet var det en langt mere sammen-
sat gruppe af demonstranter, og det gjorde 
opgaven vanskelig for politiet at overskue, 
siger Clifford Stott, der mener, at billederne i 
medierne af de lange ”futtog” med mere eller 
mindre fredelige demonstranter gav politiet 
rigtig dårlig PR.

– Jeg mener, at det var problematisk at 
bruge masseanholdelser, men når det overho-
vedet kom så vidt, skyldes det, at kommunika-
tionen mellem politi og demonstranter længe 
forinden var kørt af sporet, siger Clifford Stott.

Heilende fans
På de danske fodboldstadioner har man i de 
seneste år oplevet en stigende højreradikalise-
ring blandt fans. I Århus har man set eksem-
pler på fans, der heilede på Hitlers fødselsdag, 
og farvede fodboldspillere har været udsat for 
racistiske smædekampagner.

Her er det ikke politiet, men sociale myndig-
heder og klubberne, der skal i aktion, mener 
Clifford Stott:

– Det er ofte helt unge fans, der trækkes ind 
i den højreradikale kultur. I Tyskland har flere 
kommuner ansat socialarbejdere til at tage sig 
af opgaven om at skabe et alternativ for disse 
unge – og med stor succes.   

 FodBoLd 
uden konfrontation
Politiet bør møde grupper af fodboldfans med 
venlighed og dialog. Så undgår parterne i de fleste 
tilfælde sammenstød og arrestationer, siger 
gæsteprofessor ved Institut for Idræt Clifford Stott.
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UNIvers fortæller en spændende, pudsig 
eller vedkommende forskningshistorie.
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Tværfaglighed på svensk
Uppsala Universitet og Aarhus 
Universitet har mange ligheds-
punkter. De er omtrent lige 
store, har mange af de samme 
strategiske mål, og begge uni-
versiteter har ni fakulteter. 
Men i modsætning til Aarhus 
Universitet har Uppsala Uni-
versitet allerede været igen-
nem en omstrukturering. Og 
der blev ikke pillet ved antallet 
af fakulteter. 

– Det har vi ikke haft behov 
for, fortæller Kerstin Sahlin, 
prorektor på Uppsala Univer-
sitet, og fortsætter: 

– Vi reorganiserede i 1999, 
hvor de ni fakulteter blev 
grupperet i tre disciplinære 
domæner. Hvert domæne 
bliver ledet af en vicerektor. 
På den måde har vi et enklere 
managementteam, end antal-
let af fakulteter indikerer, da 
dekanerne nu refererer til 
vicerektorerne i stedet for di-
rekte til rektor.

De tre domæner er hen-
holdsvis Humaniora & Sam-
fundsvidenskab, Medicin & 
Farmaci og Videnskab & Tek-
nologi.

Af Tina Lee

tlee@adm.au.dk

”Interessante og i dag uventede fagkombinationer 
kan i fremtiden blive eftertragtede på arbejds-
markedet.” Sådan skriver Uppsala Universitet i 
sin Forsknings- og Uddannelsesstrategi 2009-
2012. De uventede fagkombinationer kræver som 
regel, at man fordeler sin uddannelse på flere 
fakulteter. Og det er netop et af ledelsens fokus-
områder på Uppsala Universitet.

– Vi vil udnytte det hele universitet, understre-
ger prorektor Kerstin Sahlin.

I sin grundlæggende struktur giver videregå-
ende uddannelser i Sverige unikke muligheder 

for, at den enkelte studerende kan kombinere 
kurser fra forskellige fakulteter til en generel 
eksamen. På Uppsala Universitet kan bachelor- 
og kandidatprogrammer ikke bare læses som 
på forhånd fastlagte uddannelsesforløb – den 
studerende skal også selv træffe nogle valg. Halv-
delen af eksaminerne er styret af et hovedområde 
inden for fakultetet, mens den anden halvdel frit 
kan vælges inden for det oprindelige eller andre 
fakulteter. 

– Sådanne frie valg udnyttes ofte til fakultets-
overskridende kurser, siger Einar Lauritzen, chef 
for Studieadministrationen og ekspert på univer-
sitetets uddannelsesstrategiske område.

På Aarhus Universitet skal de studerende også 
selv sammensætte en del af deres uddannelse, 
men til forskel fra Uppsala Universitet, skal de 
ofte kæmpe sig igennem en regeljungle, hvis kur-
serne vælges på andre fakulteter.

Bologna-rapport afslørede problemer
På Uppsala Universitet er det ikke de studerendes 
egne fakultetsoverskridende valg, der volder pro-
blemer, som tilfældet er på Aarhus Universitet. 
Det gør derimod de forud fastlagte dele af uddan-
nelsesforløbet, fortæller Einar Lauritzen:

– I vores egen Bologna-rapport fremgår det, at 
der kan opstå problemer, når den organiserede 
del af uddannelsen er tværfaglig og overskrider 
fakultetsgrænser. For eksempel når et fakultet, 
der er ansvarlig for et uddannelsesprogram, vil 
”bestille” et indslag i programmet fra et andet 
fakultet. I sådanne tilfælde kan der opstå system-
konflikter. Men universitetsledelsen tager nu fat 
om problemet for at lette selv denne form for fa-
kultetsoverskridelse.   

Studerende på AU kan knalde panden mod en mur af 
regler og formaliteter, hvis de ønsker en tværfaglig 
uddannelse. På Uppsala Universitet er der åbne døre på 
alle ni fakulteter.

stadig ni 
fakulteter 
i Uppsala

Uppsala Universitet blev grundlagt i 1477 og er den 
ældste nordiske uddannelsesinstitution.
Der er ca. 40.000 studerende og næsten 6.000 ansatte. 
På billedet ses Institutionen för Lärautbilding.

AARHUs UNIVERsITET  
ARBEJdER på sAgEN

På Aarhus Universitet er der i forbindelse 
med den faglige udviklingsproces nedsat 
en arbejdsgruppe, som blandt andet skal se 
på, hvordan uddannelsessystemet kan blive 
mere mobilt. 

>_gå nye veje.  
  Sæt dine spor.

>_læs mere på  
  www.cand-it-vest.dk

Når du vælger cand.it. efter din bachelor, 
tager du et innovativt valg. Du kan komme 
til at udvikle og udnytte it-teknologi inden 
for det område, du brænder for, hvad en- 
ten det er ledelse, kommunikation, de-
sign eller noget helt fjerde.

annonce_264x175.indd   1 08/02/10   15:59:37
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Af Bjørg Tulinius

btu@adm.au.dk

Tværfaglighed er en rigtig god ting.
Forskere, der arbejder sammen i grupper på 

tværs af traditionelle fagopdelinger, opnår ofte 
nye og skelsættende resultater. Og så lærer de 
en masse af hinandens forskellige måder at gå 
til opgaven på.

Det er der slet ingen tvivl om blandt de 12 
medlemmer af arbejdsgruppen, der har fokus 
på den del af den faglige udviklingsproces, 
der handler om ”Udvikling af forskningens 
organisering og forskningsstrukturen på uni-
versitetet”.

Gruppen var samlet for første gang til en 
fælles arbejdsdag på Ferskvandscentret i 
Silkeborg den 13. april, hvor i alt ni arbejds-
grupper med hvert sit tema havde til opgave at 
snakke sammen og komme med bud på, hvor-
dan det nye universitet skal være.

opmærksomhed og penge
De 12 gruppemedlemmer har selv i høj grad 
nydt rigtig godt af samarbejdet og det tvær-
faglige perspektiv, og mange af gruppens med-
lemmer sidder i dag som centerledere på nogle 
af AU’s mange tværfaglige centerdannelser, 
som f.eks. gruppens formand, professor Poul 
Nissen fra PUMPKIN (Centre for Membrane 
Pumps in Cells and Disease), og professor 

Dorthe Berntsen fra Con Amore (Centre on 
Autobiographical Memory Research).

Derfor er alle i gruppen også enige om, at 
det nye AU skal emme af store forskergrupper 
og tværfaglighed. Men ikke kun.

For der skal også være plads til den form 
for forskning, der især er drevet af én enkelt 
person, og som måske derfor ikke har så let 
ved at skaffe hverken opmærksomhed eller 
økonomisk støtte som det større tværfaglige 
forskningssamarbejde.

de to forskningsmodeller
– Der er to grundlæggende forskellige former 
for, hvordan forskningen er organiseret. Enten 
”lab”-organiseret eller individorganiseret, 
pointerer Dorthe Berntsen i sit diskussionsop-
læg til gruppen.

Dorthe Berntsen peger også på, at man ty-
pisk finder den ”lab”-organiserede forskning 
på natur- og sundhedsvidenskab, mens den 
individorganiserede er mere udbredt på hu-
maniora og samfundsfag. Men på mange fag 
finder man begge former for organisering side 
om side, f.eks. på psykologi.

”Lab”-organiseret forskning kræver ikke 
nødvendigvis et fysisk laboratorium, men der 
er typisk tale om empiriske projekter, der er 
organiseret i en gruppe med en klar hierarkisk 
struktur. Denne form for forskning får ofte 
støtte fra fonde og involverer tit tværvidenska-

beligt samarbejde.
Den individorganiserede forskning er i ste-

det drevet af en enkeltperson, især betalt af 
basismidler, og består ofte af mere teoretiske 
projekter.

– Selvfølgelig er der undtagelser. Men det 
her er en faktuel beskrivelse af de forskellige 
forskningskulturer, og det er vigtigt, at vi nu 
ikke kun fokuserer på den ”lab”-organiserede 
forskning, lyder opfordringen fra Dorthe 
Berntsen.

solisten under pres
I oplægget til den faglige udviklingsproces 
skriver rektoratet blandt andet, at et af formå-
lene med processen er ”at tiltrække en vok-
sende andel af de konkurrenceudsatte midler, 
såvel nationalt som internationalt”.

Og netop kampen om kroner til forskningen 
kan føre til øget fokus på den ”lab”-organisere-
de forskning og give enkeltmandsforskningen 
store problemer.

– Finansielt set har vi været nødt til i stigen-
de grad at organisere vores forskning i ”labs”, 
som professor Anders Nykjær formulerer det.

– Den individorganiserede forskning er helt 
klart under pres, supplerer gruppens formand, 
professor Poul Nissen, og får samtidig alle til 
at nikke, da han tilføjer: 

– Men der skal være plads til begge former 
for forskning, så opgaven er at skabe en struk-
tur, der sikrer det.

Lundbeckfonden nævnes som et eksempel 
på, at der nu er nogle, der har fået øjnene op 
for, at den individorganiserede forskning er 
vigtig at holde fast i. Fonden har netop meldt 
ud, at den i år vil bruge en stor del af sine mil-
lioner på femårige stipendier til lovende unge 
forskere inden for sundheds- og naturviden-

skab. Samtidig har fonden besluttet at stoppe 
støtten til nye centre, foreløbig i 2010.

– Basismidlerne skal også sikre enkeltper-
sonsforskningen. Vi er nødt til at have nogle, 
der tager sig af den krøllede forskning. Det er 
her, begrebsudviklingen sikres, og ”lab”-forsk-
ningen ville miste sit teoretiske fundament, 
hvis enkeltmandsforskningen forsvandt, siger 
professor Dorte Marie Søndergaard fra DPU.

Ideer skal komme nedefra
For at sikre plads til begge former for forsk-
ning i det nye AU taler arbejdsgruppen meget 
om, hvor vigtigt det er, at ideer skal komme 
bottom-up.

Flere peger på, at netop de mange centre på 
universitetet er opstået på grund af en enkelt-
persons store engagement i sin forskning, en 
ildsjæl, som vil blive kvalt, hvis forskningen dik-
teres ovenfra, og alt på forhånd skal kunne pas-
ses ind i en udpeget tværfaglig problemstilling.

– Vi skal passe på ikke at gøre tværfaglighed 
til et mantra. Forskningssamarbejde på tværs 
af discipliner kan være overordentlig nyttigt 
og nyskabende, men så skal dette initieres ne-
defra, som professor Niels Haldrup fra Center 
for Research in Econometric Analysis of Time 
Series (CREATES) formulerer det:

– Interdisciplinært samarbejde opstår 
bedst, hvis universitetet etablerer en infra-
struktur, et miljø og nogle rammer, som 
sikrer, at forskere fra hele universitetet kan 
mødes i faglige og sociale sammenhænge.   

Ny struktur skal også give plads til solisten og den 
krøllede forskning. Det var en af konklusionerne 
fra det første møde i arbejdsgruppen om 
fremtidige forskningsstrukturer.

Man skal kunne forske alene

Ni arbejdsgrupper har travlt med at 
komme med bud på løsninger og for
slag til den faglige udviklingsproces. En 
af grupperne kigger på forskningens 
organisering og struktur, og her  
er professor Poul Nissen formand.
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forskning er helt klart  
under pres”
Poul Nissen, professor

Du kan læse mere om den faglige udvik
lingsproces og se de nedsatte arbejds
gruppers temaer og medlemmer på  
www.medarbejdere.au.dk/fu
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Debat Har du et synspunkt eller en kommentar, så bland dig i debatten  
– send en mail til univers@au.dk
Se deadlines for debatindlæg på www.au.dk/univers/deadline

deltid
Af Timelærerforeningen ved Aarhus Universitet

Det sidste års tid har Timelærerforeningen 
ved Aarhus Universitet været i dialog med 
AU’s ledelse, og i efteråret havde vi et meget 
konstruktivt møde med vicedirektør for AU 
HR Louise Gade, hvilket vi er utrolig glade for. 
Det er vores indtryk, at AU’s ledelse faktisk 
tager timelærernes problemer alvorligt og for-
søger at gøre noget ved dem inden for de givne 
rammer.

AU arbejder nu gennem den interne HR-
politik på at sikre, at timelærere ligesom 
fastansatte får mulighed for faglig udvikling, 
anerkendelse fra ledelsen og evaluering, og at 
de bliver integreret i det kollegiale miljø. AU 
ser også på det tekniske problem, at undervis-
ningsassistenter først får løn 1½ måned inde 
i semestret, mens det for eksterne lektorers 

vedkommende er muligt at få løn på samme 
tid som de fastansatte. AU vil også sikre, at 
alle timelærere automatisk får løn for opgave-
rettelser.

AU vil dog ikke give løn for semesterforbered-
else, fordi universitetet ikke vil bevæge sig 
uden for de cirkulærer, timelærerne er ansat 
efter. Skal cirkulærerne forbedres, er det en 
sag for fagforeningerne – fortrinsvis Dansk 
Magisterforening (DM), siger AU.

Dermed mangler der stadig et fælles pres fra 
universiteterne på videnskabsministeren og 
finansministeren, nærmere bestemt Perso-
nalestyrelsen, som indtil videre ikke har villet 
give landets timelærere bedre forhold, men 
tværtimod har forhalet forhandlingsproces-
sen med DM. Det ville ellers gavne timelærer-
nes sag meget, hvis undervisningssystemet og 
fagforeningerne kunne gøre fælles front.   

Faglig udvikling
Af Steen Brock 

Lektor, Institut for Filosofi og Idehistorie

Der er sat en politisk dagsorden, og rektor 
har handlet hurtigt og konsekvent. Hvis 
Aarhus Universitet skal være et eliteuniver-
sitet på linje med et i København eller et 
andet sted i Nordeuropa, skal der fokuseres 
på stærke – dvs. produktive – forsknings-
miljøer, på strategisk forskning, der kan 
hente fondsmidler, og som tilknyttes vigtige 
erhvervspartnere, og endelig på tværgående 
uddannelser, der er tilpasset det nye ar-
bejdsmarked.

Det kan man grine eller græde over. For det 
er et knæfald for nogle universitetspolitiske 
vinde i den vestlige verden, som burde be-
kæmpes, og der er gode forskningsmiljøer 
og forskningstraditioner, der bliver smadret. 
Endelig er der tale om den største ændring, 
der kan tænkes for de ansatte: Universitetet 
er nu ikke en arbejdsplads, men en serie 
elitehold a la Barcelona og Team Saxo Bank. 
Hvis man her og nu kan bidrage til præstati-
onerne, som fører til point på verdensrang-
listen, er man inde i varmen, ellers kommer 
man snart ud på bænken eller bliver vand-
bærer. Det hele sker ikke for de ansattes 
skyld, ikke for at fremme gode miljøer eller 
god forskning på den lange bane. Alle an-
satte er blevet brikker i et spil, der bevidner 
det politisk-administrative systems endelige 
sejr over den akademiske ånd.

Hvad der nu vil ske, vil derfor kræve en 
særlig form for kollegialitet og ansvar de 
ansatte imellem. De nye og færre ledere kan 
være nok så skolede i nye ledelsesteorier, 
men hele logikken i processen vil være for-
skelsbehandling, resultatorientering og top-
prioritet til egen lederkarriere frem for de 
ansattes tarv. Teambuilding, korpsånd, an-
svar for kolleger, kollektive processer; ja, alt 
det, der vil gøre det til at holde ud at arbejde 
på et moderne eliteuniversitet, skal med 
sikkerhed bygges op nedefra. De ansatte bør 
organisere sig i demokratiske enheder, som 
løbende kræver forklaringer af ledelsens 
dispositioner og holder den ansvarlig derfor. 

Nu har jeg i mange år argumenteret for, at 
man ikke kunne skelne mellem grundforsk-
ning og anvendt forskning, jeg har været 
fortaler for at skære antallet af fakulteter 
ned til tre, og endelig har jeg publiceret 
flere artikler om tværfaglighedens nødven-
dighed. Jeg kommer fra et fag, filosofi, som 
lever og har det bedst, når det samarbejder 
med de andre videnskaber fra alle fakulte-
ter. Jeg og mine kolleger er med i et utal af 
tværfaglige projekter og uddannelser. Det 
har ikke ført til tab af filosofisk faglighed, 
men har tværtimod hjulpet til at kunne pri-
oritere og selektere i den jungle af mere eller 
mindre ligegyldig filosofisk faglitteratur, der 
spyttes ud af de store udenlandske forlag. 
Tværfagligheden er med til at give fokus i 
den grundlæggende filosofi. Så med de rette 
mennesker ved roret og korpsånd kan refor-
merne vendes til noget godt.   

AU vil forbedre timelærernes 
ansættelsesforhold

AU som  
eliteuniversitet

global prize
Af Mehdi Mozaffari  

Professor, Institut for Statskundskab, leder af Center for 

Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser

I deres replik i sidste nummer af UNIvers 
skriver Johanna Seibt og Jesper Garsdal, at 
jeg har været positiv over for Khatami i mine 
artikler. Jeg afviser den påstand på det kraf-
tigste. Sandheden er fuldstændig omvendt. 
Præcis fra 1. januar 1998, hvor min første 
kritiske artikel udkom, og fremefter har jeg 
været stærkt kritisk over for Khatamis po-
litik og handlinger. Jeg har bl.a. kaldt ham 
en ”falsk reformator” og en ”usurpator”, og 
det mildeste udtryk, jeg har brugt om ham, 
har været ”communalist” og ”enigmatisk”. 
Seibt og Garsdal har plukket ord ud af sam-
menhængen, som er i direkte modstrid med 
konklusionerne i mine artikler (Mozaffari, 
”Globalization and Civilizations”, 2002, pp. 
209-210 og ”Revolutionary, Thermidorian 

and Enigmatic Foreign Policy: President 
Khatami and the ’Fear of the Wave’”,1999, 
pp. 25-26). 

Da debatten er landet på et sådant niveau, 
slutter jeg den her med at deponere kopier af 
fem af mine artikler hos UNIvers til interes-
serede.   

Med ovenstående indlæg lukker UNIvers for 
yderligere debat om uddelingen af Global 
Prize i denne omgang.

Har du et synspunkt eller en 
kommentar, så bland dig i 
debatten – send en mail til 
univers@au.dk

Se deadlines for debatindlæg  
www.au.dk/univers/deadline

I sandhedens og  
anstændighedens navn

Krus med eller 
uden hank: 

60 kr.

Køb AArhUs UnIversI-
tets nye MERCHANdIsE 
på wEBsHop.AU.dK

    disemerchan

Find meget mere merchandise på webshop.au.dk varerne kan også købes offline ved at 
møde op i Aarhus Universitets informationscenter, bygning 1445, Fredrik nielsens vej 5.
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Mange af de kolber og glas, forskerne skal bruge til 
eksperimenter, er så specielle, at de ikke findes i han
delen. De skal specialfremstilles af instituttets egen 
glasblæser, Jens Christian Kondrup. Fremstillingen af 
en kolbe kan tage alt fra fem minutter til en hel dag.  

Det er fascinerende at arbejde med glas, fortæller Jens Christian Kondrup. 
– De fleste mennesker kender glas som en kold forbrugsgenstand. Men for 

mig begynder det spændende først, når glasset bliver varmt og flydende.  
Så kan jeg gøre alt med det, forklarer han.

Kolbekunstneren
Fotos af Lars Kruse 

Tekst af Ida Hammerich Nielson

lk@adm.au.dk / ihn@adm.au.dk

På Kemisk Institut sidder en af Euro-
pas dygtigste glasblæsere. Jens Chri-
stian Kondrup har i 22 år fremstillet 
de mange kolber, reagensglas og 
avancerede glasapparater, forskerne 

bruger til kemiske eksperimenter. 
– Fremstillingen af glasapparater 

til kemiske eksperimenter kræver en 
helt særlig viden om glassets egen-
skaber. Forskeren og jeg diskuterer, 
hvordan vi bedst løser opgaven og får 
glas og kemi til at spille sammen, for-
tæller Jens Christian Kondrup. 
Jens Christian Kondrup er en af de 

ganske få glasblæsere i Danmark, 
der har speciale i videnskabelige ap-
parater. Kun på Danmarks Tekniske 
Universitet sidder en tilsvarende 
glasblæser. Af samme grund tager 
han ofte til udlandet for at hente in-
spiration til sit arbejde.   

Jens Christian Kondrup har vundet et utal af priser for sit arbejde. 
Også i sin fritid beskæftiger han sig med glas og fremstiller bl.a. lam
per. Han er for nylig blevet optaget i Den Danske Kunsthåndværker
forening under censur. 

Under arbejdet med glasset 
bærer Jens Christian Kondrup 
specielle briller, der sorterer de 
farlige natriumstråler fra bræn
deren. Det er dog stadig et farligt 
arbejde.

– Glasset kan springe, og det 
sker nogle gange. Jeg har tre 
sting i ansigtet og brændsår på 
armene, fortæller Jens Christian 
Kondrup. 

 BILLEdREpoRTAgE
UNIvers har besøgt en ganske særlig 
arbejdsplads på Aarhus Universitet:  
Glasblæseren på Kemisk Institut.
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Af Ida Hammerich Nielson

ihn@adm.au.dk

Hvor mange år har I deltaget i kapsejladsen?
10 år. 

Hvor stor succes har I haft?
TÅGEKAMMERET har vundet hver eneste 
gang (TÅGEKAMMERET har aldrig vundet, 
red.)

Hvad er strategien forud for dette års  
kap roning?
Det er den rene spekulation at forestille sig, at 
andre end os vinder, så vi behøver ingen form 
for træning eller strategi. Vores sunde, natur-
videnskabelige fornuft vil sikre os sejren over 
uvidende humanister og andet rakkerpak. 

Hvordan ser jeres gummibåd ud?
Vores gummibåd er bygget af en ret utraditio-
nel form for gummi, nemlig jern og træ. Suc-
cesen ved bådbygningen er så overvældende, 

Af Ida Hammerich Nielson

ihn@adm.au.dk

Foråret har for alvor indtaget Universitets-
parken. Solen skinner, ænderne rapper, og 
ved søbredden har en flok humanister smidt 
jakken og åbnet dagens første øl. Det bliver 
langt fra den sidste, for i dag skal de træne til 
kapsejladsen. 

– Vi starter altid med at bunde en øl for li-
gesom at komme i gang. I starten er folk altid 
lidt skeptiske over at skulle i vandet. Men efter 
to-tre øl er de klar, forklarer Jonas Larsen, der 
læser historie. Det gør fire ud af fem på huma-
nisternes hold. 

En mørkhåret pige med ring i næsen finder 
våddragter frem, som holdet ifører sig under 
stor morskab over, hvordan de ædlere dele 
tager sig ud bag det afslørende materiale. To 

fyre med halvlangt hår, hængerøvsbusker og 
smøg i munden ankommer med dagens vigtig-
ste rekvisit: gummibåden. 

– Det er desværre noget hullet lort, suk-
ker Nedim Dzeko, en anden historiker, mens 
holdmedlemmerne finder lappegrejet frem. I 
mellemtiden går humanisterne i gang med at 
træne det andet vigtige element i kapsejladsen: 
ølstafetten. 

Teologer må ikke lyve
Kapsejladsen handler ikke kun om at få en 
båd hurtigst muligt over søen. På hver bred 
skal deltagerne bunde en øl og løbe ti gange 
rundt om den, inden de igen kaster sig ud i 
båden. Målrettet sætter Jonas Larsen øllen for 
munden. Den skummende væske sprøjter ud 
af mundvigene, inden han sætter den næsten 
tomme øl ned på jorden og løber fortumlet 
rundt om den. 

– Du kommer ud af kurs! Måske skal du i 
stedet prøve at hoppe rundt, råber en fyr med 
enorme solbriller, hvorefter Jonas Larsen be-
væger sig rundt med mærkværdige spjæt. Efter 
ti omgange vælter han ud til siden. 

– Jeg var ved at gå helt kold, da jeg nåede 
bunden. Lige pludselig kom muren, puster 
han. 

Holdmedlemmerne diskuterer, hvor meget 
øl der egentlig må sprøjte ud af munden under 
drikningen. I sidste ende er det dommernes 
beslutning, bliver de enige om. 

– Men dommerne er altså korrupte, siger 
Nedim Dzeko og tilføjer eftertænksomt:

– På den anden side må teologer jo ikke 
lyve. 

Træningen skal være sjov
Båden er stadig ikke klar, men det bekymrer 
ikke det humanistiske hold. Et par stykker slås 
for sjov, en anden er ude at svømme i det kolde 
vand. Nogle har endda været på en antropolo-
gisk ekspedition ud til den mikroskopiske ø, 
der ligger i søen. Mest for at tisse. I det hele 
taget går humanisterne op i at have det hyg-
geligt under træningen. Men går de ikke efter 
at vinde?
 – Selvfølgelig vil vi gerne have en god place-
ring, og vi har faktisk trænet meget, men træ-
ningen skal altså også være sjov. Den må ikke 
blive fanatisk. Nogle af de andre festforeninger 
tager på træningslejr og alt muligt, siger Jonas 
Larsen hovedrystende. 

Et par studerende kommer gående med en 
gul gummibåd, der ser mere avanceret ud end 
humanisternes. ”Statskundskabere”, hviskes 
der i krogene. Ganske rigtigt: To studerende 
fra Statskundskab går målrettet i gang med at 
finpudse deres båd. Anser de humanisterne 
som en konkurrent? 

– Umiddelbart tager vi det helt roligt. De 
kan tydeligvis godt lide at bade. Vi kan bedre 
lide at sejle, siger en lyshåret pige.   

I 2008 vandt TÅGEKAMMERET efter eget udsagn endnu engang kapsejladsen ved at teleportere rumvæ
sener over søen. Hvad den bare bagdel har med sagen at gøre, har ceremonimester i TÅGE KAMMERET 
Christian Brandt ikke nogen god forklaring på. 
– Men nogle af vore tilhængere kan svært godt lide at smide tøjet. Så det gør de indimellem, siger han. 

TågEKAMMERET har selvtilliden i top forud 
for årets kapsejlads. UNIvers har talt med 
ceremonimester Christian Brandt. 

Træningen må ikke blive fanatisk
Lappegrej, våddragter og 
højt humør er vigtige 
ingredienser, når huma
nisternes festforening, 
Humbug, træner til 
kapsejladsen.  
UNIvers var med. 
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at vi år efter år fabrikerer et ekstra fartøj, som 
skal flyde rundt midt på søen – den såkaldte 
hængerflåde. Her vil ”hængerne” befinde sig, 
det vil sige dem, der tit hænger ud med  
TÅGEKAMMERET.

Hvor stor betydning har indmarchen – og kan 
I løfte lidt af sløret for, hvad I planlægger?
Når vi nu er sikre på at sejre i kapsejladsen, 
kan vi lige så godt bruge vores kræfter på at 
lave en fabelagtig intro. Den vil som altid være 
omgærdet af den dybeste mystik, så vi kan 
ikke røbe noget om indholdet. 

Hvem er jeres største konkurrent?
Vi har ingen konkurrenter. Der er jo ikke 
andre end os, der har en chance for at vinde.

Hvordan har I trænet til kapsejladsen?
Vi træner ved at drikke lidt mere, end vi ellers 
ville have gjort. Men vi har en ret god grund-
form, så træning er ikke essentielt.   

Vi har ingen  
konkurrenter
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sIdsTE åRs VINdERE  
– sEKUNd FoR sEKUNd

Hvor hurtig skal man egentlig være til at 
padle, bunde og løbe rundt om en flaske 
for at have en chance i den traditionsrige 
og benhårde kapsejlads? UNIvers har brudt 
sidste års finaleheat fra Økonomisk For
ening ned i de forskellige discipliner, som 
man skal mestre for at vinde denne fanta
stiske universitære firkamp.

1. sejlads 
Gennemsnit: 12,51 sekunder
Kommentar: Deltagerne er endnu friske, og 
adrenalinen kører på fuld skrue. Der bliver 
virkelig padlet igennem. 

Øldrikning
Gennemsnit: 6,43 sekunder
Kommentar: Øllen skal bundes, så skummet 
står under etiketten, ellers giver dommerne 
straføl. Sammenlignet med de indledende 
heats var økonomerne lidt langsommere til 
denne disciplin i finalen. Det kan skyldes, at 
der allerede lå én uniparkvarm pilsner og 
rumlede i maven.   

Løb om flaske
Gennemsnit: 10,90 sekunder
Kommentar: Sejladsens mest teknisk kræ
vende øvelse. Man kan vælge at bruge 
enten den traditionelle løbeteknik, hvor der 
spurtes om flasken, eller hoppeteknikken, 
hvor runderne tages i små kaninspring. 

2. sejlads
Gennemsnit: 14,09 sekunder
Kommentar: Denne sejlads er lidt langsom
mere, fordi man også skal vende båden 
for den efterfølgende deltager på den 
modsatte bred. Nu kan mælkesyren mær
kes i armene. Her er stafetdeltageren helt 
afhængig af holdets ”6.mand”, der står i 
våddragt på øldrikkerbredden og dirigerer 
sejlretningen med armbevægelser.

samlet tid 
Gennemsnit: 46,89 sekunder
Den hurtigste økonom klarede sejladsen på 
44,49 sekunder, mens den kvindelige del
tager, som sejlede sidst, tog søturen på 49,9 
sekunder.

Gense alle sidste års heats på  
www.au.dk/kapsejlads
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Af Ida Hammerich Nielson

ihn@adm.au.dk

Hvor mange år har I deltaget i kapsejladsen? 
10 år. 

Hvor stor succes har I haft? 
Vores succes i kapsejladsen kan vel beskrives 
som værende acceptabel. Vi har vundet alle 
år siden 2000 og frem til nu, på nær i 2002, i 
2006 og sidste år. De tre nederlag er selvføl-
gelig fuldstændig uacceptable, da der jo ikke 
hersker nogen tvivl om medicinstudiets over-
legenhed i forhold til alle de andre studier på 
universitetet.

Hvad er strategien forud for dette års  
kap roning? 
Strategien i år er meget simpel – vi skal have 
Det Gyldne Bækken igen. Intet andet end en 
sejr kan accepteres.

Hvor stor betydning har indmarchen – og kan 
I løfte lidt af sløret for, hvad I planlægger? 
Selvom vores fokus er 100 procent på at vinde, 
så er mindst halvdelen af underholdningen på 

dagen indmarchen. Derfor har vi i den seneste 
måned arbejdet med tematikken og vil i resten 
af perioden op til kapsejladsen forberede alt 
det praktiske. Temaet er selvfølgelig tophem-
meligt – vi kan dog sige, at det nok vækker 
minder hos de fleste.

Hvem er jeres største konkurrent? 
Vores største konkurrenter må være Økono-
misk Forening og Idræt. Der hersker ingen 
tvivl om, at Idræts besætning leder tankerne 
tilbage på de sovjetiske idrætsfolk før murens 
fald. Ingen tvivl om, at de er fysiske pragtek-
semplarer, men det er med hjælp fra højde-
kamre og vitaminpiller. 

Økonomisk Forening har rigeligt med 
penge, og det afspejler sig i deres tilgang til 
kapsejladsen. Båden er den mest topmoderne, 
der findes inden for båd-ølstafet. Desuden 
er holdet en flok professionelle idrætsfolk 
hyret til begivenheden, og stripperen under 
indmarchen er der kun for at distrahere mod-
standerne. Men vi ser frem til en forrygende 
kapsejlads, hvor den bedste forening vinder – 
Umbilicus, naturligvis!   

Intet andet end en 
sejr kan accepteres

Økonomerne og de studerende fra Idræt er de største 
modstandere, siger Jonas Svenningsen fra Umbilicus. 
Alligevel tror han på sejr i kapsejladsen.

Træningen må ikke blive fanatisk

HVAd ER KApsEJLAdsEN?

Kapsejladsen er en stor begivenhed på 
Aarhus Universitet. Besøgstallet har de se
nere år været i størrelsesordnen 1012.000. 
Selve kapsejladsen går ud på, at fem 
medlemmer fra hver af de udvalgte 12 
festforeninger dyster om, hvem der efter tur 
hurtigst kan ro over søen, bunde en øl, løbe 
ti gange rundt om flasken, ro tilbage igen 
og give stafetten videre til den næste. Vin
derne får overdraget Det Gyldne Bækken.  
Se mere på www.kapsejladsen.dk

Hvad siger de ansatte?
Hvert år samles tusindvis af studerende i Universitetsparken til 
den traditionsrige kapsejlads. Men hvad med de ansatte? 
Strømmer de også ned i parken, eller holder de sig på 
kontorerne? UNIvers har spurgt en TAP (teknisk og admini
strativt personale) og en VIP (videnskabeligt personale). 

Jette Revsgaard, 
kommunikations medarbejder  
i AU Kommunikation

– Jeg har en 
enkelt gang 
været nede i 
Universitetspar
ken og kigge 
sammen med 
nogle kollegaer, 
og det er sjovt 
at se. Man øn

sker sig næsten tilbage til studietiden 
og føler sig ret gammel og ”outdated” 
dernede. Men vi kan heller ikke blive 
så længe – vi skal jo tilbage på kon
toret og arbejde. Egentlig er det lidt 
underligt, at vi som ansatte ikke har 
mere at gøre med kapsejladsen, som 
jo er den største begivenhed på uni
versitetet, men de studerende ved på 
den anden side heller ingenting om 
universitetets årsfest. 

Rune stubager,  
lektor på  
statskundskab

– Jeg ser altid 
kapsejladsen, og 
jeg omtaler den 
faktisk også til mine 
forelæsninger. Jeg 
mener, det er vigtigt, 
at de studerende in
volverer sig i livet på 
universitetet ud over 

undervisningen. Derudover er kapsejladsen 
med til at skabe sammenhold på årgange
ne og på instituttet, når hele instituttet kan 
samles om at heppe på vores hold – det er 
godt for de studerendes sociale og faglige 
integration på instituttet. Endelig går jeg 
som gammel studerende ved instituttet 
selvfølgelig også op i, om Statskundskabs 
hold klarer sig godt. Det har de gjort de se
neste år, og i år satser vi på, at de tager Det 
Gyldne Bækken med hjem. 

Se årets resultater  
og videoreportager på 
www.au.dk/kapsejlads

fra d. 29. april 
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Af Kristian serge skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

Klokken er 6.32 om morgenen. 
Både fotograf og journalist sidder søvn-

drukne på et bord i klasselokalet på fjerde sal i 
bygning 1325 i Universitetsparken.

Imens farer Cristina Kraak smilende rundt i 
et tempo, der kan give selv den stillesiddende 
tilskuer sved på panden – og det har hun gjort 
i halvanden time allerede. 

– Jeg skal nå mine fem klasselokaler inden 
klokken otte, for der begynder undervisning-en, 
og så kan jeg jo ikke komme brasende ind for at 
gøre rent, forklarer hun, mens stolene bliver sat 
op, tavlen tørret af og gulvet fejet, og den 33-
årige rengøringsdame af rumænsk afstamning 
i hastigt tempo går frem og tilbage mellem ren-
gøringsvogn og den næste beskidte plet i lokalet 
med nyopvredne mopper, klude og svampe.  

Klokken 5.00 hver morgen
Kun en lidt ubestemmelig accent og den lidt 
anderledes måde at stave fornavnet afslører, 
at Cristina Kraak kun har boet i Danmark i 
syv år. 

Hun fulgte sin danske mand til landet, og i 
dag har de en søn på tre år, som der er god tid 

til at hente, når man får fri allerede klokken 
12.30. 

Men så begynder fuldtidsarbejdsdagen alle-
rede klokken 5.00 på en morgen, hvor parken 
ligger næsten helt mennesketom hen, og kun 
støvet og de spredte stole afslører, at vi faktisk 
befinder os i en af Aarhus Universitets travle-
ste undervisningsbygninger. 

Så tidligt kunne hverken fotograf eller jour-
nalist komme op, men det var helt okay med 
Cristina Kraak.

– Så nåede jeg lige et par toiletter og konto-
rer, inden I kom. Jeg tænkte, at vi nok fik lidt 
travlt, når jeg skal snakke og gøre rent, siger 
hun og har samtidig overskud til også at smile 
og fylde holderen ved klasselokalets håndvask 
op med nye papirservietter. 

sæt stolene op, tak
Generelt er det svært at lokke negative ord ud 
af rengøringsdamen, der har været ansat på 
Aarhus Universitet i fem år og hører under 
Driftsafdelingen på Det Samfundsvidenskabe-
lige Fakultet. 

 – Generelt synes jeg, at de ansatte, jeg 
møder på gangene og kontorerne, behandler 
mig som en ligeværdig kollega og ikke ”bare” 
en rengøringsdame. De hilser, og når jeg har 

været væk, spørger de om hvorfor og den slags. 
Det betyder rigtig meget. Og det er jo mit ar-
bejde at gøre rent, så man kan ikke forvente, 
at der ser helt perfekt ud, når man kommer, 
siger hun. 

En enkelt ting ville Cristina Kraak dog 
ønske sig, hvis hun kunne. Nemlig at de stude-
rende bliver bedre til at sætte stolene op, når 
de forlader et lokale. 

– Se her, siger hun, mens hun går rundt 
mellem bordrækkerne. 

– Hvis jeg i hvert lokale 
skal sætte 10-15 stole op, 
inden jeg kan feje, tager 
det måske to-tre minutter 
hvert sted, og de minutter 
kunne jeg bruge på at gøre 
ekstra rent et sted på min 
rute. Samtidig er det hårdt 
for ryggen at løfte på den måde, siger hun.

Behøver ikke fitness
Fotografen forsøger forgæves at få det helt 
rigtige billede, men det er svært at finde den 
rigtige vinkel, når modellen kun står stille et 
sekund eller to ad gangen. Til sidst må han 
give op og bede Cristina Kraak ”lade som om”, 
hun langsomt skubber rengøringsvognen hen 
ad gangen. 

– Selvfølgelig er det hårdt, men til gengæld 
slipper jeg for at betale for et fitnesskort. Men 
jeg synes faktisk, at vi lærer meget om, hvor-
dan vi passer på os selv, og vi har de rigtige 
redskaber, så vi ikke skal bukke os og lave 

unaturlige bevægelser. Generelt synes jeg, at 
vores normering er rimelig, selvom vi selvføl-
gelig skal arbejde for sagen. Det eneste pro-
blem er faktisk stolene, siger hun.   

Hygger i pauserne
Efter de fem klasselokaler og et opholdsrum til 
gruppearbejde skal Cristina Kraak gøre rent 
på et par kontorgange med medfølgende tekøk-
kener og toiletter. Derefter skal hun indsamle 

brugt service overalt i byg-
ningerne og levere det til-
bage til kantinen. At dagene 
og området lidt ligner hin-
anden, betyder ikke noget, 
forklarer hun. 

– Vi er gode til at snakke 
sammen i vores pauser, og 
samtidig afløser vi i rengø-

ringen også for hinanden, når det er nødven-
digt. Så ser man også noget nyt. Men generelt 
går jeg og hygger med mit område, siger hun, 
mens endnu en tavle bliver tørret ren på et par 
sekunder med et redskab, der mest af alt lig-
ner en karklud på en kæmpe pind. 

Inden den stadig lidt søvnige journalist når 
at formulere et opfølgende spørgsmål, er Cri-
stina Kraak nået ud til rengøringsvognen og 
er begyndt at skubbe den videre ned ad den 
efterhånden rene gang, mens hun i forbifarten 
tager stenvindueskarmen ud mod Randersvej. 

Hun drejer hovedet, mens hun høfligt og 
smilende kaster et blik tilbage i lokalet.

– Hva’ så? Skal vi videre?   

Man skal i bogstavelig forstand stå tidligt op for at følge 
med rengørings damen Cristina Kraak på hendes 
daglige rengøringsrunde. 

”” Selvfølgelig er det 
hårdt, men til gengæld 
slipper jeg for at be
tale for et fitnesskort. 
Cristina Krak, rengøringsdame
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 MØd EN TAp
Det Tekniske og Administrative Per
sonale eller Traditionelt Anonymt 
Perso nale? UNIvers sætter i ny serie 
fokus på TAP’er, der gør en forskel. 
Har du lyst til at fortælle om dit 
 arbejde – eller kender du en TAP, vi 
bør skrive om, så skriv eller ring til 
univers@au.dk eller 2338 2221.

13



THOMASMESSE:
Fredag den 30. april kl. 19

St. Bededagsgudstjeneste i Møllevangskirken, Møllevangs Allé 
49. Thomasmessen handler om tro og tvivl og himlen på jor-
den. Band og kor deltager med musik af Van the Man (Morri-

son) og Radiohead, og prædiken af studenterpræst Jens Munk

EKSAMENS-RETRÆTE I JUNI:

14.-18 juni har du muligheden for at fi nde ny energi til dine 
eksamener. Vi tager ud i denne pragtfulde gård, hvor vi bor på en-
eværelser, og maden er der nogen, der laver til os. Vi lægger vægt 
på begyndere inden for retræte. Prisen er 500 kr., eller 400 kr. hvis 
du er medlem af Økumenisk Ungdom. Så er du frisk på at prøve 
noget nyt, og fi nde ro til dine eksamener, kan du tilmelde dig hos 
studenterpræst Elisa Wejse senest den 4. juni på  emw@asb.dk.

stillinger www.sdu.dk/stillinger

syddansk
universitet

‣	Ph.d.-stipendier Fysik og kemi af 
 komplekse systemer

Et antal mobilitets ph.d.-stipendier ved 
Institut for Fysik og Kemi, Syddansk 
Universitet i Odense opslås til besættelse 
pr. 1. august 2010 eller tidligere.

Mobilitetsstipendierne kan søges af stude- 
rende, der ønsker at gennemføre en 
forskeruddannelse, som ikke er uddan-
nede på SDU, og som har aftalt et ph.d.- 
projekt med en hovedvejleder, der er ansat 
ved instituttet. Stipendierne vil kunne gives 
som andele af et fuldt stipendium i den 
udstrækning, at vejlederen (eller den 
studerende) er i stand til at medfinansiere 
stipendiet. 

Forskeruddannelsen kan gennemføres 
enten som et treårigt studium efter 
bestået kandidateksamen eller som et 

fireårigt studium uden en forudgående 
kandidateksamen. For at blive optaget på 
det 4-årige studium skal man have bestået 
kurser på et omfang af mindst 240 ECTS- 
point (bacheloruddannelse – et års yder- 
ligere studier).

Ansøgeren skal inden indsendelse af en 
ansøgning have defineret og aftalt et  
projekt i samarbejde med en vejleder fra 
Institut for Fysik og Kemi. En sammenfat-
ning af projektet på ca. 200 ord skal ved- 
lægges ansøgningen.

Ansøgningsfrist for ansættelse 1. august 
2010 er den 15. maj 2010 kl. 12.

Se det fulde opslag inkl. ansøgningsvejled-
ning på hjemmesiden.

Ansøgningsfrist 15. maj 2010 kl. 12

Læs mere på www.jobs.sdu.dk [stiLLingsnr. 103017]

Adnan Brnjak, læser arabisk
– medstifter af Muslimsk Ungdoms Center og 
tilknyttet Muslimsk Studenterforening på AU.

Hvorfor er du til
knyttet Muslimsk 
Studenterforening? 
Er det ikke nok at 
være religiøs i sin 
fritid?
– Jo, men det kom-
mer an på, hvordan 
man definerer 
religiøsitet. Man er 

muslim 24/7, så det er lige meget, om man er 
på universitetet eller andre steder. 

Hvad får du ud af at være tilknyttet Muslimsk 
Studenterforening?
– Vi kender hinanden, og vi har det samme 
grundlag. Det er primært, at man har noget 
dybere til fælles end bare det at gå i skole. Jeg 
får også noget fagligt ud af det i form af de ar-
rangementer, MSF står bag, og de personer, de 
inviterer. Vi havde for eksempel Rabih Azad-
Ahmad fra Radikale Venstre til et møde. Et 
af foreningens mål er netop at skabe et fagligt 
netværk, som vi kan bruge i fremtiden.

Deltager du i fester på studiet?
– Jeg deltager ikke til studiefester, da der er 
alkohol tilstede. Jeg vælger dem fra, fordi 
der i islam er klare beviser for, at alkohol er 
forbudt, og at det ikke bringer noget godt for 
nogen. Jeg får mere ud af at tage til tilladte ak-
tiviteter som sport, grillaftener med vennerne 
og i biografen.

Erik Borrits, læste tidligere teologi,  
er nu lærerstuderende
– medlem af Studentermenigheden i Århus

Hvad betyder det 
for dig at være 
medlem af en 
religiøs studenter
forening?
– Da jeg er en del 
af studenterme-
nighedsrådet, kan 
jeg være med til 
at præge, hvad 
der skal ske – jeg 
kan få nogle af de 
ting med, jeg selv 

synes er spændende. Det er en af hovedårsa-
gerne til, at jeg er med. 

Hvad er vigtigst i Studentermenigheden i 
Århus  fællesskab eller religion?
– Det er lidt en blanding. Officielt spiller reli-
gion den overvejende rolle, men det gør den jo 
egentlig ikke. Det handler lige så meget om filo-
sofi, etik eller almengyldige spørgsmål. Selvføl-
gelig handler det om religion, når der er guds-
tjeneste, men ellers tænker jeg ikke så meget 
over, at det skulle være udpræget religiøst. 

Hvad laver I i foreningen?
– En gang om måneden inviterer vi en fore-
dragsholder. Det var muslimer denne gang, 
men det har også været Kirkens Korshær. 
Næste gang får vi besøg af en katolik. Ellers er 
der cafeaftener i SMÅ-huset på Rødkløvervej 
og sang- og filmaftener.

Jakob Højlund, læser historie og filosofi
– medlem af Kristeligt Forbund for Studerende 
(KFS) Århus

Hvorfor er du med
lem af en religiøs 
studenterforening?
– Helt grundlæg-
gende mener jeg, at 
et kristent liv ikke 
kan leves som et 
soloprojekt. Man er 
nødt til at finde et 
kristent fællesskab. 

Hvorfor lige et studenterfællesskab? 
Det er, fordi jeg selv er studerende. Jeg kendte 
KFS fra gymnasietiden og har været på nogle 
KFS-lejre og fået enormt meget ud af det, også 
i forhold til fagrelevante ting. Hvad man skal 
svare, når man bliver spurgt om for eksempel 
Big Bang. Det er sådan nogle ting, KFS kred-
ser om, også for studerende på universitetet. 
Når vi har arrangementer om helt universelle 
kristne ting, er det måske på et lidt andet 
abstraktionsniveau, end hvis det var ude i et 
missionshus på landet. Det passer mig godt 
som studerende.

Er der plads til tvivlere i KFS?
– Ja, der er plads til tvivlere, men de er ikke i 
flertal, vil jeg sige. Vi ønsker virkelig at være 
et åbent fællesskab, hvor folk må komme med 
den tro og det liv, de nu engang har. Samtidig 
er KFS konservativ kristendom, som tror på 
Jesu død og opstandelse.

Er der kun én sandhed?
– Ja, det tror jeg, og det tror KFS generelt. 
Det er ikke alle KFS-medlemmer, der har lige 
nemt ved at sige det. KFS Danmark, som vi 
har underlagt os, vil sige, at der er én sandhed, 
at der kun er frelse ved at tro på Jesus Kristus 
og hans død og opstandelse. Altså den bibel-
ske Jesus, med alt hvad den bibelske Jesus 
indebærer.  

TRE RELIgIØsE  
sTUdENTERFoRENINgER

studentermenigheden i århus
Studentermenigheden er åben for alle 
– både troende, tvivlere og nogle, der 
nærmest ikke er troende. Alle, der har lyst 
til blive en del af et fællesskab med et kri
stent ståsted, er velkomne.

KFs århus
Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) er 
for studerende, som ønsker at bruge tid på 
at være sammen om og med Gud – og 
på at udbrede kendskabet til ham. Som 
KFS skriver på hjemmesiden, bygger for
eningen sit arbejde på Bibelen som Guds 
troværdige ord.

Muslimsk studenterforening
Samværet i den muslimske studenterfor
ening handler ikke kun om religion, men 
også om at styrke det sociale fællesskab 
blandt muslimske studerende i Århus. 
Muslimsk Studenterforening har endnu kun 
1520 medlemmer, hvoraf størstedelen 
læser medicin, men til gengæld har de 76 
fans på Facebook.

Religion og studieliv
Hvad skal vi med religiøse studenterforeninger? UNIvers har 
spurgt tre studerende, hvorfor de blander religion og studieliv.

Af Tina Lee

tlee@adm.au.dk
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En aften  
med Allah
UNIvers var med, da Studentermenigheden i 
Århus inviterede til dialog mellem muslimer 
og kristne – for kristne. 

”” Jeg er Allahs slave  
– en borgmester skal ikke 
bestemme over mig.
Imad Yassin

Af Tina Lee

tlee@adm.au.dk

En bøn på arabisk. Det er, hvad muslimske 
Imad Yassin indleder aftenens dialog med. 
Selvom han efterfølgende oversætter, føler 
man sig allerede lidt hægtet af. Men Yassin 
taler med indlevelse og passion, og inden 
længe er man hægtet på igen. Også selvom 
Allah, profeten Muhammed og de fem søjler i 
islam ligger meget langt fra en gennemsnitlig 
dansk hverdag – praktiserende kristen eller ej.

Vi sidder i Møllevangskirkens sognegård. 
Studentermenigheden i Århus har inviteret 
to foredragsholdere fra Muslimsk Ungdoms 
Center, Imad Yassin og Adnan Brnjak, til at 
fortælle om islam, og hvordan det er at være 
muslim i Danmark. I mødelokalet er to lang-
borde dækket op til kaffe med hvidt porcelæn 
og æblegrønne servietter. Det er dog langt fra 
alle kopper, der er i brug – de 15 nysgerrige, 
der er mødt op, optager kun en tredjedel af 

pladserne. Og ingen af dem er muslimer. Af-
tenens dialog kommer altså ikke til at foregå 
blandt gæsterne. Bitten Vad Nedergaard fra 
studentermenighedsrådet forklarer, at arran-
gementet kun blev annonceret på Studenter-
menighedens hjemmesider.

– Muslimer er velkomne, men tanken var, at 
VI skulle lære noget om islam. 

Imad Yassin er statsløs palæstinenser, har 
kone og fem børn og har været ansat som 
socialrådgiver i Århus Kommune siden 1984. 
Han har ikke altid været praktiserende mus-
lim. Det var først efter ankomsten til Dan-
mark, at han besluttede sig for at finde ud af, 
hvad det vil sige at være muslim.

– Jeg var muslim, men jeg respekterede ikke 
religionen. Det var forkert. Hvis en muslim af-
viser en profet eller en af bøgerne, er han ikke 
længere muslim, fortæller Yassin. Hænderne er 
i konstant bevægelse for at understrege ordene. 

I fuldskæg, striktrøje og jeans forklarer han, 
hvorfor islam ikke kan holdes ude af politik. 

– Islam handler ikke kun om ånd, men også 
om sociale aspekter som at hjælpe de fattige. 
Derfor er islam politisk. Men politikerne kan 
ikke lide, at folk står frem med deres tro – 
uanset om det er kristne eller muslimer.

Da Yassin er færdig med sit oplæg, fortæl-
ler den anden foredragsholder, Adnan Brnjak, 
kort om sit forhold til islam, og hvordan han 
kom til Danmark. 

Og så er det tid til dialog. De kristne fingre 
ryger i vejret, og selvfølgelig, fristes man næ-
sten til at sige, handler det første spørgsmål 
om kvinder og slør.

– Som muslim accepterer man Allahs regler 
af egen fri vilje. Jeg siger altid til journalister: 
Spørg kvinderne på universitetet. De er velud-
dannede. Jeg tror ikke, at en eneste kvinde 
vil sige, at de ikke gør det af egen fri vilje. 
Politikere kan ikke lave om på det, Gud har 
bestemt, understreger Yassin.   

Udvalgte spørgsmål  
fra tilhørerne:

Så Koranen står over dansk  
lovgivning?
Yassin: Nej. Det er en misforståelse. 
Vi er klar over, at vi bor i et kristent 
samfund, og at Koranen ikke kan prak-
tiseres uden stat. Islam kan aldrig prak-
tiseres med tvang eller magt.

Hvordan forholder du dig til, hvis lov
givningen forbyder hovedbeklædning?
Yassin: Hvis den strider mod min 
religion, vil jeg forkaste den. Hvis min 
chef sagde "barbér dig, eller du mister 
dit job", så må jeg miste mit job. Jeg er 
Allahs slave – en borgmester skal ikke 
bestemme over mig.

Hvordan ser Koranen på forholdet mel
lem kvinder og mænd?
Yassin: Allah siger, at alle mennesker 
er skabt på samme måde. Der er ingen 
forskel mellem mænd og kvinder. For-
pligtelser og rettigheder er de samme. I 
Vesten kæmper kvinder for ligestilling – 
i islam er de lige.

Men jeg har læst, at en mand kan have 
op til fire koner. Hvis kvinder og mænd 
er lige, må en kvinde så også have flere 
mænd?
Yassin: Vi er lige over for Allah, men vi 
har forskellige roller. Vi supplerer hin-
anden. Manden er fysisk stærkere end 
kvinden, han kan forsørge mere end én 
familie. Langt de fleste har kun én kone, 
men mange kvinder er enker, f.eks. som 
følge af krig, eller kan ikke forsørge sig 
selv.
Det er et faktum, at unge muslimske 
kvinder er bedre uddannede end mænd. 
Er det ikke et problem, at de bliver gift 
med deres fætter fra landsbyen, og 
at han pr. tradition skal forsørge sin 
kone?
Yassin: Islam opfordrer kommende 
ægtefolk til at tænke sig om. Lige status 
er vigtig. Er man læge, anbefales man at 
gifte sig med en anden højtuddannet – 
som det ofte sker i samfundet.

Har muslimer et ansvar for sociale pro
blemer blandt muslimer?
Brnjak: Vi har på kort tid opnået suc-
ces i Muslimsk Ungdoms Center. Mange 
kommer fra gaden og har droppet deres 
tidligere omgangskreds. Så ja, vi har et 
ansvar som alle andre. Vi skal gå i front 
for at skabe fred, men vi kan ikke gøre 
det alene. Vi har brug for, at danskerne 
accepterer os.

Den norske studenterpræst Tim Georg 
Engelsvold, som har gæsteprædiket ved 
gudstjenesten før mødet, stiller et af af-
tenens sidste spørgsmål: 

Oplever I aldrig tvivl?
Yassin:”Jeg har aldrig oplevet tvivl.

Med tro følger tvivl…
Yassin:”Jeg har aldrig oplevet tvivl.
Brnjak: Det er svært at beskrive med 
ord, det er en følelse, man har. Tvivl for-
svinder ud af sindet, ud af ordforrådet. 
Der er lettelse, glæde, alt smelter sam-
men – selvom himlen er overskyet, har 
du lys indeni
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Mennesker kan lære  
af giraffers blodtryk

Hvordan er giraffens hjerte tilpasset til at pumpe blodet 
op i dens to meter lange hals? Hvordan undgår den at blive 
”rød i hovedet,” når den sænker hovedet for at drikke? Og 
hvordan undgår den at blive svimmel, når den igen løfter 
hovedet? 

I modsætning til mennesket har giraffen en fantastisk 
evne til at regulere sit blodtryk. Derfor undersøger forskere 
på Aarhus Universitet giraffens kredsløb for at finde ud af, 
hvad giraffens krop gør, og hvordan det kan bruges til at 
hjælpe den million danskere, der lider af for højt blodtryk.  

– Når giraffen drikker vand, sænker den hovedet til ca. 
to meter under hjertet. Det betyder, at blodet bliver presset 
ned i hjernen, og blodtrykket stiger enormt. Det mærkelige 
er, at giraffen ikke får hjerneskader af det. Hvis et men-
neskes blodtryk pludselig stiger tilsvarende, vil man få 
en hjerneskade og dø. Så hvis vi kan finde ud af, hvordan 
giraffens hjerne og blodkar fungerer, kan vi måske få en 
bedre forståelse af, hvordan vi hjælper patienter med for 
eksempel hjerneblødninger, fortæller ph.d.-studerende 
Emil Toft Brøndum, der leder styregruppen for projektet. 

”Kom og se giraffen”,  
auditorium 1 kl. 16.15

de fede interesserer sig  
ikke for måltider

De elsker mad, men måltidet som en social begivenhed er 
forsvundet ud af deres liv. De hader motion, men har ikke 
lært, at bevægelse ikke behøver foregå i en hal eller et mo-
tionscenter. 

Læge og ph.d.-studerende Anders Lindelof har i sit ph.d.-
projekt fulgt 12 overvægtige teenagere og deres familier. Vi 
kommer ikke for alvor til at forstå fedmeproblemet uden en 
bred antropologisk tilgang til det, mener han.

–Vi bliver nødt til at studere, hvordan folk lever, og hvor-
dan familier fungerer. Hvilke begivenheder har ført op til 
det liv, de lever nu? Det handler simpelthen om at deltage i 
de arenaer, hvor folk lever deres liv, for ellers kommer man 
ikke til at forstå deres motivationer og handlinger, siger 
Anders Lindelof.

Han anklager sin egen lægestand for at have et alt for 
snævert syn på fedme.

– Det er en meget udbredt holdning blandt læger og 
forskere i sundhedsindustrien, at vi kan løse fedmeproble-
merne, hvis vi investerer i endnu større mikroskoper, så vi 
kan finde endnu flere genfejl og metabulismedefekter hos 
de fede. Det er et fejlagtigt syn, siger Anders Lindelof

”Hvorfor bliver vi federe og federe,  
og hvad gør vi?”,  
auditorium 4, kl. 14.45 

den forbedrede krop

Forbedring af kroppens ydeevne er blevet allestedsnærvæ-
rende i det moderne samfund. Vi forbedrer kroppen ved 
at motionere og leve sundt, og er vi utilfredse med dens 
udseende, står plastikkirurgerne klar til at hjælpe. Desuden 
betyder den medicinske udvikling, at vi i dag for eksempel 
kan hjælpe raske mennesker til at huske bedre, præstere 
bedre seksuelt eller få en brunere kulør. Og inden længe vil 
genterapien måske gøre det muligt at lave ”designerbabyer” 
med de egenskaber, forældrene måtte ønske.

De problematikker handler flere af foredragene på Forsk-
ningens Døgn om. Men er medicin til raske en forbedring 
af mennesket eller et symptom på en syg kultur? Og gør ki-
rurgiske, kemiske og genetiske forbedringer i det hele taget 
vores liv bedre? lyder nogle af spørgsmålene, som publikum 
inviteres til at være med til at diskutere.

”Den forbedrede krop og det gode liv”, 
auditorium 4, kl. 16.30

”Menneskelig forbedring?”,  
auditorium 4 kl. 14.00

”Genetisk forbedring”,  
auditorium 4, 13.15

Bliv klog  
på kroppen

Den krop er omdrejningspunktet, når Aarhus Universitet den 23. 
april slår dørene op til Forskningens Døgn 2010 i Søauditorierne. 
Temaet er krop og kultur, og forskere fra universitetet vil gennem 
foredrag og masser af aktiviteter vise, hvordan videnskaben studerer 
kroppen både som et biologisk og kulturelt fænomen. 

Også i år er der masser af familievenlige aktiviteter på program-
met. For eksempel kan man lære nogle af sin egen krops milliarder 
af bakterier at kende ved at studere dem gennem et supermikroskop. 
Andre forskere vil fortælle om, hvordan kroppen reagerer på lydople-
velser, og børn og voksne kan selv afprøve deres kropslige reaktioner 
på bestemte lyde. 

Man tager 38,8 kilo ilt, 10,9 kilo kulstof, 
præcis 6 kilo brint og lige knap 2 kilo 
kvælstof. Så ælter man ingredienserne 
sammen på en helt speciel måde, som 
ingen rigtig kender. Men hvis blandingen 
er helt nøjagtig, opstår der en 60 kilo let 
menneskekrop. 

KROP
Af Hans plauborg

hhp@au.adm.dk
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studerende slog græs på strøget
Studerende fra Aarhus Universitet klædt i jakkesæt slog 
onsdag den. 7. april græs og lugede ukrudt på Strøget 
i Århus. Eventen skulle symbolisere det, de kalder me
ningsløs aktivering. Hver fjerde akademiker er uden 
arbejde et halvt år efter eksamen, viser den seneste 
opgørelse fra Akademikernes Centraladministration.  
– Det er spild af samfundets ressourcer at sende aka
demikere i aktivering i ufaglærte job. I stedet bør man 
investere i praktikpladser og studiejob for akademikere, 
siger Niels Dyrholm fra Studenterrådet.

statsbiblioteket søger lektiehjælpere
Lektier Online er et projekt på Statsbiblioteket, der tilbyder 
gratis lektiehjælp over nettet til unge i 7.10. klasse. Via sitet 
www.lektieronline.dk kan lektiehjælper og elev både tale, 
skrive og tegne sammen om opgaverne. Alle lektiehjælpe
re arbejder frivilligt, og Statsbiblioteket har nu behov for at 
rekruttere flere lektiehjælpere. Fysisk sidder lektiehjælperne 
i et callcenter på Statsbiblioteket. Lektier Online er udviklet 
af Statsbiblioteket i samarbejde med Integrations, Under
visnings, og Kulturministerierne. 
Læs mere på www.statsbiblioteket.dk/lektieronline

Optællingerne af kvote 2ansøgninger for 2009 viser, 
at 20 procent flere i år har valgt Aarhus Universitet som 
deres første prioritet i denne ansøgningsrunde.  
En række andre universiteter har fået endnu flere. 

Af Kristian serge skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

Hvis antallet af kvote 2-ansøgninger kan tages 
som pejlemærke for noget som helst, så venter 
der endnu et år med rekord-optag på landets 
universiteter. 

I år har 20 procent flere kvote-2-ansøgere 
valg Aarhus Universitet, som deres foretrukne 
universitet – fra 2.722 sidste år til 3.277 i dette 
års ansøgningsrunde. Men på både Aalborg 
og Syddansk Universitet er stigningen endnu 

højere. De har fået henholdsvis 48 pct. og 62 
pct. flere 1. prioritetsansøgninger ved dette års 
ansøgningsrunde. 

Det viser de samlede tal, som Den Koordi-
nerede Tilmelding netop har offentliggjort.

 At ansøgertallet i år samlet set er vokset 
så markant, kommer egentlig ikke bag på An-
nette Lund, der er souschef i AU Studieadmi-
nistration. 

– Vi ser en tendens, hvor de unge går med 
livrem og seler og søger ind via kvote 2, 
selvom mange af dem har et karaktersnit, så 

de kan forvente at komme ind via kvote 1. De 
vil være helt sikre på at komme ind på drøm-
mestudiet, og derfor søger de begge kvoter, 
forklarer hun. 

Annette Lund mener også, at en del af det 
øgede ansøgertal kan skyldes, at Undervis-
ningsministeriet og Videnskabsministeriet i 
februar sendte en påmindelsesmail til poten-
tielle ansøgere til videregående uddannelser. 
Sidste år kom denne påmindelse først senere 
i foråret, og det kan have fået flere til at søge 
allerede i marts.  

Behandles to gange
Optagelsessystemet er skruet sådan sam-
men, at ansøgere, der har gennemsnittet til 
at komme ind på et studium via kvote 1, der 
har ansøgningsfrist til juli, bliver optaget via 
den kvote – også, selvom de har sendt deres 
ansøgning ind som en kvote 2-ansøgning til 

fristen midt i marts. På den måde kommer de 
potentielle studerende, der har sendt deres an-
søgning ind i kvote 2, med i begge runder. 

– Det betyder selvfølgelig mere administra-
tion for os, men ansøgerne selv skal egentlig 
ikke gøre andet end at aflevere deres ansøg-
ning i bedre tid. Og det er jo ikke svært at 
forstå, at man ønsker at gøre sine chancer så 
gode som muligt, siger Annette Lund.

Endnu er der ikke klarhed over det samlede 
ansøgerantal via kvote 2, men studieadmini-
strationen taster og taster for at få sat skik på 
de mange papirer. 

Sidste år modtog Aarhus Universitet i alt 
17.017 ansøgninger fra potentielle studerende i 
både kvote 1 og 2, hvilket var det højeste antal 
nogensinde. Om det markant højere kvote 
2-tal betyder, at det i år bliver overgået, er det 
ifølge Annette Lund for tidligt at spå om.   

Igen stigning i kvote 2-ansøgninger
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Læs en kandidat i 
Spilteknologi 

IT-Universitetet i København · Dedikeret til den digitale verden

BLIV UNDERVIST AF NOGLE 
AF VERDENS BEDSTE OG

SKAB FREMTIDENS 
SPIL
Åben torsdag d. 8. 15. og 29. april på IT-Universitetet i København

www.itu.dk
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Mandag

I dag har jeg ekstravagten, jeg skal bare hjælpe til, hvor der er mest brug 

for det: i ambulatoriet (lægejargon: amb), på operationsgangen (OP) eller i 

skadestuen (skaderen). Det ser roligt ud, og jeg ser frem til at få tidligt fri 

kl. 15. Men kl. 14 vælter patienterne ind fra baghaver, sportshaller, tram-

poliner og hjemmeværksteder. En dreng skal have syet en flænge i hoved-

bunden. Han ser lidt betuttet ud, så jeg beslutter at bløde stemningen op 

og præsentere mig med et rim. Kan ikke komme på andet, end at doktor 

Lau rimer på ”av”, hvilket ikke ligefrem gør knægten mindre nervøs… Får 

vendt situationen ved at vise ham hans knæreflekser. Kommer træt hjem 

til Århus kl. 18.30 og når med nød og næppe min biografaftale.

Tirsdag
På mange måder er der ikke stor forskel på at være medicinstuderende 

i praktik og lægevikar. Men i dag får jeg den forskel, der trods alt er, at 

mærke i form af endeløst papirarbejde. Og som kronen på værket går it-

systemet ned, så ingen kan se røntgenbilleder. Det er dog hurtigt glemt, 

for der er brug for en assistent på OP – yes!

onsdag
Fridag som erstatning for den nattevagt, jeg skal have i morgen. Fedt! 

Dagen skal bruges på noget fornuftigt såsom hovedrengøring eller skat-

teopgørelser. Det ender dog med en del timer på sofaen for at indhente 

søvnunderskuddet. Får gæster til middag, så jeg starter et omfattende 

pizzaprojekt midt på eftermiddagen. Laver også en marengslagkage, nu 

køkkenet alligevel er rodet til.

Torsdag
Vagten starter kl. 16 med en skadestue besat af ca. 15 ventende og 

smågnavne patienter. Vi skal nedbringe ventetiden, så reservelægen 

og overlægen giver en hånd med. Der sys og broderes, metalsplinter 

fjernes, og ankler forbindes. Det tegner til at blive en laaaang vagt… 

En lille pige skal have sin ene underarmsknogle sat på plads. Det 

ordnes med en hurtig bevægelse, og efter en lille kliklyd holder pigen 

op med at græde og begynder at bruge sin arm igen. Faren kigger på 

mig med et udtryk af halvt ”du er genial” og halvt ”det vil jeg sgu også 

kunne!”

Af en eller anden grund holder Silkeborgs partypeople sig i skindet og 

kløerne fra hinanden, så jeg sover roligt fra kl. 2 om natten til sygeple-

jersken vækker mig kl. 6.

Fredag
Tøffer rundt med et overtræt smil og når lige et par patienter, inden jeg 

løber mod bussen.  

Fed fornemmelse, 

når sygeplejersken 

siger til patienten: 

”Jeg henter lige 

lægen” – og det så 

er mig. Pludselig for-

damper følelsen af at 

være uvidende stude-

rende og altid i vejen. 

For en stund i hvert 

fald. 

Vil skynde mig hjem og 

slappe af og nå en efter-

middagstur i forårssolen 

med min dejlige kæreste.
Lau Lind Petersen, medicinstuderende  

på 8. semester, arbejder som  

lægevikar på Silkeborg Sygehus

doktor Lau rimer på ”av”

Som lægevikar på Silkeborg Sygehus prøver medicin

studerende Lau Lind Petersen kræfter med den virkelige 

verden. Læs med, når Anatomisk atlas for en stund 

byttes ud med klikkende underarmsknogler og 

laaaaange nattevagter.

Find din kandidatuddannelse
For første gang nogensinde udgiver Aarhus Uni
versitet en bog med oversigt over alle universitetets 
kandidatuddannelser. Hidtil har man kun udgivet en 
oversigt over bacheloruddannelserne. 

– Det er en milepæl og et vigtigt oversigtskatalog 
for studerende, siger fuldmægtig Mona ægidius. 

Hvis du er interesseret i Kandidatbogen, kan du 
henvende dig til din studievejleder, hente den i Infor
mationscentret på Frederik Nielsens Vej eller bestille 
den på studieguide.au.dk

Udnyt den store hjernemasse på Aarhus     Universitet

FRIT EN F    RsKER
Af Astrid Hellerup Madsen

ahm@adm.au.dk

spørgsmål: 
Hvordan bæller man hurtigst en øl?
(Mathias Sejersen, studerende på 
sidefaget film og tv)? 

svar: 
Anne-Louise Gadsbølle, ph.d.-
studerende på Institut for Fysik og 
Astronomi:

Idéen er, at du skal have luft op i 
flasken for at få væsken hurtigt ud. 
Det gør du ved at sætte flasken i 

rotation, så der kommer en luftsøjle 
inde i den. Når du roterer eller drejer  
flasken, gør centrifugalkraften, at 
øllet bliver presset ud mod og rundt 
i kanten. Du får den bedste effekt, 
hvis du starter med at rotere flasken, 
inden du vender den på hovedet for 
at drikke af den. En ekstra udfor-
dring er, at du ikke må sætte flasken 
helt hen til munden, for så lukker du 
luften ude, og dermed sløver du øl-
lets tempo.

Hvis det lykkes, vil det komme til 
at gå meget hurtigt, og så bliver den 
næste udfordring at kunne synke 
øllet hurtigt nok.

Og hvordan gør man så det?

svar: 
Peter Vedsted, læge og professor 
på Forskningsenheden for Almen 
Praksis:

Den bedste måde hurtigt at bælle en 
øl på er, hvis du kan undgå at lave 
en synkerefleks. Fysiologisk kan det 
godt lade sig gøre at holde halsen 
åben, så du så at sige stopper midt 
i et synk. Det er i princippet det 
samme, der sker, hvis man hælder 
øllen direkte ned i halsen gennem en 
tragt. At kunne kontrollere sin syn-
kerefleks er en teknik, som alle kan 
lære. Men folk bliver rigtig dårlige af 
den store mængde alkohol, så pas på 
hinanden til kapsejladsen!   

UnIvers præsenterer: 
sådan vinder du kapsejladsen

stor interesse for Iværksættercafé
Aarhus Entrepreneurship Centre har haft stor succes med 
sin Iværksættercafé, som er en fornyelse af 2009akti
viteterne Crash Courses og Tirsdagscafé. Præmissen er 
”11 skridt mod din egen virksomhed” og giver deltagerne 
viden og værktøjer inden for en række emner, som er væ
sentlige, når man vil være iværksætter. Deltagerantallet 
er firdoblet i forhold til 2009, og den tilhørende Facebook
gruppe tæller over 200 medlemmer. Oplæggene i forlø
bet bliver samlet til en bog, som udkommer sidst i maj. 
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Cambridge triumph  
in 156th Boat Race
Cambridge came from behind to beat Oxford to 
the finish line in the Boat Race on a grey and windy 
April 4th this year. Oxford took the lead early on, 
but Cambridge fought back and prevailed, de
spite being considered underdogs by the majority. 
Around 250,000 people lined the banks of the Tha
mes to watch the two crews struggle through the 
pain, with another 67 million watching on the BBC, 
and an estimated audience of 120 million overseas.

INTERNATIONAL

CoMIC sTRIp ABoUT 
UNIVERsITy LIFE
Jorge Cham has a PhD in mechan
ical engineering, special ising in 
robots, and he is a former research 
professor at the California Institute 
of Technology. He’s also world fa
mous for his comic strip about uni
versity life. Each month 4.5 million 
people visit his homepage to read 
“Piled Higher and  Deeper”, as the 
comic strip is called.

Meetup
If you’re interested in meeting other international students and staff (and 
Danes) in Århus, the Århus Meetup Group might just be what you’re looking for. 
This is where people who are new to Århus meet to improve their Danish and 
English language skills.

The Meetup Group also arranges lots of 
social events, including trips to the cinema, 
dinners and study groups.

The Århus group was set up in 2008 and 
currently has 246 members.

Contact: www.meetup.com/Aarhus

By david Langran

dl@adm.au.dk

Whilst Aarhus University plays host to its 
own boat race at the end of the month, the 
event that inspired it continues to go from 
strength to strength. The Boat Race be-
tween Oxford and Cambridge is the oldest 
surviving inter-university sporting compe-
tition in the world, and continues to hold 
spectators fascinated as the two crews duel 
for their moment of glory. 

The Boat Race began in 1829, and be-
came an annual event in 1856. At first the 
race was a strictly amateur affair, with the 
race in 1877 being declared a draw, alleg-
edly due to the fact that the judge had fallen 
asleep under a bush. Nowadays however, 
the race is taken extremely seriously, with 
crews training 6 days a week for 6 months 
for an event that lasts on average about 18 
minutes. The crews comprise current Ox-
ford and Cambridge students, but don’t let 
that fool you – both crews regularly boast 
current or future Olympic oarsmen, as well 
as the occasional future celebrity: Hugh 
Laurie of Dr. House fame rowed for the los-
ing Cambridge boat in 1980. 

On the sides of the river, the mood is fes-
tive despite often typically English weather 
as students, drinks in hand, mix with the 
public. People from all walks of life crowd 
the banks, from Japanese tourists to scruffy 
students to fine English ladies, in equally 
fine hats, all braving the weather to cheer 
on their chosen crew. For the winners, brag-
ging rights for the next year. For the losers, 
only the humiliation of losing to your most 
bitter rivals.     

By david Langran

dl@adm.au.dk

The end of the month will see the highlight 
of AU’s sporting calendar, the now infamous 
Aarhus Boat Race. Doubtless many of you are 
already signed up for this event on facebook, 
but you might still have questions about this 
curious, alcohol-fuelled tradition. I under-
took the task of revealing the mysteries of the 
Aarhus Boat Race to us ignorant foreigners, 
and spoke to organisers (and 2008 winners) 
Nis Jørgensen and Tine Bichel from Umbilicus 
– the medical students’ Friday Bar Committee 
– about the event.

origins
The beginnings of the Aarhus Boat Race are 
shrouded in myth and legend. What is known 
is that about 25 years ago the students of med-
icine and dentistry agreed to arrange a sport-
ing competition in order to establish which 
of the two white-coated groups was superior. 
Inspired by the Oxford-Cambridge Boat Race 
in the UK, the two teams decided to settle 

their differences through rowing. However, 
these early duels were dogged by persistent 
cheating, and the rules were revised in 2000 
to clean up the race. Nis Jørgensen explains 
the current format:

“Currently teams from 12 different depart-
ments take part. As the original teams, the 
medics and dentists always take part, and the 
lawyers and economists always field a team 
too. Otherwise there is great competition for 
places – one team even came along to our bar 
with a song to try and win us over!” he says.

How does it work?
Once they have been chosen to take part , the 
teams have to prepare hard for the event it-
self – a sort of relay race across the lake in the 
University Park. Team members take turns 
to row across the lake, down a beer as fast 
as possible, spin around ten times, and then 
attempt to sail back across the lake to their 
team in the straightest line possible. Seri-
ous teams undertake serious training: 4 or 5 
times a week for a month and a half before the 
event, not to mention the hundreds of beers 

downed in ‘preparation’. And aside from the 
race itself, each team puts in substantial time 
and effort to introduce itself in the grandest 
possible way…

A spectacular entrance
Before the race, each team takes turns to 
make a spectacular entrance – a competition 
in itself as each team tries to outdo the others 
with the most outlandish and most spectacu-
lar intros, as Nis Jørgensen and Tine Bichel 
reveal:

“Previous introductions have featured a 
reproduction of Pirates of the Caribbean, and 
teams arriving on elephants and camels, ar-
moured cars and almost every other vehicle 
you can think of!” they say.

This year’s entrances promise to be no less 
spectacular, so make sure you rise early to se-
cure a prime position to catch them. The event 
is attended by around 15,000 people, so space 
can be tight!

Returning for the Boat Race
Such is its attraction that even former Eras-
mus students are returning for the Aarhus 
Boat Race this year. German student Con-
stanze Wedding, on exchange here last semes-
ter, plans to come back to Århus for the event:

“I was disappointed that the race was going 
to take place after I left Denmark. I’d heard 
about the event from a student from my home 
university who had also been on exchange at 
AU – they said that the race was the biggest 
and most spectacular party of the year. It 
sounded really exciting, so early on I decided 
that if I was going to come back to Århus to 
visit my friends, I would make sure my trip 
coincided with the race!” she tells UNIvers. 

So there you have it – boats, beer, and what 
promises to be a fantastic experience. Make 
sure you don’t miss out!

The Aarhus Boat Race starts at 12:00 
on April 29th, and lasts until 17:00 in the 
evening. There is also an after-party at Train, 
which you can buy tickets for from your own 
Friday Bar Party Committee. Be warned 
though – they tend to sell out fast!   

Sailing across the university lake whilst under the 
influence – what could possibly go wrong?

The Aarhus  
Boat Race 
uncovered

Fo
to

: A
n

th
o

ny D
e

vlin

An old Tradition
The Oxford  Cambridge 
Boat Race is now the 
world’s oldest inter
university sporting 
competition, yet still 
draws considerable 
attention

The Cambridge crew prepare for the 1940 race.
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doktor Lau 
rimer på ”av”
Læs med, når Anatomisk 
atlas for en stund byttes ud 
med klikkende underarms
knogler og laaaaange nat
tevagter for den medicinstu
derende Lau Lind Petersen. 
sIdE 18

Religiøse 
studerende
UNIvers var med, da 
Studentermenigheden 
i Århus inviterede til 
dialog mellem mus
limer og kristne. Læs 
tema om studerende 
og religion. sIdE 14

”Jeg har aldrig oplevet tvivl”
Imad Yassin om sin tro, se side 14

sTUdENTER- sIdERNE

News  
in English

Get closer to Aarhus 
University. Read the 

news summary for inter
national staff on page 2, and 
the summary for international 
students on sIdE 23.

UNIvers

Kapsejlads 2010
Universitetsparken  
på den anden ende
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