
Det kører godt,
siger Erik Meineche Schmidt om under-
visningsmiljøet på universitetet. Men 
Studenterrådet er ikke enigt med 
formanden for Sikkerhedsudvalget 
på Aarhus Universitet og presser 
på for at få gang i de lovbefalede
de vurderinger
af miljøet.
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Kære
læser
Velkommen til Aarhus
Universitets nye avis. 

CAMPUS er avisen, hvor du
kan blive klogere på forsknin-
gen, studierne og livet på uni-
versitetet. Det er her, du kan
læse den perspektiverende
nyhedsartikel, den inspirerende
reportage, det nærgående inter-
view og den sjove bagside. Det
er også her, du kan finde vej til
de spændende foredrag og ar-
rangementer, de nye bøger og
de korte meddelelser fra uni-
versitetet. CAMPUS er avisen,
der skriver om hele universite-
tet. Ikke hver gang og ikke hele
tiden, men i det store hele.

CAMPUS skal være en flot og
seriøs avis, der kan medvirke til
at opbygge et fælleskab og en
identitet blandt studerende og
medarbejdere. CAMPUS skal
også profilere Aarhus Universi-
tet som et attraktivt, spænden-
de og moderne universitet.

Avisens navn er inspireret af
det enestående campus-bygge-
ri, som udgør de ydre rammer
for livet på Aarhus Universitet.
Det er det liv, CAMPUS frem-
over vil berette om hver anden
mandag i semestermånederne.

Tag godt imod den, og hjælp
os med at gøre CAMPUS til
hele universitetets avis.

Redaktionen

Vejen til drømmestudiet 12
Egen faldt for Bøghen
Campusliv 10 6 & 7

Lars K
ruse/AU

-Foto
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Universiteterne er ikke ene om at gennemløbe en betydelig
forandringsproces i disse år. Således er de mellemlange

videregående uddannelser (MVU) både fagligt, institutionelt og
strukturelt inde i en fase med markante forandringer. Nogle vil
kalde MVU’ernes udvikling turbulent, og det er i hvert fald ikke
klart, hvornår processen er gennemført – og dens mål synes
heller ikke klart fastlagt.

Har det overhovedet noget med Aarhus Universitet at gøre?
Vi har jo vores at se til – vores uddannelser og vores forskning
– så vi behøver da ikke at forholde os til
de andres uddannelser, og da slet ikke
til deres udfordringer og problemer!
Helt så enkelt er det ikke – af flere
grunde.

Lovgivningen om CVU’er (Centre for
Videregående Uddannelse) lægger

op til, at centrene skal have forsknings-
tilknytning, hvilket i realiteten betyder
et formaliseret fagligt samarbejde med
universiteter. Denne forskningstilknyt-
ning er der ingen, der ved, hvad er – sådan helt præcist. Uni-
versiteternes aftaler med CVU’erne er derfor noget forskellige,
og det må man også sige om de aftaler, som Aarhus Universitet
har indgået. Vi har i øjeblikket aftaler med et antal CVU’er eller
enkeltstående MVU’er, blandt andet Ingeniørhøjskolen i Aar-
hus, Den Sociale Højskole, JCVU, CVU-Vita i Holstebro og
“Netværk for Videregående Uddannelser Østjylland” (de to pæ-
dagogseminarier i Århus samt Silkeborg Seminarium). Vi er
altså allerede i nærkontakt med disse institutioner, i alle tilfæl-
de på grundlag af forudgående faglige samarbejder.

For det andet kan uddannelsesreformen på universiteterne
meget vel få konsekvenser for den vertikale sammenhæng i

uddannelsessystemet, her mellem universitetsuddannelserne og
de mellemlange videregående uddannelser. Adskillelsen mel-
lem bachelor- og kandidatniveauerne, tydeliggørelsen af profes-
sionsbacheloruddannelserne samt det større fokus på fleksibili-
tet mellem uddannelserne vil på længere sigt tvinge os til at
tage stilling til universitetsuddannelsernes eksklusivitet. Dette
gælder måske ikke mindst kandidatuddannelserne. Jeg ser en
betydelig opgave i både at bevare og udvikle de universitære
uddannelsers faglige kvalitet og samtidig indgå i en mere direk-
te dialog med mellemlange videregående uddannelser.

Det fører mig til den tredje grund, som jeg vil formulere i tre
spørgsmål. Kan universitetet ikke også – og måske på

nogle områder bedst – fremme udviklingen af et samfund, der
sætter viden i højsædet, ved at bidrage til andre områders op-
kvalificering? Somme tider kaldes det vidensformidling og vi-
densudveksling, men det kan vel også have form af direkte ud-
dannelsessamarbejde. Kan det ikke tænkes, at vi bedst “beskyt-
ter” de universitære kvaliteter – helt til det højeste niveau – ved
at give nye muligheder for de bedste og mest interesserede kan-
didater fra andre uddannelser? Og hvor står det i øvrigt skrevet,
at snittet mellem universitetsuddannelser og mellemlange
videregående uddannelser skal ligge, hvor det gør, fagligt og in-
stitutionelt?

Jeg skal ikke foregøgle, at spørgsmålene kan besvares enkelt.
Hvad jeg derimod kan konstatere, er, at MVU-sektoren er i op-
brud, og derfor er mit bedste skøn, at uddannelses- og institu-
tionslandskabet vil se ganske anderledes ud om tre til fem år.
Aarhus Universitet må have en klar position, inden det går løs.
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En verden i
forandring

Rektor Niels Chr. Sidenius

Kan det ikke tænkes, 
at vi bedst “beskytter” 
de universitære 
kvaliteter – helt til det 
højeste niveau – ved at
give nye muligheder for 
de bedste og mest 
interesserede kandidater
fra andre uddannelser?
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The three-year-old law on teaching

environment prescribes that all Da-

nish institutions of learning must

evaluate and improve the daily work

environment of students, at least

once every three years. However, at

Aarhus University, only the Faculty

of Social Sciences has completed a

thorough evaluation of the teaching

environment.

Chairman of the Safety Board at

the University, Erik Meineche

Schmidt, thinks that Aarhus Univer-

sity is doing well with regard to the

teaching environment, but admits

that there might still be problems

with, for instance, smoking areas

close to auditoriums. To the Student

Counsel, teaching environment is a

key area. The president, Kasper Ras-

mussen, is not happy with the ef-

forts of the University so far. He

feels this area must have a far hig-

her priority.

A student poll suggests that there

are different opinions on whether 

teaching environment is a significant

problem or not. 

The Faculty of Social Sciences invi-

tes private and public companies to

have a direct say on the future of

PhD studies. Before 2007, the facul-

ty expects to accept 115 new PhDs,

half of them to be financed by exter-

nal means. To reach this goal, the fa-

culty, which comprises the Schools

of Economics and Law, and the De-

partments of Political Science and

Psychology, are willing to spend all

of their savings.

A study shows, that today almost a

third of the PhDs from the four de-

partments are employed within the

private sector or in government 

administration.   

Ordet campus står for ”universitets-

område og bygninger”. Det kommer

af det latinske campus, der betyder

”mark”. Begrebet kendes både fra

USA og England, og for et halvt hun-

drede år siden begyndte det også at

blive brugt i Danmark, der på det

tidspunkt havde to universiteter: Kø-

benhavns Universitet fra 1479 og

Aarhus Universitet fra 1928. Med

Aarhus Universitets første bygning

fra 1933 fik vi begyndelsen til Dan-

marks første campusuniversitet. I

Universitetsparken – campusområ-

det – udgør bygningerne i dag ca.

200.000 m2, mens universitetet i alt

råder over 335.000 m2 etageareal.

På dansk finder man ordet campus
både i Retskrivningsordbogen, Nu-

dansk Ordbog, Fremmedordbogen,

Netordbogen mv. Vi udtaler det på

dansk med ”a” (som i ”kamp”) og

ikke på engelsk. 

Anders Correll
Redaktør

The Future 
of Lecturing?
The lights are out. On the back wall, a

black-and-white movie is showing a

male torso being caressed by a wom-

an’s hand. Romantic music flows from

the speakers. On separate beds facing

each other, two lecturers lie. Between

them, a small table with two glasses, a

bottle of red wine, flowers and a cand-

le. He lights it – she pours the wine.

All the while they lecture on the theme

flirting, seduction and falling in love. Is

this the future of lecturing?

This question should be put to lec-

turers at the Department of Dramatur-

gy Torunn Kjølner and Janek Szatkow-

ski, since they were the inhabitants of

the said beds when this special “lectu-

re performance” took place at Kaser-

nescenen on September 1.

It can be hard to get an idea of what

implication the government’s propo-

sal for the 2005 budget has for the

universities. Approximately 22 mil-

lion kr. extra for fundamental re-

search and education must be consi-

dered status quo. On top of that is a

Technology Fund of 200-250 million

kr., assigned to the strengthening of

technology transfer and the sharing

of knowledge between universities

and companies, and ca 500 million

kr. for innovation. This means a

boost for public research, but there

is still a long way to go before the

goals of the Barcelona Declaration

are met. It states that public re-

search must constitute one percen-

tage of the gross national product

by 2010.

Rector Niels Chr. Sidenius is not

pleased with the current proposal.

He would have preferred that the

government strengthened basic 

funding for the universities and prio-

ritized those areas of research they

wished to endorse, rather than set-

ting up a Technology Fund where re-

searchers have to apply for funding.

Teaching Environment the Subject of Debate

Social Sciences to cooperate on PhDs

Campus sb., -en, -er

Disappointing Governmental Budget 

JUST A MINUTE

Andrei Erichsen/AU-Foto



fra Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet er en mand, der bliver

ansat på det institut, hvor han

har taget sin treårige forskerud-

dannelse. Han får stillingen

umiddelbart efter sin uddan-

nelse, der består i et individuelt

projekt, som afleveres i form af

en bog. Undervejs har han været

på uddannelse i udlandet i op til

seks måneder og publiceret en

til tre artikler i videnskabelige

tidsskrifter.

Hver tredje ph.d. fra 

fakultetet arbejder i privat 

virksomhed eller i offentlig

administration.

I 2003 fik fakultetet penge 

udefra til hver fjerde ph.d., 

der var indskrevet på en 

forskeruddannelse.

Det Samfundsvidenskabelige Fakul-
tet vil gerne uddanne forskere i sam-
arbejde med virksomheder. Og fa-
kultetet sætter sine sparepenge i spil
sammen med de eksterne partnere.

– Både private og offentlige virk-
somheder vil fremover efterspørge
ph.d.er. Derfor er der perspektiv i at
tilrettelægge en række projekter i
samarbejde med dem, der skal have
gavn af ph.d.erne, siger dekan Tom
Latrup-Pedersen.

Næsten hver tredje ph.d. arbejder
i dag i den private sektor eller inden
for offentlig administration, viser en
undersøgelse blandt ph.d.er fra fa-
kultetet. 

– Det giver nye muligheder for
samarbejde, mener dekanen.

Derfor kommer tilbuddet om, at
private og offentlige virksomheder,
institutioner og organisationer kan
få direkte indflydelse på ph.d.-pro-
jekter, som de finansierer delvist
eller 100 procent. Pjecen Kvalifice-

ret viden til din virksomhed er net-
op sendt ud for at gøre opmærksom
på mulighederne. 

I erhvervsrettede ph.d.-projekter
kan den ph.d.-studerende blive an-
sat på universitetet i et projekt, hvor
en ekstern partner ønsker forskning
i et bestemt emne. Eller den forsker-
studerende kan dele sin tid mellem
forskning og praktisk arbejde hos
den eksterne partner. Fakultetet har
allerede gode erfaringer med samar-
bejde med førende advokatfirmaer,
Nationalbanken og Justitsministe-
riet. Senest er Viborg Amt og B&O
kommet på listen.

Et kritisk blik
I samarbejdet med Viborg Amt beta-
ler amtet en tredjedel af udgifterne
til et fireårigt ph.d.-projekt på det
sundhedspoltitiske område. En fjer-
dedel af tiden skal den ph.d.-stude-
rende som AC-medarbejder løse op-
gaver for amtet.

– Vi vil gerne holde en forbindelse
mellem den praktiske verden og
universitetsforskningen, siger vice-

direktør Lars Dahl Pedersen fra am-
tets sundhedsforvaltning, der var
ude efter en medarbejder med et
kritisk blik på arbejdet i amtet. 

– Det kan være svært at fastholde
det for en offentlig virksomhed, der
hele tiden skal indstille sig på æn-
drede krav fra politikere og borgere,
siger vicedirektøren, der fik inspira-
tionen til samarbejdet fra hospitals-
verdenen.

– Her kan man se, at aktive for-
skere genererer ekstra energi.

Ny karrierevej
Lars Dahl Pedersen understreger, at
ph.d.-graden går forud for den for-
skerstuderendes arbejde ved amtet.

– Den studerende skal selv define-
re sit projekt, og opgaverne i amtet
får sammenhæng med det. Der vil
nok være situationer, hvor det ikke
direkte er noget af det, vi arbejder
med, men så aftaler vi, hvordan ind-
satsen i amtet fornuftigt kan puttes
ind i projektet. Der skulle også gerne
være synergieffekter for den ph.d.-
studerende.

Lars Dahl Pedersen har selv en
ph.d.-grad og forventer, at der i de
kommende regioner og storkommu-
ner bliver behov for kompetencer,
som også omfatter en aktiv forsk-
ningsindsats.

Vicedirektøren fandt det meget
ubureaukratisk og enkelt at indgå
aftalen med fakultetet.

– Vi havde nogle ønsker til samar-
bejdet, og de blev indfriet, fortæller
han, der tror på, at mange vil gå
sammen med fakultetet om de er-
hvervsrettede ph.d.-projekter. Men i
forhold til potentielle ph.d.-stude-
rende lufter han en vis skepsis. 

– Spørgsmålet er, om de er inter-
esseret i at arbejde på denne måde.
De fleste ser jo ph.d.-graden som
den lige vej til forskningen, hvor-
imod de samfinansierede projekter
også åbner op for en karriere uden
for forskerverdenen, siger han.

Fagligt udbytte
Det nye ph.d.-tiltag indgår i fakulte-
tets strategiske satsning på øget
samarbejde med erhvervslivet, der

skal sikre, at 115 studerende optages
på forskeruddannelsen frem til
2007. En stor del af pengene til de
stipendier henter fakultetet fra sin
opsparing, men for at få mest muligt
ud af pengene vil fakultetet priorite-
re projekter, der finansieres sam-
men med eksterne partnere.

Tom Latrup-Pedersen mener ikke,
at denne strategi bør ændres efter
regeringens udmelding om at optage
yderligere 500 studerende på for-
skeruddannelsen i de kommende år. 

– Vi holder ikke op med at samar-
bejde, selvom der skulle komme
flere penge fra de offentlige kasser.
Samarbejdet  indebærer ikke alene
finansiering. Det giver også et bety-
deligt fagligt udbytte på nogle områ-
der og har i sig selv en værdi for for-
skeruddannelsen.

Kvalificeret viden til din virksom-
hed baseret på den nyeste forskning
samt ph.d.-undersøgelsen findes på 
www.samfundsvidenskab.au.dk/phd

Helge Hollesen/campus@au.dk
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forskeruddannelse

Optimalt 
ph.d.-
projekt
Rune Nørager får 
penge til sin forsker-
uddannelse fra B&O. 
Til gengæld hjælper 
den unge psykolog 
med at gøre 
fremtidens 
højteknologiske 
apparater nemme 
at betjene. 

En optimal løsning, siger Rune Nør-
ager om den forskeruddannelse, han
for 14 dage siden gik i gang med. I
de næste fire år vil den sende den
29-årige nyslåede psykolog ud i fast
rutefart mellem Nobelparken og
Struer, før han kan smykke sig med
en ph.d.-grad. Inden da vil han
sandsynligvis også have nået at sæt-
te sine aftryk på de højteknologiske
produkter, som dine børn eller bør-
nebørn kommer til at zappe imel-
lem.

Det er nemlig lykkedes for Rune
Nørager at få et ph.d.-projekt op at
stå i samarbejde med B&O, der vil

drage nytte af psykologens viden om
den måde, vi mennesker interagerer
med vores fysiske omverden på –
herunder den avancerede software-
baserede teknologi, der omgiver os. 

Rune Nøragers opgave bliver at
udvikle fremtidens højteknologiske
apparater til lyd, billeder og kom-
munikation, så brugerne kan betjene
dem intuitivt.

– Teknologi skal være nem at gå
til, siger han.

Jagten efter en partner
Allerede før kandidatgraden var han
rundt hos adskillige højteknologiske

virksomheder for at høre, om de vil-
le skyde penge i det ph.d.-projekt,
han gerne ville i gang med. For ind-
satsen ville de få mulighed for at
drage nytte af hans viden. 

Vilje og lyst manglede der ikke
rundt omkring, men penge kunne de
ikke bidrage med. Men, men, men….
B&O havde kort forinden henvendt sig
hos Psykologisk Institut for at få kon-
takter til forskning, der kunne vise sig
nyttig i virksomhedens udviklings-
arbejde. Og de to parter fandt frem
til det projekt, der nu er søsat som
et af de erhvervsrettede ph.d.-pro-
jekter på Det Samfundsvidenskabe-

lige Fakultet. Virksomheden og fa-
kultetet går sammen om at betale
forskeruddannelsen, og det er for
Rune Nørager den optimale løsning.

Personlig modning
– Nu kan jeg kombinere min lyst til
at undervise, formidle og fordybe
mig med den praktiske side, hvor jeg
får en bred kontakt til udviklings-
miljøet i Struer. Der får jeg forsk-
ningsrelevant arbejde, hvor jeg oven
i købet kan trække på det netværk af
forskere, som B&O har rundt om i
verden.

– Der er meget god grundforsk-

ning inden for psykologien, som ik-
ke bliver anvendt. Den viden vil jeg
gerne modne og gøre tilgængelig for
virksomheder, siger Rune Nørager,
der også ser tiden i Struer som en
personlig modningsproces. 

– Jeg kommer til at stå midt i
konkrete problemer, som vil tvinge
mig til at komme med løsninger, der
umiddelbart kan testes. Og i mod-
sætning til de mange ph.d.-stude-
rende, der sidder alene med deres
treårige projekter, får jeg kolleger.
Og det er vigtigt, synes jeg.

Helge Hollesen/campus@au.dk

Den typiske ph.d.
Jakob Mark/AU-foto

Forskeruddannelser på partnerjagt
Private og offentlige virksomheder bliver nu inviteret til at få direkte indflydelse 
på kommende ph.d.-projekter i jura, økonomi, statskundskab og psykologi.

Rune Nørager forsker i vores omgang med softwarebaseret teknologi. Her benytter 
han sig bl.a. af grafiske modeller, og det er en en af dem, der anes bag ham.
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Nyt fra bestyrelsen

Fredag den 3. septem-
ber underskrev besty-
relsesformand Jens
Bigum de nye vedtæg-
ter for Aarhus Univer-
sitet. Selvom besty-
relsen nu har stået i
spidsen for universite-
tet i ca. et halvt år, er
godkendelsen af ved-
tægterne det reelle far-
vel til det kollegiale
selvstyre, som har her-
sket på universiteterne
siden 1970. Dermed er
vejen også banet for
åremålsansættelser af
rektor, direktør, dekaner og institutledere. Stillingen
som rektor på Aarhus Universitet forventes opslået i
løbet af efteråret med tiltræden i første halvdel af
2005. Det er bestyrelsen, som ansætter rektor. 

Den nye udviklingskontrakt er
flere gange blevet omtalt som be-
styrelsens svendeprøve. At døm-
me efter debatten på bestyrelses-
mødet den 31. august er det også
et punkt, der optager bestyrelsen
meget. Diskussionen handlede
hovedsageligt om bestyrelsens
rolle i det kommende udred-
ningsarbejde – skal det være en
“top down”- eller “bottom up”-
proces, eller noget midt imellem.
Ifølge bestyrelsesformand Jens
Bigum er der ikke tvivl om, at
processen skal initieres nedefra. 

– Det er ikke bestyrelsen, som
skal lave udviklingskontrakten.
Det er universitetets ledelse og de
akademiske råd, der har de tek-
niske forudsætninger for at levere
et udspil, og det vil vi i bestyrel-
sen selvfølgelig respektere, siger
han.

– Vi er i gang med at udvikle

en metodik til at udarbejde ud-
viklingskontrakter, og jeg er over-
bevist om, at denne udviklings-
kontrakt bliver bedre og mere
overskuelig end den første, uni-
versitetet udarbejdede. Udvik-
lingskontrakten er et enestående
dialogredskab mellem bestyrelsen
og den daglige ledelse, som man
ikke kan undvære i så stor og
kompleks en virksomhed, som
universitetet er, siger Jens
Bigum.

Bestyrelsen lagde vægt på, at
udviklingskontrakten udformes
som en overordnet strategi med
fokus på enkelte og operationelle
mål. Derudover skal universitetet
ved valg af satsningsområder vur-
dere både den samfundsmæssige
betydning og universitetets mu-
lighed for at løfte området rent
fagligt.  

Åbne døre

Da bestyrelsesformand Jens Bi-
gum den 31. august ringede be-
styrelsesmødet i gang, var det
første gang, offentligheden havde
adgang til møderne. Spørgsmålet
om “åbne døre” har været gen-
stand for stor debat og megen
omtale i medierne. Langt de fle-
ste universitetsbestyrelser fore-
trak møder for lukkede døre, men
efter en del tovtrækkeri med vi-
denskabsministeren er det nu
endt med, at dørene er åbne for
offentligheden. Bestyrelsen har
dog stadig mulighed for at drøfte
udvalgte punkter for lukkede
døre. 

Netop på grund af den megen
omtale af de “lukkede døre” var

det forventet, at flere medier ville
være til stede ved mødet, men
sådan gik det ikke. Eneste repræ-
sentant var CAMPUS. 

– Ministeren har haft begræn-
set manøvremulighed, hvad an-
går de “lukkede døre”, så derfor
har vi accepteret de åbne døre, og
så må vi se, hvordan det spænder
af. Personligt tror jeg ikke, at be-
styrelsesmøderne bliver det store
tilløbsstykke. Det er jo kendt,
hvad vi drøfter, og konklusioner-
ne fra mødet bliver hurtigt offent-
liggjort på nettet, siger Jens
Bigum.

Han forventer, at der på de fle-
ste bestyrelsesmøder vil være
punkter, som bestyrelsen fore-
trækker at drøfte for lukkede dø-
re. Orientering fra mødet kan ses
på www.au.dk/da/bestyrelse

Svendeprøve

Der er stadig 
langt til Barcelona
Rektor Niels Chr. Sidenius er ikke tilfreds med regeringens finanslov-
forslag til universiteterne. Og han havde gerne set, at pengene til 
Højteknologifonden var gået direkte til universiteterne.

Historisk underskrift

er en aftale mellem universiteternes bestyrelser og Videnskabs-

ministeriet. Kontrakten skal beskrive universitetets visioner og 

indsatsområder inden for forskning, uddannelse, formidling og 

videnudvikling. Kontrakten løber over fire år. Bestyrelsen på Aarhus

Universitet forventes at godkende en overgangskontrakt den 11. ja-

nuar 2005. Den endelige udviklingskontrakt skal træde i kraft den 

1. januar 2006. 

Udviklingskontrakten

Det kan være svært at få overblik
over, hvad regeringens udspil til Fi-
nanslov 2005 egentlig betyder for
universiteterne. Omkring 22 mio. kr.
ekstra til grundforskning og uddan-
nelse er nærmest at betragte som
status quo. Dertil kommer en Høj-
teknologifond på 200-250 mio. kr.,
som skal styrke teknologioverførsel
og videndeling mellem universiteter
og virksomheder, og ca. 500 mio. kr.
til innovationsområdet. Det betyder
en styrkelse af den offentlige forsk-
ningsindsats, men der er stadig
langt til Barcelonaerklæringen, der
siger, at den offentlige forskning
skal udgøre en procent af bruttona-
tionalproduktet i 2010. 

– Jeg er ikke tilfreds med det ud-
spil, der nu ligger på bordet. Jeg
havde forventet, at der ville ske et
fremskridt i forhold til Barcelonaer-
klæringen. Det sker i hvert fald ikke
på nogen direkte og synlig måde, og
de 22 mio. kr. ekstra på universite-
ternes finanslov er så lidt, at det ik-
ke er noget, vi kan regne med, siger
Niels Chr. Sidenius. 

Medfinansiering til ph.d.er
Tilbage er de tre nye tiltag: Højtek-
nologifonden, innovationspuljen og

en yderligere satsning på forskerud-
dannelsen (ph.d.er).

– Højteknologifonden vil i bedste
fald kunne fremlægge 250 mio. kr.
for 2005. Det er på mange måder et
godt initiativ, men 250 mio. kr. er jo
ikke meget set i den store sammen-
hæng. Endelig er universiteternes
andel i denne pulje endnu meget
uvis, fordi vi ikke ved, hvordan pen-
gene vil blive fordelt mellem forsk-
ningsprojekter i erhvervslivet, på
universiteterne og fælles projekter,
siger rektor. 

– I finanslovforslaget er der afsat
ca. 500 mio. kr. til innovationsom-
rådet, men de penge er, så vidt jeg
kan se, overvejende rettet mod
forskningen i erhvervslivet. 

– Hvad angår forskeruddannel-
sen, så tyder meget nu på, at disse
ph.d.-uddannelser ikke som tidligere
antaget er fuldt finansieret, men
derimod kræver medfinansiering fra
universiteterne. Vi havde regnet
med en entydig vækst på dette om-
råde, hvis vi kunne tiltrække dygtige
studerende. Som det ser ud lige nu,
så skal vi selv finde nogle midler til
denne vækst.

Det er meget svært at se, hvor
mange penge der egentlig kommer
til universitetssektoren, men det
tyder på, at det er status quo for de

faste bevillinger, mens samarbejdet
mellem industri og forskning og den
mere anvendte forskning skal styr-
kes.

Endnu en cigarkasse
Rektor havde foretrukket, at man i
stedet for at oprette Højteknologi-
fonden havde givet universiteterne
flere midler direkte “gennem fordø-
ren” eller via Grundforskningsfond-
en. 

– Det er helt fint, at man politisk
vælger nogle områder, man strate-
gisk ønsker at styrke. Det er politi-
kernes soleklare ret at styrke be-
stemte områder af forskningen. Man
kan være enig eller uenig – men de
valgte områder ligger godt i tråd
med de områder, som vi gerne vil
styrke på Aarhus Universitet. Men at
oprette endnu en cigarkasse, som
man skal bruge ressourcer på at sø-
ge penge fra, øger bestemt ikke
forskningseffektiviteten. Og meget
tyder på, at regeringen, ligesom tid-
ligere regeringer, vil styre gennem
“cigarkasser”, siger rektor Niels Chr.
Sidenius. 

Anders Correll/ac@adm.au.dk

Niels Chr. Sidenius“Som finanslovforslaget ser ud lige nu, så går 
universiteterne fra 2004 til 2005 på en ret flad mark. 
Vi går ikke ned i et hul, men vi går heller ikke opad. 

finanslov

Nyt samarbejde om 
teologi og formidling
Det Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet har ind-

gået en aftale om samarbejde med Danmarks Kirkeli-

ge Mediecenter, der skal styrke arbejdet med religiøs,

teologisk og kirkelig formidling. Den nye aftale giver

blandt andet teologistuderende mulighed for at

komme i praktik på mediecenteret, der producerer tv-

programmer, laver vidoer samt produkter til cd-rom

og internet. Dekan Carsten Riis mener, samarbejdet

giver nye muligheder for studerende og undervisere

til at inddrage spørgsmål om religiøs kommunikation

og formidling i deres arbejde.

Ingen eksamen på video
Det bliver alligevel ikke muligt for studerende at få

optaget en mundtlig eksamen på video. Muligheden

var ellers nævnt i det første udkast til en ny eksa-

mensbekendtgørelse tidligere på året. Ideen var, at

studerende derved ville blive bedre stillet, hvis de

valgte at klage over resultatet. Men efter heftig kritik

er bestemmelsen taget ud af Videnskabsministeriets

endelige bekendtgørelse, som trådte i kraft 31. au-

gust. Studerende har dog ret til at få en lydoptagelse

af den mundtlige prøve, hvis de ønsker det. 

200 nye praktikpladser
til Statskundskab
Institut for Statskundskab har fået 200 nye praktik-

pladser til de studerende. De mange nye praktikplad-

ser er resultatet af en indbydelse til samarbejde om

praktikophold, specialesamarbejde og projektsamar-

bejde, som instituttet i foråret sendte ud til 330 kom-

muner, virksomheder og organisationer i hele landet. 

Instituttet har desuden besluttet at etablere en

projekt- og specialebørs, som kun skal være åben for

instituttets studerende og de virksomheder, der ind-

går i samarbejdet. Målet på længere sigt er at skabe

varige forbindelser og dermed forbedre beskæftigel-

sesmulighederne for kandidaterne. Det gælder speci-

elt inden for områder, hvor cand.scient.pol.er normalt

ikke finder job, f.eks. i kommunerne. Initiativet skal

også ses i sammenhæng med Videnskabsministeriets

nye beskæftigelsesstrategi om ansættelse af akade-

mikere i de små og mellemstore virksomheder.

De 200 nye praktikpladser betyder, at 30 flere stu-

derende end normalt kommer i praktik i efteråret.

Lars K
ruse/AU

-Foto
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Udenfor skinner solen fra en næsten sky-
fri himmel, men i auditorium 190 på uni-
versitetets Trøjborg-afdeling behøver
man hverken kasket eller solbriller for at
undgå det skarpe lys. Tværtimod skal det
kunstige lys være tændt året rundt, hvis
nogen skal gøre sig håb om at se, hvad
der står på tavlen. Det minimale vindue i
vestsiden tillader ikke meget mere dags-
lys end i fotografens mørkekammer.

– Jeg kan se, at problemet herinde er
dagslys. Men lokalet er vel ikke ulovligt,
spørger dekan på Det Naturvidenskabeli-
ge Fakultet Erik Meineche Schmidt, der
er formand for Sikkerhedsudvalget på
Aarhus Universitet, som blandt andet
tager sig af problemer med undervis-
ningsmiljøet. 

Faktisk er lokalet ifølge driftsinspektør
Ove Stephansen måske ulovligt pga.
manglende brandveje, hvis der opholder
sig mere end 10 personer i det. Og der er
plads til mindst 40.

– Vurderingerne har vist, at det især er
belysning i lokalerne samt rengøring og
sikkerhed i laboratorierne, den er gal
med visse steder. Selvfølgelig spiller æste-
tikken også en rolle. Der er ingen, der har
lyst til at sidde i noget, der ligner en be-
tonbunker fra Anden Verdenskrig. Men
med forbehold for enkelte lokaler som
dette er vi efter min opfattelse ret godt
kørende på Aarhus Universitet, siger Erik
Meineche Schmidt.

Undersøgelse på SAM
En stor undersøgelse af undervisnings-
miljøet på Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet viser, at man i hvert fald her
ikke er så skidt kørende.

– Overordnet set har vi fået positive
tilbagemeldinger. Forholdene i Nobelpar-
ken og i Søauditorierne får ros, og loka-
lerne i randbebyggelsen (bygningerne

323-328 i Universitetsparken, red.) får
også pæne ord med på vejen. Men der er
selvfølgelig også problemer flere steder.
For eksempel får de gamle auditorier hug
for dårligt indeklima og dårlige plads- og
lysforhold, fortæller lektor på Juridisk In-
stitut Sune Troels Poulsen, der har været
tovholder på undersøgelsen, som omfat-
ter statskundskab, økonomi og jura. Psy-
kologi deltog ikke, da instituttet på un-
dersøgelsestidspunktet var på vej til at
flytte til Nobelparken.

Den 80 sider lange rapport om un-
dervisningsmiljøet, der nu foreligger, er
blevet til på baggrund af et spørgeskema,

som blev besvaret af to tredjedele af de
6000 studerende på de tre institutter. Et
stort arbejde, men ikke for stort, mener
Sune Troels Poulsen.

– Undervisningsmiljøet er et meget
vigtigt område, som vi skal tage seriøst.
For det er langtfra uvæsentligt, om de
studerende, der er vores hovedprodukt,
kan lide at være her. Hvis et sted er rart
og smagfuldt at være, er man også mere
modtagelig for at lære, siger han.

Med hensyn til det psykiske under-
visningsmiljø tyder undersøgelsen på, at
studerende på statskundskab har det
bedre end studerende på jura og økono-
mi. Der er for eksempel flest studerende
på jura og økonomi, der føler sig tids-
mæssigt pressede.

– Man kan så diskutere, om stress er
godt eller skidt, og om det er et ud-

dannelsesteknisk problem. Man bliver
nødvendigvis presset på en videregående
uddannelse, siger Sune Troels Poulsen.

Tobakståger
Et andet af kritikpunkterne er støjforhol-
dene på biblioteket og læsesalen, hvor
hårde hæle på klinkerne og trætrappen
virker generede på ihærdige læseheste.
Derfor overvejer man at lægge gulvtæppe
på. Computerrummene har man allerede
bygget om på baggrund af kritikken. 

Det nytter altså for studerende at påpe-
ge urimelige undervisningsmiljøforhold –
også selvom undervisningsmiljøet ikke er
omfattet af arbejdsmiljølovgivningen. Dét
betyder reelt, at de studerende kun har
beslutningstagernes velvillighed at falde
tilbage på. 

– De studerende er repræsenteret i bå-
de de lokale og det centrale sikkerheds-
udvalg, og jeg mener, der bliver fulgt op
på enhver rimelig kritik af forholdene,
siger Erik Meineche Schmidt.

Rygeforholdene er dog stadig et pro-
blem. Universitetets politik er ellers klar
nok: Man skal kunne færdes på universi-
tetet uden at blive udsat for tobakståger.

– Der er indrettet rygerum mange ste-
der, men der kan stadig være problemer
omkring de store auditorier, hvor folk
står og pulser, mener Erik Meineche
Schmidt.

Sune Troels Poulsen er mere kritisk.
– I randbebyggelsen er der fælles ryge-

og pauserum, og kaffeautomater og andre
salgsmaskiner er placeret samme sted.
Det er simpelthen for ringe, at man ikke
kan få sig en kop kaffe uden at blive
udsat for røg, siger han.

HUM på vej
Det Teologiske Fakultet og Det Naturvi-
denskabelige Fakultet var meget tidligt
ude og skal i 2005 i gang med den anden
miljøvurdering. Som det eneste fakultet

har det humanistiske endnu ikke lavet en
undersøgelse af undervisningsmiljøet,
selvom loven nu har eksisteret i tre år.
Men man er i gang, forsikrer teknisk chef
Svend Rosendahl.

– Vi skal have en drøftelse i det lokale
sikkerhedsudvalg her i september, og vi
vil uden tvivl lade os inspirere af under-
søgelsen på Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet, siger Svend Rosendahl. 

Han mener, der er flere forklaringer
på, hvorfor fakultetet er kommet bag-
efter.

– Mange institutter er flyttet til andre
bygninger inden for de seneste par år.
Desuden har hele omorganiseringen af
fakultetet (sammenlægning af institutter
mm., red.) fyldt meget i vores bevidsthed.
Men nu går vi i gang, konstaterer Svend
Rosendahl.

Hans Plauborg/hhp@adm.au.dk 

Lokalerne
er ret godt kørende

Der er stor forskel på, hvor langt fakulteterne 
er kommet med at kortlægge undervisningsmiljøet. 
På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der lavet 
et omfattende undersøgelses- og analysearbejde, 
mens Det Humanistiske
Fakultet kun lige har
taget de første skridt. 
Formanden for 
universitetets 
sikkerhedsudvalg, 
Erik Meineche Schmidt,
mener, at Aarhus 
Universitet er godt 
kørende. Ryge-
forholdene er dog
stadig et problem.

undervisning

Og der blev lys ... Auditorium 190 på universitetets Trøjborg-afdeling kræver kunstig 
belysning året rundt. Formanden for universitetets sikkerhedsudvalg, Erik Meineche Schmidt,
siger, at der bliver fulgt op på enhver rimelig kritik af de fysiske rammer for undervisningen.

Lektor Sune Troels Poulsen 

Det er simpelthen for ringe, 
at man ikke kan få sig en 
kop kaffe uden at blive 
udsat for røg. 

Der er ingen, der har lyst 
til at sidde i noget, der 
ligner en betonbunker 
fra Anden Verdenskrig.

Dekan Erik Meineche Schmidt
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– Jeg kan ikke forstå, hvorfor universite-
tet ikke mener, det skal leve op til lovens
krav. 

Formanden for Studenterrådet, Kasper
Rasmussen, slår opgivende ud med arme-
ne.

– Men jeg kan fortælle dig, at jeg ikke
mener, det er godt nok. 

Siden 2001 har det været lovpligtigt, at
universitetet skal evaluere de studerendes
fysiske, psykiske og æstetiske undervis-
ningsmiljø. Men da fristen for arbejdet
udløb den 1. august, manglede der lige-
som et eller andet. Der er endnu ikke no-
get klart billede af situationen på hele
Aarhus Universitet. Nogle fakulteter har
ikke været hurtige nok til at komme i
gang, og den samlede vurdering af under-
visningsmiljøet, som loven foreskriver, er
ikke klar. Derfor er Studenterrådet kom-
met op af stolene og skubber nu på for at
få sat gang i sagerne.     

Luksusproblemer?
Selvom det er meget godt at være stude-
rende på Aarhus Universitet, er der sta-
dig nogle, der mener, det kunne være
bedre. 

– Lyst til at studere er en vigtig motiva-

tion til at gennemføre. Her spiller både
de fysiske, psykiske og æstetiske faktorer
ind. Man kan ikke lovgive sig ud af pro-
blemer med studerende, der føler sig en-
somme, men med en undersøgelse af un-
dervisningsmiljøet kan man måske opda-
ge dem i tide, siger Esben Ehmsen, om-
rådeansvarlig på Studenterrådet, og tilføj-
er:

– Et godt undervisningsmiljø giver
bedre læring. Derfor er det et indsats-
område fra vores side.

Studenterrådet sidder med i det centra-
le sikkerhedsudvalg, hvor arbejdet fore-
går, og her har man gjort, hvad man
kunne, mener Kasper Rasmussen. 

– Man kan selvfølgelig altid gøre mere,
men når nu loven ikke giver mulighed for
sanktioner, og Ulla Tørnæs’ idé om pres
på universiteterne (loven hører under
Undervisningsministeriet, red.) er en
venlig henvendelse, så er vi en smule
bundet. 

Spørger man Kasper Rasmussen, om
det ikke drejer sig om luksusproblemer,
og om de studerende i virkeligheden har
brug for forbedringer, får man et frustre-
ret svar: 

– Vi ved det reelt ikke. Før undersø-
gelserne er lavet, kan vi ikke med sikker-
hed vide, om der er problemer gemt et

sted. Jeg kunne for eksempel godt tænke
mig, at der blev kigget på luftforholdene i
kælderen i den gamle del af hovedbyg-
ningen, siger Kasper Rasmussen. 

Det gode eksempel
Da Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
kiggede på sin del af området, blev der
fundet mangler, og de er blevet eller er
ved at blive udbedret. Studenterrådet ser
fakultetet som et godt eksempel på den
vilje, der skal til, for at arbejdet kommer
til at betyde noget. 

– Det er ikke sikkert, deres undersø-
gelse kan bruges andre steder, men deres
grundighed virker, siger Kasper Rasmus-
sen.

Han mener, det er vigtigt, at de enkelte
fakulteter tager de studerende med på
råd, for det er i sidste ende dem, der ved,
hvor der er brug for forbedringer. Fryg-
ten for, at man kommer til at åbne for en
heksekedel, er ubegrundet, mener Kasper
Rasmussen.

– Forbedringer skal ske stille og roligt
efter en handlingsplan på baggrund af
undersøgelserne. Vi vil bare gerne have,
at fakulteterne tager sig tid til at se på
problemerne, men det er ikke sket.    

Studenterrådet ser undersøgelserne
som en mulighed for at skabe konkur-

rence mellem universitetets fakulteter.
– Undervisningsmiljøet er en god mu-

lighed for dem til at profilere sig enkelt-
vist. Der er for meget fokus på det negati-
ve. Forhåbentligt kommer der også nogle
positive resultater frem, siger Esben
Ehmsen. 

Ikke godt nok!
Studenterrådet vil blive ved med at pres-
se på i medierne og over for ledelsen. De
vil sørge for, at universitetet ikke glem-
mer, at de studerende har krav på, at om-
rådet bliver taget seriøst. 

– Vi har i samarbejde med de andre
universiteter fået debatten taget op i de
nationale medier, og vi håber, det kan
skabe mere opmærksomhed, siger Kasper
Rasmussen. 

Han ser frem til, at universitetet gør
noget mere, og snart, for som han bliver
ved med at gentage: 

– Vi kan ikke forstå, at det ikke bliver
taget alvorligt. Det er bare ikke godt nok.

Kasper Thaarup/campus@au.dk

undervisning

Universitetet må tage 
undervisningsmiljøet alvorligt 

Mathias Poulsen, historie 
Rammerne betyder noget, men man
bruger bare mere tid hjemme. For-
bedringer på uni vil nok ikke betyde
det helt store for mit vedkommende. 

Carsten Christiansen, idehistorie
Nu går vi her jo ikke for at sidde i
klasselokaler med opslag og 9.
klasse-tegninger, så jeg synes, det
fungerer fint. Koncentrationen skal
jo alligevel være om underviseren,
så det, synes jeg, er det vigtigste. 

Sara Søgaard, teologi
Hvis man skulle komme med et
kritikpunkt, så er det indgangs-
partiet, hvor man går lige ind i
rygerlokalet. Man kan ikke undgå
at skulle igennem røg. 

Thomas Szulevicz, psykologi 
Jeg kan huske, da vi var i det
mørke auditorium på psykiatrisk
hospital. Der brød jeg mig ikke
om at have undervisning. Ram-
merne betyder noget, og efter
indflytningen til Nobelparken er
de upåklagelige.

Hvad synes du om undervisningsmiljøet på Aarhus Universitet?

Claus Nivaa, nordisk 
Der er meget stor diskrepans
mellem den gode undervisning og
de nedslidte lokaler på Trøjborg.
Det virker, som om nordisk på det
her område er nedprioriteret i 
forhold til de andre sprogfag.

Studenterrådet forstår ikke, hvorfor universitetet 
ikke har færdiggjort de lovpligtige vurderinger 
af undervisningsmiljøet. 
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Studerende fra naturvidenskab afprøve-
de i Århus Festuge deres formidlingsev-
ner på de hårdeste dommere: børn. Der
er ikke nemlig så meget pjat med børn,
erfarede undervisningsspirerne fra uni-
versitetet, som havde indtaget første-
parket foran Århus Rådhus med tiltaget
“Natur i Teltet”.

– Det er fedt med børn, for de viser
følelser. Man kan tydeligt se i deres
øjne, hvis det fanger dem, og så stiller
de mange spørgsmål. Og hvis det ikke
fanger dem, så går de, siger Jesper Kal-
lehauge, der læser fysik på fjerde år. 

Sammen med medstuderende har
han blandt andet tryllebundet hundred-
vis af børn med, hvordan flydende

kvælstof, der har en temperatur på
minus 196 grader, får ting til at krympe.
For eksempel en oppustet ballon, der
efter en tur i baljen med det flydende
kvælstof forvandles til en stor runken
rosin og – vupti – bliver sig selv igen,
når den kommer tilbage til plusgrader-
ne.

Selv om der ikke er tilsvarende trylle-
kunst-præg over biologiens fødekæder,
kan emnet sagtens fastholde børn, siger
Rikke Kruse Nielsen, der er specialestu-
derende på biologi.

– De synes, det er spændende at høre
om, hvordan de store dyr i havet er af-
hængige af de små grumsede ting i van-
det, altså dyre- og planteplankton, som
vi viser dem i mikroskoperne, og de vil
gerne sidde og lege med det selv. 

I hård konkurrence med Århus Fest-
ugens øvrige aktiviteter for børn til-
trækker “Natur i Teltet”, der har været
afholdt hvert år siden 1998, tusindvis af
børn.

Videnskabsministeriet har
bevilget 1,8 mio. kr. til Han-
delshøjskolen i Århus og Aar-
hus Universitet. Pengene skal
gå til et konkret samarbejde
mellem de to uddannelsesin-
stitutioner, der sammen vil
skaffe flere projekter og prak-
tikforløb i erhvervslivet for de
studerende begge steder.

De to institutioner havde
søgt om 2,5 mio. kr., men det
bliver ikke et stort problem,
at projektet skal gennemføres
for 700.000 kroner mindre,
siger chefkonsulent Bo Bjerre

Jakobsen fra Erhvervskontak-
ten på Aarhus Universitet: 

– Vi vil selvfølgelig altid
gerne have det, vi søgte om.
Men vi kan sagtens lave et
godt projekt for de 1,8 mio.
kr. Vi har ikke lagt os fast på,
hvordan vi skærer i det, men
vi korter nok lidt af projekt-
perioden. Alt i alt er vi tilfred-
se.

Bo Bjerre Jakobsens til-
fredshed skal også ses i det
lys, at pengene kommer fra
en årlig pulje på 6,5 mio. kr. i
Videnskabsministeriet. Pen-
gene er afsat af regeringen til
tiltag, der finder “Nye veje

mellem forskning og er-
hvervslivet”, som regeringens
handlingsplan hedder.

Udfarende konsulenter
Universitetet og handelshøj-
skolen vil bruge de 1,8 mio.
kr. til at ansætte to konsulen-
ter, der skal opsøge små og
mellemstore virksomheder
samt offentlige institutioner,
brancheforeninger og andre
erhvervsknudepunkter for at
finde ud af, hvordan de
kunne bruge en akademiker i
praktik eller samarbejde med
studerende om et bestemt
projekt.

– Vi er sikre på, at der er
mange, mange virksomheder,
der kunne få glæde af en kon-
takt med studerende, så virk-
somhederne kan få et godt
indtryk af, hvad en akademi-
ker kan bidrage med. Det ko-
ster nogle ressourcer fra virk-
somhedernes side, men ikke
penge. På den måde håber vi
at kunne bane vejen til nogle
andre typer job end dem,
akademikerne typisk får i
dag, siger Bo Bjerre Jakobsen
og tilføjer, at konsulenternes
arbejde skal tilrettelægges i et
tæt samarbejde med fakulte-
terne.

Fælles hjemmeside
Resultatet af konsulenternes
arbejde – i form af definerede
projekt- og praktikmulighe-
der – vil blive præsenteret på
www.projektzone.dk. Virk-
somheder, der ikke lige har et
konkret projekt eller en prak-
tikplads at tilbyde, kan også
vælge at lægge en profil på
hjemmesiden, hvis de gerne
vil kontaktes af studerende.
På samme hjemmeside kan
de studerende præsentere sig
selv med et cv og deres ideer
til et praktik- eller projekt-
samarbejde. 

Bo Bjerre Jakobsen kalder

det nye samarbejde med han-
delshøjskolen banebrydende:

– Vi er meget glade for
samarbejdet, for det gør det
let for erhvervslivet at få kon-
takt til de studerende. Alt er
samlet ét sted, og virksomhe-
derne slipper for at have ud-
dannelsesinstitutionerne ren-
dende i hælene på hinanden.
Nu gør vi det sammen.

De to konsulenter, der får
kontor i Studenterhus Århus,
vil blive ansat inden for de
kommende måneder. 

Sys Christina Vestergaard
scv@adm.au.dk

Millionbeløb til brobygning
mellem studerende og erhvervsliv
Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i Århus 
vil styrke samarbejdet mellem studerende og erhvervsliv. 
To konsulenter skal bygge broen mellem parterne. 

erhvervskontakten

Den seksårige Bastian Wedel Carlsen forholder sig ikke til størrelser som Pb(NO3)2 og
K2CrO4, der er de kemiske navne på de stoffer, han blander i glasset. For ham ligger fasci-
nationen i den stærke gule farve, væsken pludselig får. 

Naturvidenskab i børnehøjde
Andrei Erichsen/AU-Foto
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Begrebet bureaukrati har fået en helt ny
dimension for en gruppe masterstude-
rende. Da de i sommer dimitterede som
mastere i retorik og formidling, havde de
et beskedent ønske – troede de i hvert
fald. 

De ville gerne have det officielle segl
med delfiner og anker fra Aarhus Uni-
versitet trykt på den sorte, flade, firkan-
tede, typisk amerikanske graduatehat,
som flere fra holdet havde købt for at
markere, at deres toårige uddannelse til
60.000 kroner nu var i hus. Men de måt-
te opgive drømmen efter måneder med
telefonopkald på telefonopkald – og
endnu flere telefonopkald. 

Helt præcist ønskede de at få trykt seg-
let på den knap, der holder kvasten fast i

midten af den firkantede hat. Informa-
tionskontoret, der står for seglet og dets
anvendelse på universitetet, havde ikke
tidligere mødt et sådant ønske og fore-
lagde derfor sagen for rektor. Rektor
konkluderede, at det måtte være op til
det enkelte fakultet at give den tilladelse.
I dette tilfælde Det Humanistiske Fakul-
tet, og her gav dekan Bodil Due det en-
delige grønne lys, da sagen kom forbi
hendes skrivebord. 

Men hvem skulle så betale? For at
kunne trykke seglet på hatteknapper skal
der laves en kliche hos en trykker. Den
koster omkring 1.000 kroner. De stude-
rende, som i forvejen havde betalt 750
kroner hver for hatten, ville gerne undgå
den regning, for – som de sagde – så
ville det jo være en kliche, universitetet
kunne bruge fremover, når kommende
masterstuderende måtte ytre ønske om

at dimittere med sådan en hat. Derfor
sendte de en ny forespørgsel til universi-
tetet før sommerferien, men der kom
intet svar inden den 21. august, hvor hat-
tene skulle på hovederne – og det blev så
uden segl. 

Til stede ved receptionen for de nye
mastere var imidlertid dekan Bodil Due,
og hun sagde straks, da hun hørte om
det manglende segl på knappen på hat-
ten: “Humaniora har da sagt ja til at be-

tale.” Den besked var blot ikke nået frem
til de masterstuderende. Men det gjorde
den så den dag, godt nok lidt silde, men
nu er knapperne på hattene ved at blive
forsynet med seglet, og alle er glade. 

Dermed er vejen er banet for en tradi-
tion til kommende masterstuderende.
Klicheen ligger klar til at lade flere segl
trykke på flere hatte.

Sys Christina Vestergaard/scv@adm.au.dk
hovedbrud

Motorsavens flænsende tænder, der fræ-
sede gennem det årtier gamle egetræ,
klingede som vellyd fra en nystemt harpe
i ørerne på lektor, dr.phil. Anders Bøgh
fra Historisk Afdeling. Han følte ikke
snerten af medlidenhed med egen, der
afgik ved døden den 30. juni:

– Det var en skøn og dejlig dag, som vi
fejrede med kage til formiddagskaffen.

– Havde du det ikke dårligt med at se
den gamle eg dø?

– Nej, det havde jeg ikke. Måske fordi
jeg hedder Bøgh! Nej, helt seriøst, det
træ skulle væk. Det stod fem-seks meter
fra vores vinduer, og kronen tog al lys og
udsigt. Vi skulle altid have lyset tændt på
kontorerne, så jeg skyndte mig at sende
en takkemail til Ingelise Hosszu (kontor-
chef i Teknisk Forvaltning, red.), da det
var fældet. 

I takkemailen stod der: “Jeg skal her-
med på firmaets vegne frembære en dyb-
følt tak i anledning af det forsvundne
egetræ.”

Det kan ikke afvises, at CAMPUS’ for-
gænger information&debat var med til
at give egen dødsstødet. På spørgsmålet,
om det har påvirket beslutningsproces-
sen, at den hedengangne avis gik ind i

sagen, svarer kontorchef Ingelise Hosszu
eftertænksomt:

– Det er svært at svare på. Der er i
hvert fald flere, som er blevet opmærk-
som på problemet, så det kan jeg be-
stemt ikke udelukke.

information&debat omtalte i sin tid to
stærkt generende egetræer. Kun det ene
er væk. Hvorfor skulle det andet træ ikke
fældes, når kontorerne i bygning 411 var
mindst lige så mørkelagte som kontorer-
ne i bygning 410?

– Vi valgte at fælde det træ, som gene-
rede flest, og vi ville ikke lave den helt
store massakre på træerne, siger Ingelise
Hosszu.

Umiddelbart betyder det, at lektor
Niels Kayser Nielsen stadig skulle være i
overhængende fare for sommerdepres-
sion på grund af den bestående egekro-
nes altoverskyggende tilstedeværelse
uden for vinduet. CAMPUS forsøgte i
flere uger at få fat i Niels Kayser Nielsen
for at høre til sagen, men forgæves. Be-
kymringen blev større, som antallet af
ubesvarede opkald steg. Var han helt
sygnet hen? Men endelig kort før deadli-
ne fik avisen fat i lektoren.

– Jamen, jeg har det rigtigt godt. Før
følte jeg mig fysisk spærret inde. Det var
klaustrofobisk. I det hele taget en skænd-
sel, at man lader et træ tage al lys fra
kontorerne. Men nu har jeg både mere
lys og udsyn. Det har hjulpet mig meget,
at træet foran den anden bygning blev
fældet, og samtidig er træet foran vores
bygning blevet beskåret, så nu har jeg
udsigt til den smukkeste egegren og au-
laens flotte efeubeklædte vægge. 

Anders Correll/ac.adm.au.dk
Sys Christina Vestergaard/scv@adm.au.dk

De første mastere i retorik og formidling dimitterede i august. De håber, at kommende
masterdimittender vil være med på hattebølgen, så der skabes en ny tradition på AU. 

Bo Amstrup
Campusliv sætter
fokus på de
aktiviteter, der
mere hører til de
studerendes og
medarbejdernes
fritid på campus.
Hvis du har hørt
om en spænden-
de forening for
folk på univer-
sitetet, et sjovt
arrangement eller
om en eller an-
dens helt usæd-
vanlige fritids-
beskæftigelse, 
så skriv til 
campusliv@au.dk.

Lektor Anders Bøgh triumferer over, at ege-
træet lige uden for hans og flere kollegers 
vinduer er blevet fældet. Han forsikrer, 
at han holder meget af Universitetsparkens
træer, men når de spærrer for dagslys 
på kontorerne, skal de dø. 

træfald

Død eg, glad Bøgh
Kun stubben er nu tilbage af den eg, 
som henlagde Historisk Afdeling i mørke 
fra april til oktober. 

Et hattens besvær
At få universitetets officielle segl på en knap 
til en hat er ikke noget, man lige jager til.
Det har nogle nyudklækkede mastere erfaret. 

Lars Kruse/AU-Foto



Lauge Bechshøft savner selv et rart spark bagi,
som han udtrykker det. Som statskundskabs-
studerende læser han masser af faglitteratur,
men det kniber med tid og overskud til skøn-
litteraturen. Men lysten er der, og derfor har
han taget initiativ til at lave en bogklub i Stu-
denterhus Århus-regi.

– Jeg kan vildt godt lide at læse skønlittera-
tur, men får mig ikke lige taget sammen. Der
skal ligesom være en årsag, og det er den, bog-
klubben skal give en, forklarer Lauge Bech-
shøft  fra 5. semester på statskundskab på Aar-
hus Universitet.

Ideen med bogklubben er, at medlemmerne
aftaler at læse en bestemt bog, og så en måned

til halvanden senere afholdes et arrangement,
hvor man diskuterer bogen.

– Det første arrangement bliver måske om
Da Vinci Mysteriet, hvor vi arbejder på at få
en teolog til at komme og give sin vurdering af
de mange religiøse referencer i bogen, og der-
efter kan folk så komme med deres bud på al-
ternative fortolkninger. Andre gange kunne
det være en forfatter, der fortæller om sin bog,
eller en instruktør, som skal filmatisere en
bog, siger Lauge Bechshøft og tilføjer, at det
ikke nødvendigvis kun bliver aktuelle værker,
der tages op. Det kunne også være en Shake-
speare-klassiker. 

Det skal være gratis at deltage i arrange-
menterne, og Lauge Bechshøft forhandler lige
nu med flere forlag om at kunne købe bøger til
en studentervenlig pris. 

Foredrag og friske fisk
Lauge Bechshøft er kun en af mange frivillige,
der er i gang med at stable oplevelser på bene-
ne på Studenterhus Århus. Nogle er i gang
med at skaffe foredragsholdere fra organisatio-
ner som Læger Uden Grænser, og den danske
fotograf Jacob Holdt, der er kendt for Ameri-
kanske Billeder, er allerede programsat. Andre
er i færd med at arrangere øl- og romsmag-
ninger eller en temauge om det forestående
amerikanske valg. Der vil også være arrange-
menter, der lokker de studerende ud i det fri.
Man kan for eksempel trække en gammel
sweater på, lade skægget stå, sætte madding
på krogen og tage med ud og fisk’ – en lærer-
studerende vil lave en fiskeklub.

– Det er måden, det skal køre på. De stude-
rende bestemmer, hvad der skal ske. De kom-

mer med ideerne, og vi kommer med kroner
og ører. De får selv ansvaret for at føre ideen
ud i livet, hvis de vil, ellers kan andre frivillige
træde til, siger Anders Dahlstrup, der er leder
af Studenterhus Århus.

Allerede i denne spæde opstartsfase er der
60 frivillige tilknyttet studenterhuset, og end-
nu flere er velkomne, opfordrer Anders Dahl-
strup.

Studenterhus Århus i den gamle Toldbod på
havnen bliver officielt indviet senere på året,
men aktiviteterne vil allerede gå i gang fra
slutningen af september. Tjek kalenderen på
www.studenterhusaarhus.dk.

Sys Christina Vestergaard/scv@adm.au.dk

Lyset er slukket. På bagvæggen kører en sort-
hvid film med en mandeoverkrop, der kærteg-
nes af en kvindehånd. Romantisk musik flyder
ud af højttalerne. På hver sin seng med front
mod hinanden ligger to lektorer. Mellem dem
står et lille bord med to glas, en flaske rødvin,
blomster og et stearinlys. Det tænder han –
hun skænker vinen. Alt imens de forelæser
over temaet: flirt, forelskelse og forførelse.

Er det formen på fremtidens forelæsning?

En total sammensmeltning mellem indhold og
form? 

Det er oplagt at stille spørgsmålet til Torunn
Kjølner og Janek Szatkowski, begge lektorer
på Afdeling for Dramaturgi, for det var de to,
der lå i de to beskrevne senge, da scenen til
den særlige “lecture performance” var sat på
Kasernescenen den 1. september.

– Forelæsningen var et eksperiment. Frem-
tidens forelæsning tror jeg nu ikke, det er. Der
er for meget show-pædagogik over det. Men
som bruddet med og et alternativ til det tradi-
tionelle, kan den multi-mediale forelæsning

godt bruges. Den kan ruske op i forholdet
mellem forelæser og tilhørere, siger lektor
Janek Szatkowski. 

Ideen til den alternative forelæsning har
Janek Szatkowski og Torunn Kjølner hentet i
Berlin fra en forestilling, hvor fire kvinder
henholdsvis hviskede og råbte filosofiske tek-
ster om kvinder til publikum. 

– Her tog vi alt, hvad der passede ind i sti-
len til vores formidlingssituation, og den fik
mere karakter af en forestilling. Jeg synes, det
fungerede godt, og det var vældigt sjovt. Til en
almindelig forelæsning ville der være nogle

elementer fra den multi-mediale form, der kan
bruges, men ikke det hele på en gang, siger
Janek Szatkowski.

Sammen med Torunn Kjølner brugte han en
uge på at forberede deres “lecture performan-
ce”, og de er enige om, at de gerne lægger sig i
sengene igen og gentager forelæsningen –
forestillingen, ja, hvad det nu var. 

Sys Christina Vestergaard/scv@adm.au.dk

Lektor Janek Szatkowski eksperimenterer 
med forelæsningsformen. Her taler han om flirt, 

forelskelse og forførelse og har sat scenen til 
det hele med dæmpet belysning, sød musik, vin, 

to glas – og en kvinde ved sin side.En forførende forelæsning

Frivillige fremtryller fornøjelserne
Konceptet bag Studenterhus Århus bygger blandt andet på, at byens studerende selv skaber aktiviteter 
og oplevelser for hinanden. Det koncept har de studerende købt – masser af arrangementer er i støbeskeen.

eksperiment

studenterliv

Andrei Erichsen/AU-Foto
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KØBENHAVN
Onsdag morgen den 28. juli dumpe-
de en kuvert ind ad brevsprækken i
Stine Kærbo Ellerhammers treværel-
ses andelslejlighed på Frederiksberg.
Afsenderen var Aarhus Universitet.

– Da jeg så brevet, tænkte jeg:
“Åh, nej. Det var det værste, der
kunne ske.” Hvis det var et afslag,
var jeg ikke kommet ind på jura, og
hvis jeg var blevet optaget, skulle jeg
flytte til Århus.

Nu godt en måned efter sidder
hun i toget på vej mod Århus. Ær-
grelse er blevet til mild optimisme i
løbet af fem uger. 

– Det tog nogle dage, før jeg væn-
nede mig til tanken, men nu er jeg
ret afklaret. Det er vigtigt, at jeg
over for mig selv beviser, at jeg vil
læse jura. Jeg håber, jeg vil falde til.
Århus virker i hvert fald som en by
med en hyggelig atmosfære, siger
Stine, mens toget hastigt forlader
København. Bagude ligger det kend-
te, det trygge, hverdagen og venner-
ne. Forude ligger en tilværelse i Jyl-

land og ligner et stort spøgsmåls-
tegn.

Tryghed og hygge
– Lige nu har jeg en følelse af at for-
lade alt. For et par år siden rejste jeg
til New Zealand for at bo og arbejde,
men det er på en måde sværere at
rejse til Århus. Det virker så perma-
nent. Jeg er nok lidt af en trygheds-
narkoman, selvom det er blevet
mindre siden gymnasietiden, funde-
rer Stine, der allerede kender lidt til
Århus efter et højskoleophold i Had-
sten.

Sidste år startede hun på filosofi-
og økonomilinjen på Handelshøj-
skolen i København. Det var hendes
andenprioritet efter jura på Køben-
havns Universitet. Aarhus Universi-
tet havde hun ikke søgt.

– Det havde jeg ikke mod til sidste
år. Men i år besluttede jeg mig for,
at det faglige skulle have førsteprio-
ritet, så jeg søgte ind på jura i både
Århus og København. 

Stine indrømmer, at familiens
tryghed og hygge med veninderne er
hendes naturlige element. Modet,
selvtilliden og lysten til at stå på eg-

ne ben har hun skullet arbejde mere
med. Hun tog for eksempel på høj-
skole, “fordi det ville være sundt for
mig”.  

– I gymnasiet var der altid ven-
ner, man kunne læne sig op ad, og
det gjorde jeg meget. Jeg var ikke ty-
pen, der sad med fingeren oppe, og
jeg var slet ikke god til at sige min
mening. Det har betydet kolossalt
meget for mig at komme væk fra
skolen i nogle år. Jeg har haft godt
af at få et ansvar og opleve situatio-
ner, hvor jeg risikerede at falde igen-
nem, siger Stine, der efter gymnasiet
blandt andet arbejdede som hjælpe-
lærer i en børnehaveklasse. 

Jura og smart tøj
Interessen for jura opstod for længe
siden. Med forældre, der begge er
uddannet socialrådgivere, fyldte lov-
stof meget i diskussionerne i hjem-
met.

– Jeg synes, jura er spændende,
fordi der er så mange ting i et land,
der bygger på lovene. Forleden sad
jeg og læste i en af de bøger, vi skal
bruge i undervisningen, og jeg blev
helt grebet. Det virkede ikke som

pligtlæsning. Jeg er sikker på, der
bliver meget at læse, men jeg føler
mig utrolig motiveret, og jeg har en
fornemmelse af, at jeg er ret god til
at sætte mig ind i juridiske problem-
stillinger, siger Stine.

Foruden glæden ved at skulle for-
dybe sig i juraens krinkelkroge ser
hun frem til at møde et andet miljø
end på handelshøjskolen.

– Det var meget præget af, at man
skulle være smart og moderigtig, og
jeg er ikke typen, der bruger flere ti-
mer på at lægge makeup og på at
overveje, hvilket tøj jeg skal tage på.
På universitetet forestiller jeg mig,
at der er mange flere typer, siger
Stine, der selvfølgelig godt kender
fordommene om højhælede jurapi-
ger. Men de skræmmer hende ikke. 

– På handelshøjskolen fandt jeg
trods alt ud af, at man godt kan have
fælles interesser og humor, selvom
man ikke går lige meget op i sit ud-
seende. Folk må tage mig, som jeg
er, siger hun.

Et bymenneske
- Er vi langt fra Herning? spørger
Stine, da toget gør holdt i Vejle. Den
jyske geografi ligger ikke på rygra-
den, når man har levet stort set hele
sit liv på Frederiksberg. Hun beskri-
ver da også sig selv som et rigtigt
storbymenneske.

– Jeg har altid brugt byen utroligt
meget. Det betyder meget for mig at
have muligheden for lige at smutte
på café, i teateret eller på museum.
Derfor er jeg også glad for, at jeg tog
mig sammen til at købe et andelsvæ-
relse i Århus midtby. Jeg kiggede på
en bolig i Lystrup, men det virkede,
som om det var helt ude på landet.
Der kunne jeg ikke være faldet til,
mener Stine, der dog starter sit op-
hold i Århus med at bo “helt ude på
landet” – i Skejby hos en veninde fra
højskolen.

ÅRHUS
Klokken er lidt i ti. I universitetets
aula sidder kanp 400 forventnings-
fulde nye stud.jur.er. Ingen har sat
sig på første række. Stine har sat sig
bagest i det næsten fyldte lokale. Fra
hyggepianistens flygel flyder fløjls-
bløde toner af “The girl from Ipane-
ma”. Men ingen ser ud til at have
overskud til at nynne med på Anto-
nio Carlos Jobims 40 år gamle klas-
siker. De fleste er tavse, spændte og
observerende. Stine forsøger sig
med lidt smalltalk med sin side-
mand. 

Efter velkomsttaler fra borgmester
Louise Gade, studieleder Jørgen Al-
bæk Jensen og en kvindelig studie-
vejleder får de 28 tutorers hjemme-
lavede velkomstsang de første for-
sigtige smil frem i forsamlingen.
Derefter er det tid til holdbilleder i
Solgården, der ikke helt kan leve op
til sit navn denne formiddag. Langt
om længe forsvinder hvert hold for
sig til navnelege og det første rigtige
“isbrydende” samvær, som alle ven-
ter på.  

– Det er gået rigtig godt. Alle vir-
kede søde og imødekommende på
mit hold, og nu er jeg bare utrolig
træt oven på de nye indtryk, fortæl-
ler Stine, da CAMPUS ringer til
hende sidst på aftenen. 

– Vi har været ude og spise. Nogle
ville ned og opleve festugen bagef-
ter, men jeg valgte at tage hjem. Jeg
bryder mig ikke specielt om at gå i
byen og blive fuld med folk, jeg lige
har mødt, selvom der så altid sidder
den der “gik jeg nu glip af noget-fø-
lelse” inde i en. Men da jeg sad i
bussen på vej til Skejby, havde jeg
en god følelse: “Det her skal jeg nok
klare, tænkte jeg.”

Hans Plauborg/hhp@adm.au.dk

1 / 2004

Drømme-
studiet 
på det 
“forkerte” 
universitet

Stine Kærbo Ellehammer

Født 25. april 1980

Matematisk student fra 

Rysensteen Gymnasium i 1999

Bedste fag i gymnasiet: Historie og kemi

Bedste fag på jura (forventet): Familieret

Bedste oplevelse: Turen til New Zealand

Motto: Noget vil vise sig

Sport: Håndbold

Musik: Nephew, Franz Ferdinand

Film: Chocolat, Fahrenheit 911

24-årige Stine Kærbo Ellehammer har levet hele sit liv i trygge 
rammer på Frederiksberg. På sommerens sidste dag steg hun 
på toget til Århus. Her venter en ny ukendt tilværelse som jura-
studerende på universitetet. Vi var med fra København og følger 
i løbet af efteråret Stines vej gennem første semester. 

serie

Blå Bog

På vej mod Århus: “Lige nu har jeg en fornemmelse 
af at forlade alt,” siger Stine Kærbo Ellerhammer.

Andrei Erichsen/AU-Foto
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Studiestartsmessen er med til at
skabe en værdifuld kontakt mellem
nye studerende og de mange frivillige
organisationer på og uden for univer-
sitetet. 

Kirsten Marie Kristensen fra Stu-
denterrådet mener, at studerende
gennem frivilligt arbejde kan få nogle
erfaringer, de kan bruge både i deres
studietid og i et senere erhvervsar-
bejde. 

– At engagere sig uden for sine
studier er en god ting. De aktive i fri-
villige organisationer lærer meget af
at være med til at arrangere aktivite-
ter, siger hun.

Interesserede studerende
Fra en af de tilbagevendende frivilli-
ge foreninger, ulandsorganisationen
IBIS, lød det samme budskab:

– De studerende reagerer positivt,
når vi giver dem muligheden for at
engagere sig i frivilligt arbejde, siger
Tina Breum, der er medlemssekretær
ved IBIS Århus. 

– Mange kommer her også, fordi
de er nye i byen og har lyst til at
finde et tilhørsforhold ud over deres
studier, fortæller hun. 

Brug for noget andet
Og det var der rige muligheder for,
da organisationer i alle afskygninger
bød sig til på studiestartsmessen.
Førsteårsstuderende Tobias Ebsen er
dog lidt skeptisk:

– Nu er vi jo lige startet. Det varer
nok lidt, inden man har overskud til
også at  engagere sig i noget andet
end studiet.

Mariann Fuglseth, der også er før-
steårsstuderende, er ikke enig:

– Man tager sig tid til at engagere
sig i foreningslivet, fordi man en
gang imellem har brug for at lave
noget helt andet end at læse – og
gerne noget socialt. Så gør det be-
stemt ikke noget, hvis det også har
en tilknytning til universitetet.

Studiestartsmessen var den største
til dato. 

Kasper Thaarup/campus@au.dk

Frivillige fristede de nye studerende

Jakob M
ark/AU

-Foto

Nogle af universitetets enheder var med på messen. Her vejleder Internationalt Sekretariat om studieophold i udlandet.

Foreningslivet på og omkring Aarhus Universitet troppede op, 
da Studenterrådet åbnede dørene for den 16. årlige studiestartsmesse.

Jeg bestiller hermed en CAMPUScykel fra Kronan til 1.995 kr.

Herrecykel Damecykel 

Sort Rød Creme

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

Med lås (249 kr.)

Navn: ____________________________________________________________________

Adresse: __________________________ Postnummer og by: ______________________

Telefon/mobil:_________________________ E-mail: ______________________________

Sendes ufrankeret inden for Norden. Modtager betaler portoen.

Jeg vil gerne tegne et årsabonnement på CAMPUS

og deltage i konkurrencen om at vinde en cykel fra

Kronan.

Navn: ________________________________________

Adresse: ______________________________________
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Tlf.: __________________________________________

Sendes til: 
CAMPUS

Niels Juels Gade 84
8200 Århus N

Køb en CAMPUScykel
gennem avisen og få 800 kr. i rabat

Alle CAMPUS-læsere kan nu købe en CAMPUScykel fra Kronan til 1.995 kr. Normalpris på nettet er 2.795 kr.

En betingelse for at få rabatten er, at du udfylder nedenstående kupon og faxer den til 3312 7284 eller lægger
den i postkassen - portoen er betalt.

Cyklen leveres i løbet af 3-4 uger på din hjemmeadresse. Du betaler ved modtagelsen af cyklen. 
Fragten koster 295 kr. pr. cykel.

Der kan kun bestilles en cykel pr. kupon. Kopier kuponen, hvis du ønsker at bestille flere cykler.
CAMPUScyklen er forsynet med et logo på nummerpladen. Det er Kronan, som står for salg, levering, 
garanti mm. Reklamationer eller spørgsmål om cyklen skal rettes til Kronans kundeservice på tlf. 3312 7282.
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Tegn abonnement på avisen og vind en CAMPUSCYKEL fra Kronan

Hvis du tegner abonnement på CAMPUS, deltager du automatisk i lodtrækningen 
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Navnene på de to vindere vil blive offentliggjort i CAMPUS nr. 1 2005.
Et årsabonnement på CAMPUS koster 150 kr. Resten af året tilbyder vi 
studerende på Aarhus Universitet et årsabonnement på CAMPUS til 100 kr. 

CAMPUS udkommer hver anden mandag i semestrene ca. 20 gange om året.

Kronan cyklen er en moderne variant af den klassiske svenske militærcykel. Det er en meget solid
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Forlagsdirektør Claes Hvidbak
har to væsentlige målsætninger
med bøgerne fra Aarhus Universi-
tetsforlag: De skal igennem en
grundig redigering, så sproget fly-
der, og stoffet formidles, og de
skal præsentere sig flot rent æste-
tisk.

– Det er de to vigtigste ben i
vores arbejde: den sproglige redi-
gering og det grafiske arbejde.
Hvis vi ikke tager det alvorligt,
kan vi ikke opfylde vores mission,
nemlig at synliggøre universite-
tets forskere bedst muligt, siger
den 59-årige forlagsdirektør, som
overtog roret på forlaget i 2000.

Vigtig bearbejdning
Arbejdet lønner sig tilsyneladen-
de. De sidste tre-fire år er omsæt-
ningen steget med ca. 50 procent,
og forlaget har på det seneste hø-
stet flere designpriser, blandt an-
det for bogen Arkitekturfortæl-

linger – om Aarhus Universitets
bygninger, der udkom sidste
efterår.

– Det går godt, men vi arbejder
skam også hårdt, smiler Claes
Hvidbak, der i sin tid kom fra en
stilling på forlaget Centrum. Her
arbejdede han meget med formid-
ling og bearbejdning af sproget i
manuskripterne, og den opgave
har han videreført på universi-
tetsforlaget.

Ansigt udadtil
Claes Hvidbak har forsøgt at ska-
be en ny profil på forlaget: flere
populære bøger til et bredere
publikum.

– Det hænger først og fremmest
sammen med, at universiteterne i
stigende omfang befinder sig i en
intern kappestrid. Som universi-
tetsforlag er vi med til at vise an-
sigtet udadtil. Det betyder, at vi
helst skal have forskerne til at fol-
de tankerne ud i et sprog, folk kan
forstå. Vi rører selvfølgelig ikke
ved indholdet i for eksempel dis-

putatser, men vi tilbyder altid en
sproglig bearbejdning, fortæller
Claes Hvidbak.

Serie-satsning
Et af de store satsningområder er
to populærvidenskabelige serier.
Den ene hedder “Univers”, og i
den er der indtil videre udkom-
met Universet af Steen Hanne-
stad og Sproget af Hans Arndt.

– Målet med “Univers”-serien
er decideret forskningsformidling.
Bøgerne får alle en meget over-
ordnet titel, som så snævres ind
med en undertitel. Vi har lavet
otte faste aftaler, men planlægger
flere. Den tredje bog, Kultur af
Kirsten Hastrup, kommer her i
efteråret, siger Claes Hvidbak.

Den anden serie, der endnu
kun er på tegnebrættet, hedder
“Tankens milepæle”. Den er et
forsøg på at aktualisere en række
af historiens store filosoffer gen-
nem introduktioner og udvalgte
tekster. Serien vil blive til i et tæt
samarbejde med Institut for Filo-

sofi og Idehistorie, og der er plan-
lagt ca. 40 bind over de næste
seks til otte år.

Derudover er forlaget også på
vej med de to første bind i serien
“Moderne litteraturteori”, som
ligger i den tungere akademiske
ende. Dekonstruktion og Narra-
tologi udkommer således medio
september.

Af Hans Plauborg/hhp@adm.au.dk

B Ø G E R
Outside of a dog, a book is man's best friend. 

Inside of a dog it's too dark to read.
Groucho Marx (1890 - 1977) 

Sandbjerg mellem sø og sund
Søren Rasmussen (red.)
414 sider, 298 kr.,
Aarhus Universitetsforlag 

Et samlet værk om Sand-

bjerg gennem tiden og

som kulturel institution

har aldrig tidligere været

lavet. Derfor tog en ræk-

ke personer med tilknyt-

ning til Sandbjerg og

medarbejdere ved 

universitetet for fire år

siden initiativ til, at et

sådant blev lavet, så det kunne ligge klar til 50-

års jubilæet for Sandbjergs status som en del af

Aarhus Universitet. Værket indeholder fortæl-

linger om, hvordan Sandbjerg spillede en rolle i

statskuppet i 1784, om stedets brændevinspro-

duktion, og om, hvordan det nu kan være, at

stedet hedder Sandbjerg, når det ligger et sted,

hvor der ikke er noget bjerg – ikke engang en

bakke – og jordoverfladen i øvrigt består af fed

moræneler uden sandforekomster. 

Wittgenstein og videnskaberne
Peter C. Kjærgaard
144 sider, 168 kr. Forlaget Modtryk

Ludwig Wittgenstein var måske det 20. århun-

dredes største filosof. Det er mindre kendt, at

han oprindeligt var uddannet ingeniør inden for

flyteknik og havde en omfattede naturvidenska-

belig og teknisk indsigt, som prægede hans liv

og tænkning på helt afgørende vis.

Lektor i videnskabshistorie på Aarhus Univer-

sitet Peter C. Kjærgaard har lavet et stykke vi-

denskabeligt pionerarbejde, hvis resultat er den

første samlede fremstilling af Wittgensteins for-

hold til naturvidenskaberne. Bogen er på én

gang biografi, idéhistorie, kulturhistorie, filoso-

fihistorie, videnskabshistorie og matematikhi-

storie.

Koranen – udvalgte tekster
Finn O. Hvidberg-Hansen
216 sider, 99 kr., Forlaget Høst & Søn

Det er mere end 80 år siden, den seneste dan-

ske introduktion til islam og Koranen udkom. I

dag fylder islam langt mere i det danske virke-

lighedsbillede, og det må derfor siges at være

en særdeles relevant bog, professor i semitiske

sprog Finn O. Hvidberg-Hansen fra Aarhus Uni-

versitet nu udgiver. Bogen består af en indled-

ning om Muhammed og Koranen og derefter ud-

valgte passager fra Koranen. Man kan blandt

mange andre emner læse tekstuddrag om ægte-

skab og skilsmisse, drab og blodhævn, tyveri,

eder, vin- og spiseforbud og de vantro.

Johannes Sløk
Hans Jørgen Thomsen
256 sider, 298 kr., Forlaget Modtryk

Johannes Sløk var en af det sidste århundredes

største danske teologer. Hans videnskabelige

produktion er enorm, og med sin spidse, ironi-

ske pen tog han også gerne del i den offentlige

debat. Lektor Hans Jørgen Thomsen fremstiller i

sin monografi Sløks originale og konsistente

teologi – en teologi, der baserer sin forståelse

af den kristne forkyndelse på en antagelse om,

at kristendommens betydning kommer frem i et

brud med traditionerne. Med den verserende

Grosbøll-sag in mente er Sløks teologi mere ak-

tuel end nogensinde.

CAMPUS modtager gerne henvendelser om
nye bøger skrevet af folk med tilknytning 
til Aarhus Universitet.   
e-mail: campus@au.dk    tlf.: 8942 2334 

Forlaget vil synliggøre forskerne

Det har været hårdt arbejde at løfte opgaven med at udgive Magtudredningens næsten 50 bind. 
Men forlagsdirektør Claes Hvidbak er en glad mand: “Opgaven er kommet som sendt fra himlen, 
og den har allerede givet os mange vigtige kontakter.”

forskningsformidling
. Oprettet i 1985 som en 

erhvervsdrivende fond 

under Aarhus Universitet

. Ni ansatte på fuld tid

. Årlig omsætning 

på 4-4,5 mio. kr.

. Ca. 1000 titler på lager

. 70 udgivelser i 2003

. www.unipress.dk

Aarhus Universitetsforlag

Aarhus Universitetsforlag er gået i offensiven. 
Der bliver udgivet flere bøger til et bredere publikum. 
Forlaget satser blandt andet på en række serieudgivelser. 

Lars Kruse/AU-Foto
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Klar alt om SU på nettet og spar ventetiden
Med en Digital Signatur kan du ordne din SU, forskudsopgørelser og mange

andre ting over internettet. En Digital Signatur er dit digitale ID-kort, der

gør det sikkert at sende informationer, og samtidig fungerer den som din

personlige underskrift på elektroniske dokumenter. På den måde kan du

kommer nærmere en hverdag uden at vente i telefonkøer eller på postbu-

det. TDC har udviklet Digital Signatur for Videnskabsministeriet, og den er

gratis for alle borgere. 

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

konkurrence. 

Digital Signatur
sparer dig 
for meget

tdc.dk



Bent Ørsted, ph.d., vender efter en
20-årig karriere i udlandet og ved
Syddansk Universitet nu hjem til det
institut, hvor han i 1974 blev cand.
scient. i matematik og fysik. Den 1.
september tiltrådte han som professor
ved Institut for Matematiske Fag.

Den 55-årige professor har i sin 30-
årige karriere været en flittig gæste-
forsker og underviser ved en lang
række universiteter i USA, Frankrig,
Tyskland og Argentina, som har hø-
stet af hans forskning i matematiske
analyser, der anvendes ved f.eks. løs-
ning af differentialligninger og inden
for den matematiske fysik som kvan-
temekanikken. Bent Ørsteds interes-
ser omfatter desuden filosofiske over-
vejelser om matematikkens natur og

anvendelighed, og han er meget enga-
geret i matematikkens rolle i uddan-
nelsessystemet og i at videreføre
dansk matematiks stærke position
både herhjemme og i udlandet.

Dr.theol. Hans Jørgen Lundager Jen-
sen, 50 år, er udnævnt til professor i
religionsvidenskab ved Det Teologiske
Fakultet.

Hans Jørgen Lundager Jensen for-
sker i grene af almen religionsteori og
i myter og ritualer i Det Gamle Testa-

mente. Her er han særligt optaget af
mytiske strukturer og temaer i legen-
dariske fortællinger og af den såkaldt
“præstelige teologi” med dens tempel-
kult, ofringer og renhedsregler. Hans
Jørgen Lundager Jensen har især be-
skæftiget sig med fransksprogede for-
skere, herunder Dumézil, Lévi-Strauss
og Girard, som han har skrevet bøger
og en lang række videnskabelige artik-
ler om.

Hans Jørgen Lundager Jensen er-
hvervede  i 2000 den teologiske dok-
torgrad på afhandlingen Den fortæ-
rende ild. Ved siden af den omfatten-
den videnskabelige produktion har
den nyudnævnte professor en fortid
som studieleder og institutleder ved
religionsvidenskab.

N A V N E

Grundig og eftertænksom, forsig-
tig og med sans for detaljerne, en
fænomenal hukommelse og en al-
drig svigtende omsorg for medar-
bejderne.

Det var ord, der gik igen, og
som blev vendt og drejet gennem
en række taleres anekdoter ved
receptionen, da universitetet mar-
kerede, at Stig Møller den 1. sep-
tember havde siddet 25 år i direk-
tørstolen på Aarhus Universitet.

Forhenværende rektor Henning
Lehmann indrammede måske al-
lerbedst de mange prædikater om
den 65-årige direktør med begre-
bet “sejtræk”. I bilernes verden er
det udtryk for især dieselmotorers
evne til at trække godt ved lave
omdrejninger, og med Stig Møller
ved roret har Aarhus Universitet
formået at trække uden at geare
ned. 

“Finest hour”
Henning Lehmanns konkrete re-
ference angik det såkaldte VUE-

projekt (Videregående Uddan-
nelsers edb-projekt), som Aarhus
Universitet som det eneste uni-
versitet holdt sig uden for. Til alt
held, for projektet blev en fiasko.

– Jeg er meget glad for, at vi
lykkedes med den selvstændige
strategi, vi lagde på den admini-
strative edb-front, siger Stig Møl-
ler, der dog i bakspejlet ser Jens
Christian Skous nobelpris som di-
rektørkarrierens “finest hour.”

– Administrationens vigtigste
opgave er at understøtte forsk-
ning og uddannelse bedst muligt.
Derfor opfatter jeg Skous nobel-
pris som det største øjeblik. Jeg
er også stolt over, at det i løbet af
årene er lykkedes at bevare og ud-
vikle universitetet, så det, set un-
der et, fortsat er landets bedste
universitet, siger Stig Møller.

Interesse for medarbejderne
Det kan være svært at definere,
hvad en god leder er, men i Stig
Møllers univers handler det bl.a.

om omsorg og interesse for med-
arbejderne og deres indbyrdes re-
lationer.

– Det gælder om at prøve at få
det bedste frem i folk og i interak-
tionen mellem dem. Det gælder
også i forhold til deres hjemlige
bagland. Det dur ikke, hvis iveren
på arbejdet går ud over hjemme-
fronten, mener Stig Møller. 

Med en arbejdsuge, der let sni-
ger sig op over 60 timer, er hjem-
me- og fritidslivet ikke det, uni-
versitetsdirektøren selv nyder
mest af. Lidt sejllads og fiskeri
bliver det dog stadig til – især i
sommerferien. Bøger er der stadig
tid til, når dagens gennemgang af
utallige papirer er overstået. Lige
nu er det Otto Steen Dues nyover-
sættelse af Iliaden, der ligger på
natbordet. Og i garagen står for-
resten en 14 år gammel Volvo –
med stor evne til sejtræk!

Overlæge, dr.med. Troels Staehelin
Jensen, 57 år, er udnævnt til klinisk
professor i klinisk og eksperimentel
smerteforskning ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet. Professo-
ratet er tilknyttet hans stilling som
overlæge ved Neurologisk Afdeling,
Århus Sygehus.

Troels Staehelin Jensens særlige
forskningsområde er eksperimentel
og klinisk smerteforskning. Han har
været med til at oprette et smerte-
forskningscenter ved Århus Univer-
sitetshospital, Århus Kommunehos-
pital. Til centret er nu også knyttet

en smerteklinik og en række ph.d.-
studerende, der forsker i forskellige
smerteområder.

Troels Staehelin Jensen er kom-
mende præsident  for “Internatio-
nal Association for the Study of
Pain”, en verdensomspændende or-
ganisation med mere end 7000
medlemmer. Han har fået flere pri-
ser, bl.a. Monrad-Krohn prisen fra
Oslo Universitet, Scandinavian
Pain Research (SASP) Award 2001
og den engelske Peter Nathan Lec-
ture Award 2003.

Ph.d. Jens Blom-Hansen er udnævnt
til professor i statskundskab ved Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Jens Blom-Hansen forsker bl.a. i
kommunalpolitik, forholdet mellem
staten og kommunerne, EU-politik,
forholdet mellem Danmark og EU, of-
fentlig budgetlægning og interesseor-
ganisationers indflydelse i politik.

Jens Blom-Hansen har en fortid som
fuldmægtig i indenrigsministeriet og fi-
nansministeriet, men i 1996 vendte
han tilbage til Århus for at blive lektor
ved det institut, hvor han fik sin kandi-
datgrad i 1990. Efter forsvaret af sin
ph.d.-afhandling i 1998 har han siden
været ansat ved instituttet.

Ved siden af en omfattende produk-
tion af videnskabelige artikler og bø-
ger er den 41-årige professor en aktiv
deltager i den offentlige debat, og han
har tidligere været rådgiver for bl.a.

Kommunernes Landsforening og Eu-
roparådet.

I 2001 valgte de studerende på in-
stituttet ham til årets underviser, og
to år senere fik han Reinholdt W.
Jorck og Hustrus Fonds pris i aner-
kendelse af hans kvaliteter som un-
derviser og forsker. 

Sejtrækkeren
Den 3. september fejrede universitetet Stig Møller, 
der har været direktør under tre rektorer og tre styrelseslove.

smerteforskning

hjem til instituttet

kommuner og eu

myte-forsker

Lars Kruse/AU-Foto
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Doktorgraden Forskningsstøtte 

Redigeret af Journalkontoret, 

Den Centrale Administration, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, tlf. 8942 1151.

Deadline for Meddelelser onsdag kl. 12.00 i lige uger – 10 dage før udgivelse.

Journalkontoret forbeholder sig ret til – i den trykte avis – at forkorte opslagene 

med henvisning til, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger. 

Opslag/annoncer sendes i wordformat til: meddelelser@au.dk

Forsvar
SUN
Fredag den 1. oktober 2004, kl. 14.00 forsvarer 
lektor Hanne Hinze, ph.d. sin doktorafhandling
med titlen: “Radiography for the detection of
dental caries lesions”. 

Forsvaret er offentligt og finder sted i Auditori-
um 424, Anatomisk Institut, Bygning 230, Uni-
versitetsparken. De officielle opponenter er pro-
fessor, odont.dr. Hans Göran Gröndahl og profes-
sor dr.odont. Anne Björg Tveit. 

Afhandlingen kan rekvireres ved henvendelse
til doktoranden, Harald Kiddes Vej 42, 8230
Åbyhøj.

Fredag den 8. oktober 2004, kl. 14.00 forsvarer
lektor Mogens Andreasen sin doktorafhandling
med titlen: “New aspects of synaptic activation
and integration in cortial circuits”. 

Forsvaret er offentligt og finder sted i Auditori-
um 424, Anatomisk Institut, Bygning 230, Uni-
versitetsparken. De officielle opponenter er pro-
fessor Johan F. Storm, ph.d. og professor, dr.
Christian Alzheimer. 

Afhandlingen kan rekvireres ved henvendelse
til doktoranden, Odensegade 9, 1, mf., 8000
Århus C.

Novo Nordisk Fonden
Læge- og Naturvidenskabelig Komite indkalder an-
søgninger til Læge- og naturvidenskabelige forsk-
ningsprojekter.

Der kan søges om forskningsmidler til projekter
inden for biomedicinsk forskning, klinisk forskning
og biologisk grundforskning i Danmark.

Ansøgningsfrist 30. september 2004, kl. 16.00.
Yderligere oplysninger på Fondens hjemmeside
www.novonordiskfonden.dk  

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Legater
A) Kirsten Anthonius’ Mindelegat
Herved indkaldes ansøgninger til ovenstående
legat, hvis midler skal anvendes til fremme af vi-
denskabeligt arbejde til bekæmpelse af hjerteli-
delser, fortrinsvis arteriosclerose.

Der er ca. kr. 70.000,- til rådighed til uddeling
ultimo 2004.

Ansøgninger indsendes i 6 eksemplarer.

B) Frits, Georg og Marie Cecilie Gluds Legat
Herved indkaldes ansøgninger til ovenstående
legat, hvis midler skal anvendes til fremme af det
videnskabelige arbejde til kræftsygdommes be-
kæmpelse.

Der er ca. kr. 250.000,- til rådighed til uddeling
ultimo 2004.

Ansøgninger indsendes i 6 eksemplarer.

C) Max og Inger Wørzners Mindelegat
Herved indkaldes ansøgninger til ovenstående
legat, hvis midler skal anvendes til forskning af
kræftsygdomme.

Der er ca. kr. 300.000,- til rådighed til uddeling
i 2004.

Ansøgninger indsendes i 4 eksemplarer.

D) Marie Dorthea og Holger From, 
Haderslevs Fond
Herved indkaldes ansøgninger til ovenstående
legat, hvis midler skal anvendes til forskning af
børnesygdomme ved Aarhus Universitet

Der er ca. kr. 45.000,- til rådighed til uddeling
ultimo 2004.

Ansøgninger indsendes i 4 eksemplarer.
For opslagene A-D skal relevante ansøgninger

påført cpr.nr. indsendes til Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet, Vennelyst Boulevard 9, 8000
Århus C og skal i kortfattet form (maks. 5 sider
inkl. bilag) indeholde en omtale af ansøgerens
forskningsprojekt samt det formål, hvortil bevil-
lingen søges. Ansøgninger vedrørende rejser og
lønudgifter i større omfang kan ikke forventes
imødekommet. Der benyttes ikke særligt ansøg-
ningsskema.

Ansøgninger skal være Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet i hænde senest 20. september
2004, kl. 12.00.

Fonden til forskning af sindslidelser
Herved indkaldes ansøgninger til ovenstående
fond, hvis midler skal anvendes til fremme af
forskningen af sindslidelser.

Der er ca. kr. 100.000,- til rådighed til uddeling
ultimo 2004.

Der skal benyttes særligt ansøgningsskema,
som kan findes på Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultets hjemmeside www.health.au.dk under fa-
kultetskalender og nyheder eller rekvireres på
telefon 8942 4105/Didde Kjær Vaaben. 

Ansøgninger vedlagt curriculum vitae indsendes
i 4 eksemplarer til Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C og
må være fakultetssekretariatet i hænde senest 20.
september 2004, kl. 12.00.

Forskningsophold i Japan 
I henhold til samarbejdsaftale med Japan Society
for the Promotion of Science (JSPS) kan der gives
tilskud i form af rejse- og opholdsudgifter til dan-
ske forskere, der ønsker at gennemføre et forsk-
ningsophold i Japan.

Næste ansøgningsfrist er den 15. oktober 2004
for ophold, der finder sted i tidsrummet 1. april
2005 til 31. marts 2006.

Ansøgningsskema findes på Rektorkollegiets
Sekretariats hjemmeside: www.rks.dk, men kan
også rekvireres ved henvendelse til Rektorkollegi-
ets Sekretariat.

Henstilling fra Direktør Ib Henriksens Fond
“Den ugunstige økonomiske udvikling i både Dan-
mark og udlandet – med bl.a. store kursfald og
en lavere rente til følge har gjort det nødvendigt
for os at reducere vore bevillinger, ikke mindst
indenfor det sundhedsvidenskabelige område.

Vi må i nogen tid fremover opretholde vor
skærpede bevillingspraksis, der bl.a. indebærer, at
bevillinger vil blive koncentreret om sådanne
forskningsprojekter, der angår alvorlige sygdomme
eller sygdomme, som er stærkt socialt belastende.

Vi håber, at De vil have forståelse herfor, og
derfor vil begrænse antallet af ansøgninger til
forskningsprojekter indenfor kategorien alvorlige
eller stærkt socialt belastende sygdomme”.

Vi anmoder derfor om, at ansøgninger indenfor
det sundhedsvidenskabelige område begrænses. I
samme forbindelse kan det oplyses, at fonden
ikke længere ser sig i stand til at bevilge støtte til
ph.d.-projekter.

Det Strategiske Forskningsråd
Det Strategiske Forskningsråd opslår forskningspro-
grammer inden for områderne Fødevarer, It, Nano-
videnskab og -teknologi og Vedvarende energi.

Ansøgningsfristen for alle programmer er tors-
dag den 30. september 2004 kl. 15.00.

For yderligere oplysninger om programmerne
henvises til www.forsk.dk 

Elisabeth Munksgaard Fonden - stipendier
Fonden yder økonomisk støtte til studerende og
yngre kandidater inden for fagene forhistorisk ar-
kæologi, klassisk arkæologi, middelalderarkæologi
og historie (fortrinsvis ældre historie).

Ansøgninger skal vedlægges budget. Ansøgning-
er uden budget vil ikke blive behandlet. Ansøg-
ninger sendes inden 1. oktober til: Direktøren,
Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220
København K. Svar på ansøgninger udsendes 
d. 23. december. Ansøgningsskema fås ved hen-
vendelse til Direktørens kontor, tlf. 3347 3001, eller
ved opslag på Nationalmuseets hjemmeside,
www.natmus.dk (Om Nationalmuseet, Bevillinger og
fonde). Håndskrevne ansøgninger modtages ikke.

4-årig kombinationsstilling  
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
4-årig kombinationsstilling ved Det Samfundsvi-
denskabelige Fakultet i samarbejde med Viborg
Amt: Et 3-årigt erhvervsrettet ph.d.-stipendium
inden for statskundskab i samarbejde med Viborg
Amt med emnet Et komparativt ph.d.-projekt
inden for det sundhedspolitiske område kombine-
ret med en 1-årig stilling som AC-medarbejder
med henblik på at løse opgaver for Viborg Amt.
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2004 kl. 12.00.

Schweizisk universitetsstipendium 
På Internationalt Sekretariat ligger materiale fra
den schweiziske ambassade vedr. schweiziske uni-
versitetsstipendier for 2005/2006 til gennemsyn.

Jean Monnet Fellowships 2005-2006
Applications are invited for post-doctoral research
fellowships tenable at the European University In-
stitute in Florence, Italy, from 1 September 2005.
Deadline for receipt of applications: 25 october
2004. For detailed information please consult the
website at www.iue.it/Servac/Postcotoral/JeanMo-

netFellowships/ or contact the Academic Service at
applyjmf@iue.it, tlf: +39 055 4685.377, fax: +0039
055 4685.444, Via dei Roccettini 9, 50016 San
Domenico di Fiesole (FI), Italy.

Kræftens Bekæmpelse - 

Det Psykosociale Forskningsudvalg
Støtte til forskning i psykologiske og sociale as-
pekter ved kræft. Der kan søges støtte til psyko-
social forskning af almen betydning for kræftpati-
enter og til grundforskning af væsentlig betydning
for udviklingen af den psykosociale kræftforsk-
ning. 

Ansøgningsfrist: fredag den 1. oktober 2004, kl.
16.00. Ansøgere kan forvente svar i slutningen af
november 2004.

Ansøgningsskemaer og vejledninger kan rekvi-
reres på www.cancer.dk eller tlf. 3525 7257 (Janne
Nielsen), tlf. 3525 7258 (Birgit Christensen).

Videnskabsafdelingen ved Den franske 
Ambassade i København 
indkalder ansøgninger om støtte til dansk-franske
forskningssamarbejdsprojekter inden for alle vi-
denskabelige fagområder. Støtten gælder for akti-
viteter, som finder sted i 2005. Ansøgninger skal
være os i hænde senest den 1. oktober 2004. 
Der kan som tidligere søges støtte til to kategori-
er: rejseaktiviteter eller afholdelse af seminarer,
kollokvier og workshops. Det skal dog bemærkes,
at vi i vores udvælgelse af indkomne ansøgninger
for 2005 vil lægge hovedvægten på sidstnævnte
kategori. 

Ansøgningsskemaet kan hentes på hjemmeside
www.amba-france.dk/formulaires/Ansstotte2005.rtf.
Det skal udfyldes af den danske og den franske
projektansvarlige i fællesskab og kan indsendes
pr. post eller mail.

Hvem kan søge ?
- Forskere, der er part i et dansk-fransk samar-

bejdsprojekt 
- Gæsteforelæsere inden for dansk-fransk

universitetssamarbejde 
Hvilken støtte kan opnåes ?
- Støtte til rejseaktiviteter i form af 2-4 returbil-

letter pr. projekt samt max. 3 diæter pr. rejse. 
- Medfinansiering af seminarer, kollokvier og

workshops i form af tilskud til dækning af udgifter
i forbindelse med rejser, logistik og publikation. 

Yderligere oplysninger:
Patrick Nédellec, attaché for videnskab og

videregående uddannelse: nedellec@amba-fran-
ce.dk

Lena Nebsager, sekretær for Videnskabsafde-
lingen, ln@amba-france.dk 

Emeline Rey, videnskabelig medarbejder, emeli-
ne.rey@amba-france.dk

Adresse : Ambassade de France au Danemark,
Service de Coopération et d'Action Culturelle, Ny
Østergade 3, 4., 1101 København K, Tél: 3367
0173, Fax: 3526 6213.

Lektor Knud Henders Legat
Der skal i år uddeles en eller flere portioner af
Knud Henders legat. Legatet er beregnet på “højt
kvalificerede forskere, der vil gøre sig yderligere
fortjente for det franske (italienske - spanske)
sprogområde med alle dets aspekter og kulturelle
livsformer”.

Legatet gives fortrinsvis til personer, der har en
afsluttende akademisk eksamen i de nævnte
sprogområder, og som driver forskning inden for
disse fag, dog således at studiet i fransk har prio-
ritet frem for studier i italiensk og spansk. Legatet
er fortrinsvis beregnet til danske forskere.

Legatet ydes som støtte til forskningsprojekter
og kan anvendes til følgende formål: Studieop-
hold i udlandet, betaling af medhjælp til
forskningsarbejdet, indkøb af materiale og bøger
til brug for forskningsarbejdet, udgivelse af viden-
skabelige skrifter.

Ph.d.-graden 

Forelæsninger

SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i 
medicin holder cand.med. Camilla Birch Nielsen
den 29. september 2004, kl. 14.00 et offentligt 
forsvar med titlen “Aspects on the role of estro-
gen on kidney function and morphology”. For-
svaret finder sted Auditorium B, Skejby Sygehus.

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i 
medicin holder cand.med. Ole Lajord Munk den
17. september 2004, kl. 14.00 et offentligt for-
svar med titlen: “Hepatic metabolism of glucose
analogs measured by dynamic positron emission
tomography and interpreted by compartment
models, with special reference to the hepatic
dual input function”. Forsvaret finder sted i
Neurologisk Auditorium, Århus Sygehus, Nørre-
brogade. 

SAM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i 
statskundskab afholder cand.scient.pol. Rikke
Skou Jensen en offentlig forelæsning over
emnet: “En teoretisk baseret diskussion af, hvil-
ke omgivelsesfaktorer der er afgørende for de
lokale lederes beslutning om medarbejderinddra-
gelse i de decentrale enheder i Unibank samt
ToldSkat, herunder hvordan de relevante omgi-
velsesfaktorer påvirker ledelsen”, fredag den 24.
september 2004 kl. 14.15 i Aud. A I, bygning
333, Institut for Statskundskab.

Efter forelæsningen er instituttet vært ved en 
reception i Receptionslokalet, bygning 330.

TEO
Med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden i 
religionsvidenskab forsvarer cand.mag. Lene van
der Aa Kühle fredag d. 24. september kl. 13.15 sin
afhandling “Out of Many, One. A Theoretical and
empirical study of religious pluralism in Denmark
from a perspective of power”. Forsvaret finder
sted på Det Teologiske Fakultet, aud. 1, bygn. 441. 

Forsvaret er offentligt og vil foregå på eng-
elsk.

M E D D E L E L S E R



Legatbolig i Paris 

Statens legatbolig i Paris administreres af en stif-
telse med navn efter boligens givere, Ludvig Preetz-
mann-Aggerholm og Hustru. Stiftelsens formål er at
give danske kunstnere, videnskabsmænd og andre
åndsarbejdere mulighed for et ophold i Paris.

Boligen m/opholdsstue, sovealkove, badeværelse
og køkken i 3, Rue de la Perle, 75003 Paris, er
fuldt møbleret og udstyret til 4 personer. Huslejen
er 900 Euro pr. måned inkl. varme, lys og telefon-
abonnement.

For at tilgodese flest mulige ansøgere tildeles
ophold som regel kun for én måned. 

Ansøgning om ophold i år 2005, med oplysning-
er om personlige og professionelle data samt be-
skrivelse af formålet for opholdet, sendes inden 30.
september 2004 til: Ludvig Preetzmann-Aggerholm
og Hustrus Stiftelse, Kontorchef Lars Thuesen, 

Kommunikationsenheden, Udenrigsministeriet, 
Asiatisk Plads 2, 1448 København K.

Rejsestipendier til specialestuderende med

forskningsprojekter af relevans for dansk

ulandsbistand 

Forskningsrådet for Udviklingsforskning (RUF) har til
uddeling i efteråret 2004 og foråret 2005 bevilget
et antal rejsestipendier af max. 15.000 kr. til speci-
alestuderende, der har fået godkendt specialepro-
jektet og er på sidste del af studiet ved en dansk
højere læreanstalt. Studierne kan ligge inden for et
af de fem forskningsnetværks områder (se neden-
for) eller inden for andre forskningsområder, som
netværkene ikke dækker, og skal alle have relevans
for dansk udviklingsbistand. Stipendierne admini-
streres af et fælles sekretariat for forskningsnetvær-
kene. 

Betingelser for tildeling af stipendium samt hvil-
ke aktiviteter, der ydes tilskud til, findes på de fem
netværks hjemmesider, hvorfra ansøgnings- og bud-
getskema også kan downloades.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2004 og 1. marts
2005. Svar kan påregnes ca. 5 uger efter ansøg-
ningsfristens udløb. OBS: Rejsestipendierne omfatter
også OSVAL II studier for medicinstuderende.

Ansøgning med bilag sendes i 3 eksemplarer til:
Sekretariatet for RUF-Rejsestipendier, c/o Lene

Strandsbjerg Wolff, Geografisk Institut, Københavns
Universitet, Øster Voldgade 10, 1350 København K,
e-mail: lsw@geogr.ku.dk

Yderligere informationer kan fås på sekretariatet
eller i de enkelte netværk.

Netværksområder
Jordbrug - Danish Network for Agricultural Rese-

arch for Development (NETARD) www.netard.dk 
Sundhed - Danish Network for International He-

alth Research http://enrecahealth.ku.dk
Miljø - Research Network for Environment and 
Development (ReNED) www.rened.dk
Vand - Danish Water Forum www.danishwaterfo-

rum.dk eller www.fiva.dk
Regeringsførelse, offentlig økonomi og adminis-

tration Governance, Economic Policy and Public Ad-
ministration (GEPPA) www.geppa.dk

Nordplus Sprog

Arbejder du med nordiske sprog? - så kan du søge
om tilskud til aktiviteter og projekter under Nord-
plus Sprog.

Ansøgningen indsendes til Cirius senest den 15.
oktober 2004. Læs indkaldelsen i sin fulde længde
på www.ciriusonline.dk/visartikel.asp?id=200109

Oplysninger om kriterierne samt ansøgervejled-
ning findes på
www.ciriusonline.dk/visaktivitet.asp?id= 3319
&Menu=316

Det Danske Institut i Rom

Fra Dronning Ingrids Romerske Fond vil et beløb
være til rådighed til uddeling af stipendier til
studieophold på Det Danske Institut i Rom i perio-
den 1. februar- 31. juli 2005.

Formålet med stipendierne er at gøre det muligt
for forskere inden for alle grene af videnskaben og
kunstnere inden for alle kunstarter at gennemføre
videnskabelige eller kunstneriske studier i Rom. 

Ansøgningsskema og udførlig information findes
på instituttets hjemmeside: www.dkinst-rom.dk 

Instituttet fremsender gerne et skema til dem,
der ikke har Internet-adgang.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde se-
nest onsdag den 29. september 2004, kl. 12.00.

Lektor A.P. Rossens Mindefond

kan i efterårssemestret 2004 uddele en eller flere
portioner til tyskstuderende, der er danske stats-
borgere og ’har vist selvstændighed og vurde-
ringsevne på et godt fagligt grundlag’. Midlerne
kan anvendes til tyskstuderendes ophold ved et
tysksproget universitet. Mht skatteregler for søgte
legater, anvendt til udlandsstudier, henvises til lig-
ningslovens § 7k, der begunstiger en sådan anven-
delse. 

Der er i 2004 i alt kr. 20.000 til rådighed.
Bestyrelsen består af lektorerne Bendt Falkesgaard
Pedersen og Bjarne Stehmann samt advokat Tho-
mas Heintzelmann, der er formand.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2004.
Ansøgninger med alle relevante oplysninger sen-

des til: Lektor A.P. Rossens Mindefond, Advokat
Thomas Heintzelmann, Advokatfirmaet E. Vinther
Andersen – Bente Yde Nissen, Clemens Torv 8, Box
5124, 8100 Århus C.

Aarhus Universitets Almene Studenterfond

Af denne fond, som er en sammenlægning af en
række mindre legater, er en del portioner til udde-
ling i efterårssemesteret 2004.

Støtte fra fonden ydes til fortsættelse eller afslut-
ning af studier, herunder til studierejser samt
studieophold ved udenlandske universiteter.

Ved tildelingen af legatet til studierejser lægges
bl.a. vægt på følgende kriterier:

1) At legatet ikke er bevilget før til samme 
studieophold

2) At der ikke er tale om en studierejse indenfor
Socrates/Erasmus- eller Nordplusnetværket

3) At der ikke er tale om en studierejse, hvor
formålet er at tage en MA eller BA

4) At der er medsendt dokumentation for opta-
gelse på det udenlandske universitet

5) At der er medsendt budget
6) At der er delvis selvfinansiering
7) Ansøgers placering på studietrin
8) At ansøger har udnyttet sine muligheder for

SU fuldt ud (herunder optaget studie- og slutlån).
Til en del af midlerne i fonden er knyttet en

række fortrinsrettigheder. Nærmere oplysninger
herom kan fås på SU-kontoret.

Ansøgningsskema til legatet kan fås ved henven-
delse på SU-kontoret, Aarhus Universitet på

nedenstående adresse. Alternativt kan skemaet
printes fra SU-kontorets hjemmeside på
www.au.dk/su.

Ansøgningen afleveres bilagt seneste årsopgø-
relse til SU-kontoret, Aarhus Universitet, Fredrik Ni-
elsens Vej 5, 8000 Århus C senest fredag den 1. ok-
tober 2004 klokken 14.00.

Kun legatmodtagerne vil få brev om tildelingsre-
sultatet. Uddelingen finder sted i løbet af novem-
ber/december 2004.

Legater og stipendier 

Der vil alt andet lige være fortrinsret for ansøgere,
der ikke tidligere har fået støtte fra fonden.
Ansøgningen må indeholde oplysninger om, til
hvilke formål legatet søges, og om hvilke beløb
der søges.

Ansøgninger sendes til Bestyrelsen for Knud
Henders Legatfond, Romansk Institut, Njalsgade
128, 2300 København S., senest fredag d. 24. sep-
tember 2004.

Carlsbergfondet
Carlsbergfondet indkalder herved ansøgninger til
sin kommende uddeling af forskningsmidler i efter-
året 2004.

Ansøgningsfrist 1. oktober 2004, kl. 16.00.
Ansøgning indsendes i 7 eksemplarer på Carls-

bergfondets ansøgningsskema, som udfyldes på
hjemmesiden www.carlsbergfondet.dk. Yderligere
oplysninger kan fås samme sted. Ansøgere uden
internetadgang kan rekvirere skemaet i Carlsberg-
fondets sekretariat på tlf. 3343 5363.

Hjerteforeningen 
Biomedicinsk forskningsudvalg.
Ansøgningsfrist 1. oktober 2004 kl. 12.00.

Hjerteforeningens Udvalg for 
forebyggelsesforskning.
Ansøgningsfrist 1. oktober 2004 kl. 12.00.

Vi henviser til vores hjemmeside www.Hjertefor-
eningen.dk "for fagfolk", opdateres løbende. Op-
lysningerne kan også fås gennem Lægeforeningens
Vejviser.

Forsknernetværk inden for it
For at fremme det flerfaglige og erhvervsrettede

samarbejde inden for it har it-vest afsat et beløb
på 1 mio. kr. til støtte for forskere, der arbejder
sammen om it-faglig forskning, undervisning og
udvikling på tværs af fag og institutioner.

Ansøgningsfrister: 1. oktober 2004 og 1. april
2005. Ansøgningen sendes elektronisk til it-
vest@it-vest.dk mrk: forskernetværk. Yderligere op-
lysninger og ansøgningsskema på www.it-vest.dk

Ph.d.-stipendier – Humaniora
Under forudsætning af fornøden bevilling opslås

indtil 12 ph.d.-stipendier ved Det Humanistiske Fa-
kultet til besættelse pr. 1. februar 2005 for en pe-
riode på indtil 3 år.

Opslag samt ansøgningsmaterialet kan ses på
www.hum.au.dk/fak/phd/opslag/home.htm

Ansøgningsfrist fredag den 17. september 2004, 
kl. 12.00. Ansøgningen mærkes: 2004-218/1-16.

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden indstiftede i 2002 en talentpris til forskere under 30 år, som har præsteret
særligt lovende forskning inden for sundheds- og naturvidenskaberne. Prisen er en personlig
hæderspris på 50.000 kr. og uddeles hvert år i december til op til 3 unge forskere.

Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske univer-
siteters institutter eller højere læreanstalter. Indstillingen sendes i 6 eksemplarer til Lundbeck-
fonden, Vestagervej 17, 2900 Hellerup. Indstillingen må højst fylde 1 A4 side og skal ledsages
af C.V. og publikationsliste vedrørende den person, der indstilles. Den indstillede må ikke være
fyldt 30 år den 1. oktober i det år, der søges, og indstillingerne skal være Lundbeckfonden i
hænde senest den 15. oktober 2004. Indstillingen vil blive gemt i indtil 2 år med henblik på
at deltage i proceduren under forudsætning af, at den indstillede fortsat opfylder alderskriteriet.

Forslag, der kun fremsendes pr. fax eller e-mail vil ikke blive accepteret. Eventuelle spørgsmål
kan rettes til fondens forskningschef, dr.med. Henrik Hertz.

LUNDBECKFONDEN,  Vestagervej  17 ,  2900  Hel lerup.  T l f .  39128000 .  www.lundbeckfonden.dk

INDKALDELSE AF FORSLAG TIL  KANDIDATER TIL

L u n d b e c k f o n d e n  e r  e n  e r h v e r v s d r i v e n d e  f o n d  m e d  v æ s e n t l i g e  a k t i e p o s t e r  i  H .  L u n d b e c k  A / S
o g  C h r .  H a n s e n  H o l d i n g  A / S .  F o n d e n  u d d e l e r  å r l i g t  c a .  8 5  m i o .  k r .  t i l  v i d e n s k a b e l i g e  f o r m å l
i n d e n f o r  s u n d h e d s -  o g  n a t u r v i d e n s k a b e r n e .  

Lundbeckfondens Talentpris 2004

Dansk Forskerskole i Psykologi
Københavns Universitet har opslået efterårets kur-
sustilbud på: www.psyforskerskole.dk/kurser.html

Ph.d.-kursus i forskningsmetodologi og 

undersøgelsesdesign 
Arrangeres af Bobby Zachariae og Allan Jones.
1.–4. november 2004, Psykologisk Institut, Aarhus
Universitet. Deadline: 1. oktober 2004. Mange flere
detaljer på www.psyforskerskole.dk

Kurser

www.au.dk/meddelelser
Her er opslagene i fuld længde 
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Studenterundervisere og faglige vejledere
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fagli-
ge og pædagogiske kvalifikationer. Aflønning i
henhold til finansministeriets overenskomst med
SUL (Studenterundervisernes Landsforening). An-
søgningen skal indeholde CPR.NR. Opslagenes
fulde ordlyd fremgår af fakulteternes hjemmeside.

Afdelingen for Idéhistorie

Ved Afdeling for Idéhistorie vil der pr. 1.10.2004
være én stilling som faglig vejleder ledig. Stilling-
en tænkes besat med én ældre studerende med
erfaring i instituttets administrative og faglige ar-
bejde, samt kendskab til de gældende studieord-
ninger og studievejledning. Den nye faglige vejle-
der skal dele studievejledningen med den vejleder
som allerede er ansat på stedet.

Aflønningen - ca. 18 timer pr. måned i 11 måne-
der (afhængig af bevilling) - i henhold til Statens
aftale med SUL.

Ansøgning indsendes til Aarhus Universitet, Jour-
nalkontoret, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C og
må være Journalkontoret i hænde senest den 20.
september 2004, kl. 12.00.

Ansøgning mærkes: 2004-215/1-149.

Andre institutioner
Opslag vedrørende følgende ledige stillinger fås
ved henvendelse til Journalkontoret, tlf. 8942
1150.

Forskningsassistent

Klinisk Institut, Aarhus Universitet

Under Klinisk Institut opslås hermed et antal
korterevarende stillinger som forskningsassistent 
(1-3 måneder) for perioden sidste kvartal 2004
samt første kvartal 2005. 

Stillingerne kan anvendes til:
1. Introduktion til større videnskabelige arbejder
2. Afprøvning af nye teknikker
3. Færdiggørelse af forskningsarbejder
4. I sjældne tilfælde skriftlig færdiggørelse af

større videnskabelige arbejder
Stillingerne kan søges af personer med lægevi-

denskabelige kandidateksamen eller anden akade-
misk grad til virke indenfor Universitetshospitalet i
Århus.

Man skal gøre opmærksom på, at såfremt man
tidligere har fået bevilget op til 6 lønmåneder ved
instituttet, vil en ansøgning ikke kunne komme i
betragtning.

Ansøgningsskemaer (skal anvendes) kan rekvire-
res på telf. 8949 5502 eller på www.iekf.au.dk. 

Skemaet er at finde under administration.
Ansøgninger, som fremsendes i 17 eksemplarer,

må være Klinisk Institut, Skejby Sygehus, 8200
Århus N i hænde senest den 27. september 2004,
kl. 12.00.

Opportunity – Enjoying Thailand – 

Seaside Resort & Working 

Experiences in It & Designs – 

Short-Term Lecturing Residence

Silpakorn University (meaning the University of
Fine Arts) is one of the major State Universities in
Thailand and the premier institution in the field of
Arts and Culture. 

If you would like to visit Thailand or Southeast
Asian Countries for a long term period, this is your
opportunity and chance to enjoy your trip in com-
bination of gaining experiences with a leading
Thai University. 

Interested persons can apply, with resume and
list of relevant experiences, directly to the Dean of
the Faculty of Information, Communication and
Technology (ICT): Dr. Chaichan Tavaravej via his e-
mail address: chaichan@su.ac.th 

(please refer to: ICT application).
The benefit includes free lodging facility and

daily allowances (stay permit visa will also be pro-
vided if the teaching contract is longer than 3
months).

Det fulde opslag kan rekvireres på Journalkonto-
ret, tlf. 8942 1151.

ESA 

En del stillinger er opslået ledige ved den europæ-
iske rumfartsorganisation. Yderligere oplysninger
på hjemmesiden: www.esa.int/hr/index.htm

Til leje
Villa i nærheden af Aarhus Universitet udlejes i
december 2004. Dejlig villa udlejes i december
2004 til dansker eller udlænding med tilknyt-
ning til Aarhus Universitet. Tlf. 7023 2610 el.
2325 1575

Viby J - Engtoften (4 km fra Uni). En ny lejlig-
hed på 49 kvm, fordelt på 2 vær. m/udgang til
egen terrasse. Køkken m/opvaskemask., em-
hætte og keramisk komfur. Badevær. m/ tørre-
tumbler og vaskemask. Husleje kr. 5.200,-/md
+ forbrug.
Tlf: 9625 9898 efter kl. 18.00 email:
bpn@kisu.dk

Øgadekvarteret, nær Uni. 2 værelses (evt.
møbleret) lejlighed fremlejes 01.11.04-30.03.05
til ikke-ryger, enlig eller par. Husleje kr. 4.500,-
/md incl. forbrug. Dep. 2 md husleje. 
Tlf: 8619 8205

Ejendom i naturskønne Gjern Bakker (1,5 km
t/Gjern 30 km t/Århus 15 km t/Silkeborg). ca.
120 kvm m/fuld kælder. Garage, lade og stald.
Mulighed for at holde dyr og leje jagtretten
(22hektar). Der er brændeovn i stuen, brænde
kan hentes i skoven. Husleje kr. 4.800,-/md +
forbrug. Dep. 3 mdr. 
Tlf. 8619 2325 el. 2332 1624 
email: mbc@alm.au.dk

Villa på 107 kvm m/panoramaudsigt på Egå
Strandvej (Århus nord) udlejes evt. møbl. til
forsker/gæstelærer eller familie i max 2 år. Stor
stue + 2 sovevær., mange skabe samt nye
hårde hvidevarer. Husleje kr. 8.000,-/md + for-
brug. Dep. 3 mdr. leje. Tlf. 8733 1930 
email: ub@je-service.dk

Stråtækt bindingsværkshus ved Ajstrup by, År-
hus syd. God plads, 3 soveværelser. Udlejes
04.10.04-30.07.05. Husleje kr. 6.500,-/md. 
Tlf. 8693 2220

Hyggeligt lille møbl. værelse nær Uni (10 min.
på cykel, bus t/ døren) til leje for gæstefor-
sker, pendler el.lign. fra 01.10.04 evt. tidligere.
Værelset er indrettet m/skriveplads, hyggehjør-
ne og 3/4 seng, fri adgang til køkken og bad,
samt gode vaskemuligheder. Husleje kr.
2.400,-/md. incl. forbrug. Dep. 2 mdr. 
Tlf. 8616 7328 (bedst efter kl. 18.00/6 p.m.)

Søges
40-årig gæsteforsker fra Katholiek Universiteit,
Belgien, med hustru, søger 1-3 værelses møbl.
lejlighed med køkken og bad under ophold
ved Aarhus Universitet i tiden 01.11.-15.12.04
(evt. 01.11.-01.12.04).
Tlf: 8942 2814 el. 8615 7112 
email: jpa@fi.au.dk

Boligannoncer
Du kan annoncere efter følgende boligøn-
sker: bolig søges, bolig til leje eller bolig
byttes.
Kontakt Studenterrådet, Aarhus Universi-
tet, Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C
Tlf.: 8942 1164, e-mail: martha@sr.au.dk
Pris: 30 kr. til dækning af administra-
tionsudgifter. 
Indbetaling med navn på
3635–4809500845

BoligStillingsopslag
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M E D D E L E L S E R

Mere information på
www.id.cbs.dk/clm

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

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

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

Studenterfonden 
af 1963

Er du studerende? Og har du et arrangement
af faglig, social eller kulturel karakter? 
Søg studenterfonden af 1963 om støtte.

Studenterfonden af 1963 yder 
økonomisk støtte til faglige, sociale og 
kulturelle aktiviteter blandt de studerende 
ved Aarhus Universitet. 

Studenterfonden kan ikke søges af fagrådene.

Studenterfonden uddeler 
cirka 10.000 kroner en gang årligt.

Ansøgninger skal indeholde: 
• Fyldestgørende projektbeskrivelse

• Regnskab eller budget 
for de pågældende aktiviteter

• Der skal oplyses om søgt eller bevilget 
støtte fra anden side

• Foreninger og lignende skal indsende 
oplysninger om foreningens økonomi

Ansøgninger skal være fonden i hænde 
senest 1. november 2004 

og sendes til:

Studenterfonden af 1963
Ledelsessekretariatet, 
Aarhus Universitet, 
Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C.0
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15. september - 2. oktober

CAMPUS22 1 / 2004

Onsdag 15.
Kl. 13.15. "So Few Rainbows Any More"? 
Prof. John Thieme, University of East Anglia and

South Bank University, London, on Cinema, 

Nostalgia and the Concept of “Home” in Sal-

man Rushdie’s Fiction. Building 467, room 415. 

Arr.: Dept. of English.

Kl. 19.00. Min kirke, kast din krykkestok
En aften med jazzmusikeren, organisten og 

komponisten Willy Egmose. Møllevangskirken. 

Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 16.
Kl. 9.15. Via Bahrain -
5000 års GLOBalisering
En tværfaglig gruppe af studerende fra Etnografi,

Middelalderarkæologi, Museologi/Ægyptologi

og Religionsvidenskab inviterer til et tværfagligt 

seminar med oplæg og debat om begrebet glo-

balisering i et langt historisk perspektiv. Ud-

gangspunktet for diskussionen af globale net-

værk vil være den lille arabiske golfstat Bahrain. 

Øen er bl.a. valgt i anledningen af 50-års jubi-

læet for P.V. Globs første ekspedition, og fordi

traditionen for dansk udgravning i Bahrain er

genoptaget i år. Se mere på www.hum.au.dk/ny-

heder/kalender/   Foredragssalen, Moesgård. 

Arr.: Forhistorisk Museum Moesgård.

Fredag 17.
Kl. 14.00. From Idea to Consumer
Olav Gjerlufsen m.fl. on virtual product develop-

ment in LEGO Company. Lok. 138, Helsingforsga-

de 8. Arr.: Afd. for Informationsvidenskab.

Mandag 20.
Kl. 14.15. Hvordan sælger en akademiker
sig selv? Uden at sælge sin sjæl!
Lars Andreas Pedersen er cand.mag. i filmviden-

skab og forfatter bag “Polle fra Snave” og doku-

mentarfilmen om Arne Jacobsen. Hør, hvordan

hans speciale om den kreative proces i udvik-

lingen af film- & tv-manuskripter blev startskud-

det for hans karriere, og nogle bud på, hvordan

man som højtuddannet kan gøre sig mere at-

traktiv for markedet. Center for Entrepreneur-

ship, Finlandsgade. Tilmelding senest 17. sep-

tember på www.cfe-aarhus.dk 

Tirsdag 21. 
Kl. 18.30. Normativitet på Det Teologiske 
Fakultet? Paneldiskussion. Aud. 1, Det Teolo-

giske Fakultet. Arr.: Teologisk Forening og 

Religionsvidenskabelig Forening.

Onsdag 22.
Kl. 19.00. Kan du meditere med en hindu? 
Workshop, hvor du kan prøve dine grænser af og

være med i snakken om, hvordan vi hver især

møder folk med en anden tro. Rødkløvervej 3, 

Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 23.
Kl. 12.00. Afskedskonference
En bred vifte af forskere fra ind- og udland tager

en fagligt givende, festlig og mindeværdig af-

sked med prof., dr.phil. Henrik Thrane, der gik på

pension den 31. aug. Se program på

www.hum.au.dk/nyheder/kalender/ 

Konferencen fortsætter fredag den 24. 

Foredragssalen Moesgård. 

Arr.: Afd. for Forhistorisk Arkæologi.

Tirsdag 28.
Kl. 20.00. Fuldmåneaften i planetariet
Planetarieinspektør Aase Jacobsen fortæller om

efterårets stjernehimmel og spiller musik under

stjernerne. Gentages kl. 21.30. Entré kr. 60.

Steno Museet, Universitetsparken.

Onsdag 29.
Kl. 19.00. Spørgsmål på livets kant
Hospitalspræsten Preben Kok om mødet med

mennesker, der er ramt af alvorlig sygdom eller

er døden nær. Møllevangskirken. 

Arr.: Studentermenigheden.

Kl. 19.30. Carsten Niebuhrs arabiske rejse 
Hvad vil det sige at tage på feltarbejde? Antro-

pologen, dr.phil. Michael Harbsmeier, søger sva-

ret ved at følge den danske forsker Carsten Nie-

buhrs rejsepraksis i de syv år, han udforskede

Arabien på en af de første rent videnskabelige

ekspeditioner overhovedet. Hornung-stuen, 

Studenternes Hus. Arr.: Studenterkredsen.

Torsdag 30.
kl. 10.00. Tradition and innovation in 
chinese opera 
Endags konference om kinesisk teater og dets

relation til moderne teater. 

Mere på www.hum.au.dk/nyheder/kalender/

Kasernescenen, Langelandsgade 139. 

Arr.: Center for Teater Laboratorie Studier, 

Afd. for Dramaturgi.

Fredag 1. 
Kl. 11.oo. Excavating the Mind. 
Cross-sections through culture, 
cognition and materiality
Fra den 1.-3. oktober sætter denne konference

fokus på forholdet mellem menneskets kogni-

tion og dets materielle kultur. Initiativet til kon-

ferencen er arkæologisk, men arrangementet

henvender sig til alle discipliner, der beskæftiger

sig med kulturel praksis og kognition. Konferen-

cens emner relaterer således til aktuelle debat-

ter inden for discipliner som arkæologi, filosofi,

kognitionsvidenskab, religionsvidenskab, semio-

tik og socialantropologi. Yderligere information,

opdateret program og mulighed for tilmelding

findes på konferencens hjemmeside:

http://mind.hum.au.dk Auditoriehuset (bygn.

250). 

Arr.: Afd. for Forhistorisk Arkæologi i samar-

bejde med Center for Kulturforskning.

Kl. 16.00. Fortællinger fra fremtiden -
Hvad drømmer robotter om? 
Kultfilmen Bladerunner beskriver en fremtid,

hvor både mennesker og robotter har svært ved

at se forskel på hinanden. Måske et rædsels-

scenarium, men ikke desto mindre gør robotter-

ne i disse år deres indtog i vores hverdag. Peter

Dreyer fra Innovation Lab vil skille fiktion fra vir-

kelighed og give et bud på, hvad kan vi forvente

de næste 5-10 år. Storcenter Nords Teatersal. 

Arr.: Innovation Lab.

Lørdag 2.
Kl. 10.15-17.30. Stil og virkelighed
Et kollokvium om poetik og litteraturhistorie i

klassisk og moderne litteratur, hvor sigtet er at

udforske spændingsfeltet mellem normativitet

og beskrivelse i tilgangen til litteraturen. 

Kollokviet ses som et indlæg i debatten om

sprogfagenes fremtidige position og fornyelse. 

Program mv. på: 

www.hum.au.dk/nyheder/kalender/   

Arr.: Sprog- og Kulturnetværket.

K A L E N D E R

1050 kr. for 65 minutters

musik. Det ville de færreste

nok betale for at få en cd

langet over disken. Men pri-

sen svarer faktisk til det be-

løb, musikelskere for 80 år

siden måtte lægge for at

kunne hjemtage en lakplade

med ni minutters musik.

Kuriøse oplysninger som

denne får man med hjem fra

Statsbibliotekets aktuelle

udstilling “Musik til salg”,

som fortæller historien om

dansk lyd, musikbranchen

og -markedet gennem 100

år. Det sker med masser af

fotos, endnu flere ord, men

også spøjse arkæologiske

dyk ned i tonernes verden

inden for alle genrer.

Vandreudstillingen fra Mu-

sikhistorisk Museum er sup-

pleret med en udstilling om

dengang dansk rock – næ-

sten – var lig med Århus. En

status byen måske er på vej

til at få igen, ifølge tilrette-

læggeren af denne del af

udstillingen, Lars Kjær Dideriksen, der

også har sørget for pc-adgang til bands

som Singvogel, Tiger Tunes og Defectors. 

Udstillingen på Statsbiblioteket løber

året ud.

SU-kontoret holder lukket 29. og 30. september 2004

Oplev Kashmir, inden bandet går i studiehi

Fra lak til mp3

Oplysninger om arrangementer sendes til campus@au.dk 

TV·2 tilbage i parken
Hvis alt, hvad hun ville, var at danse, og han

bare gerne ville se på en anden mands brud,

og alle ville brokke sig, fordi det hele er sam-

fundets skyld, så skulle de måske tage hinan-

den i hånden og dukke op i Universitetsparken

onsdag den 15. september kl. 20. Samme tid

og sted kommer universitetets husband TV·2

og sørger for, at der kan danses, brokkes og

synges om en andens mands brud i teltet, som

arrangørerne, Studenterrådet og Aarhus Uni-

versitet, stiller op.

Billetsalget er i fuld gang på Studenterrådet.

Skulle nogle være tilbage, er stykprisen 110 kr.

Der er med garanti hverken Fisherman’s 
eller vodka i flasken hjemme hos dette 
par, der slår sig løs til tonerne fra den 

nyopdukkede grammofon med indbygget 
forstærker, som i begyndelsen af 60’erne 

var et “must” på ethvert teenage-værelse.

For en måned siden stod forsanger og guita-

rist Kasper Eistrup fra Kashmir for første

gang nogensinde alene på scenen og gav

nummeret “Mom in Love and Dad in Space”

for et ellevildt Skanderborg-publikum til fe-

stivalens afslutningskoncert søndag aften.

Det var kun, fordi de øvrige Kashmir-med-

lemmer var forhindrede, han stod der alene,

for bandet er ganske intakt og på vej i studi-

et for at indspille sit femte album. Derfor gi-

ver det kun få koncerter i det kommende

efterår, og en af dem bliver i Stakladen, hvor

Studenterrådet holder semesterstartfest.

Samme råd sælger også billetter fra sit kon-

tor i Studenternes Hus. For 140 kr. er der ad-

gang til Stakladen fra kl. 20 den 24/9.



Er du ung og under uddannelse, så er du garanteret også begyndt at tænke på
”husleje” og på, hvordan der bliver råd til alt det andet nødvendige – tøj, 

cd'er, caféer, bøger. Det kan være svært at overskue det hele, 
men kigger du ind, hjælper vores rådgivere dig gerne. 

Hør også om U-kontoen, der giver dig kontante fordele som for eksempel:

• Gratis Visa/Dankort eller Visa Electron
• Gratis oprettelse af kassekredit og lån

• Gratis hjælp til dit første budget

Find flere facts, studietips med mere på U.sydbank.dk

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG!

Grundig tøjrensning? 
Brug kassekreditten på din U-konto.

Behov for luftforandring? 
Få vekslet din ferievaluta 

helt gratis. 

Færre studiejob? 
Få lagt et budget, der giver overblik.
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Lyden af en hård stilethæl kan i sit rette
element være charmerende som en natter-
gals parringssang. Men når lyden rammer
øret, bedst som man sidder krumbøjet
over Karnovs lovsamling på juridisk læse-
sal, kan charmen ligge på et meget lille
sted. Støjniveauet har her tilsyneladende
antaget arbejdsskadelige dimensioner, når
jurastudiner vimser omkring iført højrøs-
tet fodtøj. 

– Der er tilsyneladende nogle, der me-
ner, det er et problem, så vi overvejer,
hvad vi skal gøre. Det er formentlig
lettere at lægge tæpper på gulve og
trapper, end det er at forbyde pigerne
at gå i bestemt fodtøj. Problemet dis-
kuteres også på Juridisk Institut på
Københavns Universitet, siger lektor
Sune Troels Poulsen. Og han har em-
pirien i orden. En netop afsluttet
spørgeundersøgelse blandt de jurastude-
rende viser, at stilethæle kombineret med
hårdt trægulv og fordybning i lovsamlin-
ger er et problem på juridisk læsesal. 

Feltstudier
Det hører til sjældenhederne, at bagside-
redaktionen får serveret en tværuniversi-
tær problemstilling af så specifik karakter
– støjende stilethæle blandt jurastudiner.
Så vi besluttede os for at gå på opdagelse
– empirisk og videnskabeligt forstås. Med
begrænsede ressourcer til rådighed måtte
den undersøgte population – som det vist
hedder i DJØF-jargon – indskrænkes til
studiner på Aarhus Universitet, og hvad

var mere nærliggende end at kigge nær-
mere på fodtøjet blandt de nye førsteårs-
studerende – dem, der fremover kommer
til at klik-klakke sig vej gennem læsesa-
lens lydforstærkende trægulve? 

Nu hører undersøgelser af unge kvin-
ders fodtøj ikke til blandt Deres udsendtes
spidskompetencer, og set i bakspejlet var
stedet for undersøgelsen – eftermiddags-
baren på introdagen for de jurastuderende
– nok ikke velvalgt. I hvert fald kommer
man let til at ligne en skummel person
med smålumre hensigter, når man på tæt
hold lader blikket glide rundt under bene-
ne – altså bordbenene – i et forsøg på at

afdække antallet af stilethæle. Et kamera
med telelinse øger ikke ligefrem tilliden i
den sammenhæng, så efter lidt for mange
bekymrede blikke fortrækker journalisten
og fotografen til baren, hvor to mandlige
andetårsstuderende, Søren Munk og
Tomas Kærup, gerne vil give deres syn på
sagen.

Sandhedsvidner
– Det er rigtigt; den er helt gal med lar-
men fra stiletterne, siger Søren Munk, der
med en gigantisk fadøl i hånden ikke
netop ligner et oplagt sandhedsvidne.

– Vi er begge begyndt at sidde på læse-
salen i Statsbiblioteket, fordi det ikke er til

at få ørenlyd på jura. Men selv her kan
man høre dem, hvis man lytter godt efter,
og der er trods alt et helt amfiteater mel-
lem de to læsesale, siger Søren Munk dis-
kret.

Tomas Kærup foreslår en ny skopolitik.
– Man skifter jo sko, når man kommer

ind i en bowlinghal. Det burde være det
samme på en læsesal. Vi må jo for eksem-
pel heller ikke sidde og larme med mad og
drikkevarer, siger han.

De “rigtige” studerende
Bibliotekar på juridisk bibliotek Martin
Løvendahl genkender ikke problemet.

- Hvis det er et problem, er det kun
blandt de førsteårsstuderende. Her er der
enkelte, der skejer ud og tror, de allerede
er stjerneadvokater. Men det bliver hur-
tigt pillet af dem. De ældre studerende går
slet ikke i sådan noget fodtøj, siger han.

– Du skulle komme herop en søndag
morgen klokken otte. Her sidder de “rigti-
ge” jurastuderende. Det er dem, der ender
ude i de store advokatfirmaer, siger Mar-
tin Løvendahl og peger på et langt større
problem på biblioteket:

– Der er nogle studerende, der bevidst
eller ubevidst gemmer bøger for hinan-
den. Det er et problem, vi har stor op-
mærksomhed på. Men vi kan ikke begyn-
de at lovgive om brugen af sko. For hvad
bliver så det næste? At folk bliver ukon-
centrerede og ikke kan læse pga. en stærk
parfume? spøger bibliotekaren.

Bagsiden vil naturligvis følge en eventu-
el udvikling i sagen om de støjende stilet-
ter.

Hans Plauborg/hhp@adm.au.dk

CAMPUS 1 / 2004

Bussemænd styrker immunforsvar
Så er der godt nyt til alle lidenskabelige næsepil-

lere. De nasale affaldsaflejringer, bedre kendt

som bussemænd, er nemlig det rene guld og alt

for værdifulde til at lade gå til spilde under skri-

vebordet, hvis man skal tro den østrigske lunge-

specialist, professor Friedrich Bischinger. 

Professor Bischinger mener at kunne føre be-

vis for, at folk, der piller næse og efterfølgende

spiser resultatet af aktiviteten, er både sundere,

lykkeligere og i større harmoni med deres krop

end folk, der forsager næsens velsignelser. De

bakterier, der findes i en standardbussemand, er

således med til at styrke immunforsvaret, hæv-

der Bischinger og påpeger, at moderne medicin

forsøger at gøre nøjagtig det samme, men på en

langt mere kompliceret måde. 

Næsepilleri

er med andre

ord ikke kun

fornøjeligt og

fuldstændig

naturligt; det

er tilmed medi-

cinsk set en

rigtig god idé.

Så måske lig-

ger her en

kampagneidé

for en fremsynet sundhedsminister: “10 om

dagen er vejen til et sundere liv”, eller en poten-

tiel salgssucces for en driftig kogebogsforfatter:

“Grillede og kogte bussemænd på 100 måder”.

Størrelsen betyder noget 
– også for vikinger
Ny banebrydende forskning i de islandske saga-

er afslører, at vores stovte vikinge-forfædre be-

kymrede sig om andet og mere end længden af

deres skæg og deres evner udi hærgen og plyn-

dring. Professor Carl Phelpstead fra Cardiff Uni-

versity har således i afhandlingen: Size Matters:
Penile Problems in Sagas of Icelanders doku-

menteret, at heltene i sagaerne ofte var plaget af

tvivl om deres manddoms størrelse og formåen. 

Professor Phelpstead har efter grundig tekst-

nær gennemgang af bl.a. Grettirs Saga fundet

bemærkelsesværdige ligheder mellem de betyd-

ninger, man tillagde penis i middelalderens Is-

land, og dem, vi kender i dag. Størrelsen og gø-

relsen har haft stor betydning for vikingernes

identitet, hævder Phelpstead.

Han citerer bl.a. en interessant passage et

godt stykke inde i Grettirs Saga, hvor hoved-

personen Grettir Amundarson reflekterer over

den latterliggørelse, han blev udsat for af en tje-

nestepige, der ved et uheld så ham nøgen. Den

ydmygede Grettir forsvarer sig med, at hans

store testikler kompenserer for hans ynkelige

lem.

Måske en trøst for den moderne mand?

Vloaypk er ok
Iøfgle en uerndsøeglse på Cmabrigde Uinvertisy,

bteyedr det ikke noegt i hivklen rkækefløge

bgotsavrene såtr i et ord, det esente vgitgie er at

det frøtse og sdiste bgosatv i odret er på de rtete

padlser. Rseten kan lngie vloaypk men du vil sat-

dig vræe i snatd til at lsæe det. Det er frodi den

mnenesekilge hejrne ikke lesær hevrt bgotsav,

men odret som en hleehd...

Heureka!!!

“Vi er begyndt at sidde i læsesalen
på Statsbiblioteket, fordi det ikke
er til at få ørenlyd på jura.

Støjende stiletter

Søren Munk, andetårsstuderende på jura

A
ndrei Erichsen/AU

-Foto

KLIK-KLAK

The most exciting phrase to hear in science is 
not ‘Heureka!’ (I found it!) but ‘That’s funny...’

Isaac Asimov (1920-1992)


