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Universitetets
rolle til
debat
Nu kan det være nok! Universitetet
er ved at reducere sig selv til at være
tjenestepige for erhvervslivet. Og her
er tjenestepige tænkt som “et red-
skab til udklækning af fremtidige
medarbejdere, som kan bidrage til
større markedsandele og profit til
danske virksomheder”.

Det siger en række studerende på
Humaniora, og for at stoppe den
efter deres opfattelse foruroligende
udvikling, eller i det mindste sætte
udviklingen til debat, har de stude-
rende stiftet en ny studenterbevæ-
gelse: Humboldt-bevægelsen. Be-
vægelsen skriver i sit manifest fra
den 27. september 2004:

“Det reelle problem med arbejdslø-
se akademikere, og humanister i sær-
deleshed, skal ikke løses ved kun at
fokusere på, hvad universitetet skal
gøre anderledes. Snarere er der brug
for en mere overordnet debat om,
hvilken rolle universitetet kan og skal
spille i samfundet.”

CAMPUS har sat to af initiativta-
gerne stævne med to andre humanio-
rastuderende, som ikke føler, at uni-
versitetet lefler for erhvervslivet ved
at samarbejde mere med det. De op-
fatter snarere det øgede samarbejde
som en udmærket måde at sikre aka-
demiske arbejdspladser og mere er-
hvervsrettet forskning. 

Side 5 

Vidensmiljø i verdensklasse
Evalueringen af den største danske 
forskningsindsats på miljøområdet 
fremhæver lektor Bente Lomstein fra 
Afdeling for Mikrobiologi, der fik 
brugerne med som ligeværdige 
partnere i sit forskningsprojekt.  3
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Entrepreneurship, intrapreneurship – eller på gammelt
dansk iværksætteri – er blevet et af tidens store ord.

Både videnskabsministeren, erhvervsministeren og statsmi-
nisteren taler om det, og det samme gør politikere i kom-
muner og amter. Betyder det noget for Aarhus Universitet?
Det gør det – spørgsmålet er 
snarere, hvad det betyder, og
hvordan det betyder noget.

Universitetet var i efteråret
2002 med til at danne Center 
for Entrepreneurship, sammen
med Handelshøjskolen, Ingeniør-
højskolen, Arkitektskolen samt
Århus Amt og Århus Kommune.
Senere er Journalisthøjskolen
kommet med. Centeret har ud-
budt en lang række kurser, ar-
rangeret konkurrencer og events,
besøgt medlemsinstitutionerne osv. Det har her vist sig, at
der blandt Aarhus Universitets studerende er meget stor
interesse for de kvalifikationer og de nye muligheder, som
centeret gav adgang til. Overraskende og meget glædeligt.

Kurserne har hidtil overvejende givet nogle værktøjer,
som den studerende kan bruge ved siden af sit studium

og i nogle tilfælde også i forbindelse med studiet. Men kur-
serne har grundlæggende ikke haft en sådan karakter, at de
kunne integreres i de ordinære uddannelser. Det må imid-
lertid ske, hvis universitetet – og ikke mindst de studerende
– skal have en videregående nytte af deres viden om og
kompetencer på området iværksætteri. 

Bestyrelsen for Center for Entrepreneurship har som op-
følgning på en evaluering af aktiviteterne besluttet, at der i
de kommende måneder skal fokuseres på at indlejre og in-
stitutionalisere aktiviteterne hos de fem medlemmer. Det
skal med andre ord forsøges at udvikle kurser med et så-
dant niveau og indhold, at de kan bruges i studiernes frie
del. Forhåbentlig er tilstrækkeligt mange institutter og stu-
dienævn parat til at tage den udfordring op. Det er i den
sammenhæng realistisk at forvente, at forslaget til udvik-
lingskontrakt kommer til at pege på iværksætteri som et fo-
kusområde.

Center for Entrepreneurship blev den 1. oktober en del af
Aarhus Universitet gennem en såkaldt virksomheds-

overtagelse. For centeret betyder dette først og fremmest, at
det skulle blive lettere at deltage i universitetssamarbejde
nationalt og internationalt. Men for at det kan realiseres,
må centerets aktivitet udvikle sig som netop nævnt. For
Aarhus Universitet betyder virksomhedsovertagelsen, at vi
tydeligere end hidtil signalerer, at indsatsen på området
tages alvorligt. Ikke for at erstatte studier, men for at give
de studerende flere muligheder undervejs i og efter deres
studium.

Organisatorisk er Center for Entrepreneurship koblet til
Erhvervskontakten, men befinder sig fortsat på adressen
Finlandsgade 25. Besøg det her eller på www.cfe-aarhus.dk. 

Entrepreneurship

Rektor Niels Chr. Sidenius

Kurserne har grundlæggende
ikke haft en sådan karakter, 
at de kunne integreres i de 
ordinære uddannelser. 
Det må imidlertid ske, hvis
universitetet – og ikke mindst
de studerende – skal have en
videregående nytte af deres
viden om og kompetencer på
området iværksætteri. 
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On October 27th, a complete evalua-

tion of the largest Danish environ-

mental research effort of the nine-

ties will be published. The Strategic

Environmental Research Programme

(SMP) channelled 700 million DKK

over a ten-year period into research-

ing the most significant Danish envi-

ronmental problems. The opinion re-

search institute Mandag Morgen car-

ried out the evaluation, which is

based on a series of interviews with

Danish and foreign experts. The eva-

luation states, among other things,

that the SMP was a “tremendous lift

in quality that transformed a scatter-

ed and tangled field of research into

what resembles a cohesive world-

class scientific environment”. 

One of the researchers singled out

in the evaluation is associate profes-

sor Bente Lomstein, Institute of Bio-

logy. From 1992-96 she was head of

the Centre for Strategic Environmen-

tal Research, Marine Division, which

has supplied much new knowledge

about the impact of nutrients on ma-

rine environments. Bente Lomstein

is especially commended for her ef-

forts in having the research results

implemented in practice. 

As the first university in Denmark,

the University of Aarhus will intro-

duce the requirement of teaching

experience for academic positions.

From no later than April 1st 2005 

applicants for positions of assistant

professor, associate professor, and

professor must explicitly document

their abilities as teachers, in the

same way as they are automatically

required at present to document

their qualifications as researchers.

The goal is to ensure the same

quality in teaching as in research.

First and foremost, the applicant’s

ability in research-based teaching

will be taken into account, but other

forms of experience might also

count. The teaching experience re-

quired will depend on the content

and type of position, i.e. assistant

professor, associate professor or

professor.

The future of the University is at

stake. This is the contention of a

group of students, who have formed

the Humboldt Movement. This new

movement, whose core group con-

sists of approximately 25 students

from various fields within the Huma-

nities, calls for a debate about the

role universities could – and should

– play in society. Because the Uni-

versity Act has abolished the auto-

nomy of the universities and intro-

duced an authoritative management

system, the Humboldt Movement

believes that academic freedom has

been undermined and that studies

have been streamlined to fit the im-

mediate needs of private corpora-

tions.

The Humboldt Movement has

taken its name after the German 

politician, humanist and university

founder, Wilhelm von Humboldt

(1767-1835).  

Sunday October 31st sees the 60th

anniversary of the bombing of the

University of Aarhus by the Royal

Air Force (RAF), whose goal was to

destroy the two student halls of re-

sidence used as Gestapo head-

quarters in Jutland. The mission

was a success. 

With great precision – by the

standards of the day – the RAF

bombers avoided catastrophically

damaging other buildings. Approxi-

mately 75 people were killed, most

of whom were Germans. 

The Anniversary will be com-

memorated with an exhibition until

November 14th in the Ambulatory,

Building 413.

A series of Chairs at the Faculty of

Humanities are to be reserved for

younger researchers who have a no-

ticeable research potential. This will

strengthen research at the Faculty

and help retain good researchers. At

the same time, this initiative hopes

to show that it is worthwhile making

an effort.

According to Dean Bodil Due, the

Faculty’s poor economy has meant

that it has far fewer professors than

the number of excellent researchers

on the staff might justify. 

The new Chairs, all established

with special portfolios, will run for

five years with the possibility of a

three-year extension.

World Class Scientific Environment

Higher Emphasis on Teaching Skills 

The University of Aarhus bombed by the Royal Air Force 

New Student Movement

New Professor Policy at the Humanities

JUST A MINUTE

Universitetshistorisk Udvalg

Translation: Kasper Thaarup

Rettelse

I CAMPUS nr. 3  skrev vi i artiklen “Et oprør - et valg”, 
at daværende rektor Søren Sørensen indgik en aftale 
med oberst Lunn, Langelandsgades Kaserne, gående ud
på, at militæret kunne sættes ind over for studerende. 
Dette er ikke korrekt. Vi beklager misforståelsen. 
Anders Correll, redaktør



“Et gevaldigt kvalitetsløft, der foran-
drede et spredt og broget forsk-
ningsfelt til noget nær et samlet vi-
densmiljø i verdensklasse. Samfun-
det har kort sagt fået rigtig meget
god forskning for pengene,” konklu-
derer analyseinstituttet Mandag
Morgen, som har evalueret Det Stra-
tegiske Miljøforskningsprogram. 

Evalueringen bygger på interview
med en række danske og udenland-
ske eksperter. Samtidig fremhæver
man, at der blev etableret stærke
forskningsnetværk på tværs af insti-
tutionerne, og at SMP var en meget
effektiv rugekasse for unge forsk-
ningstalenter. 

Men der er også plads til kritik. I
evalueringsrapporten hedder det
bl.a., at der har været for lidt fokus
på, hvordan forskningsresultaterne
kunne gøres nyttige for brugerne, at
samspillet mellem naturvidenskaben
og samfundsvidenskaben har været
for ringe, og at udfasningen af pro-
jekterne ofte har været for brat med
for få muligheder for at sikre konti-
nuitet inden for lovende forsknings-
felter. 

Kendte betingelserne
Det sidste kritikpunkt kan lektor
Bente Lomstein fra Afdeling for Mi-
krobiologi på Aarhus Universitet
godt skrive under på. Hun ledede fra
1992-1996 Center for Strategisk Mil-

jøforskning i Marine Områder. Cent-
ret fik ikke penge til at fortsætte,
men både centret og Bente Lomstein
fremhæves i evalueringen for den
fine forskning og specielt for måden,
hvorpå hun inddrog brugerne i
forskningen og fik resultaterne im-
plementeret i praksis.  

– Selvfølgelig var det ærgerligt, at
vi ikke gik videre – men vi er ikke
blevet snydt. Vi vidste på forhånd, at
selv om vi havde gjort det godt, var
det ikke ensbetydende med, at man
gik videre, siger Bente Lomstein.

Det marine center skulle undersø-
ge, hvad der sker i havmiljøet, hvis
man får bremset udledningen af
kvælstof fra land. 

– Rent praktisk kan det ikke lade
sig gøre at studere en reduktion i
næringsstoftilførslen til havmiljøet
på så kort tid. Derfor var vi nødt til
at arbejde med modelsystemer og
udvalgte havområder, hvor vi kendte
miljøtilstanden. Vi undersøgte bl.a.,
hvordan udbredelsen af ålegræs, der
tidligere var langt mere almindelig,
påvirker havmiljøet, siger Bente
Lomstein. 

Fra grundforskning til praksis
Forskningen i centret har været med
til at kortlægge den store variation,
der er i næringsstoftilførslen fra
land. Herunder, at amternes måned-

lige målinger i havmiljøet ikke altid
gav det korrekte billede af nærings-
stofniveauet i det. På centrets anbe-
falinger har mange amter i dag sat
målefrekvensen op eller benytter
selvregistrerende udstyr, som måler
koncentrationerne mere hyppigt. 

– Det er selvfølgelig en stor til-
fredsstillelse, når resultater fra
grundforskning på den måde finder
anvendelse i praksis, og det er et rig-
tig godt eksempel på vidensoverfør-
sel, siger Bente Lomstein. 

Men at det netop lykkedes for
Bente Lomstein at få vigtig viden
implementeret i praksis, er måske
ikke så overraskende. Allerede fra
centrets start inviterede hun alle
brugerne af havforskningen her-
hjemme, styrelser, amter og fiskeri-
organisationer mfl., med i en følge-
gruppe. Og det er ifølge Bente Lom-
stein den væsentligste årsag til cen-
trets succes – en påstand, hun ikke
står alene med. 

“At invitere brugerne så tæt på var
ikke hverdagskost i forskningsverde-
nen anno 1993. Men tilmed at sikre,
at brugere følte sig som ligeværdige
samarbejdspartnere, er lidt af et me-
sterstykke,” skriver Mandag Morgen
i evalueringsrapporten.

De tunge spørgsmål
På trods af den store succes med
Center for Strategisk Miljøforskning
i Marine Områder lægger Bente
Lomstein ikke skjul på, at hun gerne
havde set centret fortsætte ud over
de fire år. 

– Vi havde på det tidspunkt op-
bygget et supergodt team af forskere
og nogle meget velfungerende net-
værk blandt brugerne. Vi producere-
de mange ph.d.er og kandidater.

Samtidig havde vi fat i nogle af de
virkelig tunge problemstillinger in-
den for havmiljøet, herunder ud-
veksling af næringsstoffer mellem
havbund og -vand, og hvordan pul-
jen af opløst organisk kvælstof i ha-
vet opfører sig, siger Bente Lomstein
og stiller selv to drilske spørgsmål:

– Hvorfor fører den øgede mæng-
de af næringsstoffer til havmiljøet
f.eks. ikke til en forøget mængde af
fisk? Og hvorfor oplever vi nu, at
mængden af vandmænd er stærkt
stigende? Vi ved det faktisk ikke.
Derimod ved vi nu, at havmiljøet
har en stor bufferkapacitet mod
store menneskeskabte påvirkninger,
men når man over et vist punkt, så
bryder systemet totalt sammen, si-
ger Bente Lomstein med henvisning
til de tilbagevendende problemer
med iltsvind og bundvendinger om
sommeren.

I forbindelse med lukningen af
Center for Strategisk Miljøforskning
i Marine Områder i 1997 bad man
brugerne af forskningen om at for-
mulere en række spørgsmål til for-
skerne. Det blev til bogen Havmil-
jøet ved årtusindskiftet, som i dag
bl.a. anvendes som undervisnings-
materiale. Bogen kan bestilles på 
tlf. 4848 1393.  

Anders Correll / ac@adm.au.dk
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Den 27. oktober kommer evalueringen af den største 
danske forskningsindsats på miljøområdet: Det Strategiske
Miljøforskningsprogram. Lektor Bente Lomstein, Afdeling 
for Mikrobiologi, fremhæves for sin strategiske indsats.

Havmiljøet har en stor 
bufferkapacitet mod store 
menneskeskabte påvirkninger,
men når man over et vist punkt,
bryder systemet totalt sammen.

Lars Kruse/AU-Foto

Lektor Bente Lomstein“

Vidensmiljø i verdensklasse

miljøforskning

Bente Lomstein studerer ålegræs ved Århusbugten. Ålegræs har været på retur i de danske farvande efter den øgede udledning af kvælstof og fosfor.

er danmarkshistoriens mest ambitiøse satsning inden for miljøforskning.

SMP dækker de vigtigste miljøproblemer i jord, vand og luft, herunder:

· at styrke kvaliteten af forskningen på miljøområdet

· at koordinere forskningen på miljøområdet 

· at sikre nyttiggørelsen af forskningen 

Programmet løb oprindelig fra 1992 til 1996, hvorefter det blev fornyet

frem til 2004. Der er bevilget ca. 700 millioner kr. til mere end 600 

danske og internationale forskere og mellem 300 og 400 ph.d.er er 

blevet udklækket i SMP.

Styringen blev lagt i hænderne på en lille ledelsesgruppe – anført af 

uddannelses- og forskningsrådgiver i Verdensbanken Lauritz Holm-

Nielsen, tidligere lektor og dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Forskningen var organiseret i 29 forskningscentre uden mure. 

En midtvejsevaluering fra 1997 viste, at der i programmets første halv-

del (1992-1996) var produceret mere end 2.700 publikationer – heraf

1.100 underkastet peer-review. Hertil kommer knap 1.000 konferencepa-

pers. Der findes ingen optælling af publiceringen efter 1996, men meget

tyder på, at niveauet i denne periode var endnu højere. 

Kilde: Analyseinstituttet Mandag Morgen.

Evalueringsrapporten kan ses fra den 28. oktober på: www.smp.au.dk

det strategiske miljøforskningsprogram (smp)



De nye studerende i studienævnene
efter valget får nok at se til. Fremti-
den står på kompetencebeskrivelser
og nye studieordninger over hele
linjen, og der er ingen, der ved, hvor
hård en kamp det bliver. Studieord-
ningerne skal tilpasses både ny uni-
versitetslov og de nye bekendtgørel-
ser, så der er lagt op til store æn-
dringer mange steder. De studeren-
de spiller en stor rolle i dette arbej-
de, for de sidder med ved bordet
hele vejen for at komme med de

input, som kun personer med direk-
te erfaring med studierne kan give. 

Det daglige arbejde
Sune Mørch Knudsen er studenter-
næstformand i Studienævn A på Det
Naturvidenskabelige Fakultet, som
tager sig af bachelor- og kandidatud-
dannelserne. Han beskriver det dag-
lige arbejde sådan:

– Med møder hver 2.-4. uge er der
nok at gøre. Der er som regel en dis-
pensationsansøgning eller to og der-
udover alt det andet. Møderne er al-
tid konstruktive, og der bliver lyttet

til de studerende, for vi har en vin-
kel, som underviserne ikke har: di-
rekte og daglig kontakt med studie-
ordningen igennem vores studier.
Det er vores “virkelighed”, der skal
planlægges, så derfor er den daglige
kontakt alfa og omega.

Kompetencebeskrivelser
En spændende opgave for studie-
nævnene lige nu er kompetencebe-
skrivelser. De skal laves i forhold til
alle studieordninger som en forkla-
ring til de fag, der udbydes, for at
hjælpe de studerende til at blive klar
over, hvad det er, “man kan”, når
man er færdig med sin uddannelse.
På Naturvidenskab har de fået nav-
net målbeskrivelser.

– Det hjælper de studerende med
at få et overblik over deres uddan-
nelse, siger Sune Mørch Knudsen.
Målbeskrivelserne er tilknyttet de
enkelte fagudbud, og kort sagt er

det, hvad man kan forvente at kunne
efter et givent fag. Det er et meget
stort puslespil, for de skal i sidste
ende hænge sammen i en komplet
uddannelse med ikke alt for mange
gentagelser. Udfordringen for stu-
dienævnet ligger i, at dette sker. 

– En anden gevinst ved målbe-
skrivelserne er, at man senere kan
henvise til dem i en eventuel ansøg-
ning, så arbejdsgiverne kan få et
indtryk af, hvad uddannelsen har
omfattet. 

Fremtiden
Det er meget forskelligt, hvor langt
de enkelte institutter er kommet
med deres nye studieordninger. De
skulle gerne ligge klar ret hurtigt, så
de studiesøgende næste forår har
noget at vælge mellem. Men det er
et indviklet arbejde, som skal tage
højde for diverse bekendtgørelser
om adgangskrav, uddannelse og ek-

saminer, og nu også for kompeten-
cebeskrivelser. De studerende delta-
ger i dette arbejde på lige fod med
de ansatte, og resultatet skulle gerne
blive fremtidens uddannelser. 

Kasper Thaarup
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campus varmer op til valgene til bestyrelse og 
studienævn den 18. november med en række artikler. 
I denne artikel ser vi nærmere på, hvad der foregår 
bag de lukkede døre på studienævnsmøderne. 
Det er her, de studerende har den direkte indflydelse på
deres daglige studier.

studenterindflydelse 

Fra senest 1. april næste år skal an-
søgere til adjunkt-, lektor- og profes-
sorstillinger på Aarhus Universitet
eksplicit dokumentere deres evner
som undervisere. Ganske som de i
dag helt pr. automatik dokumente-
rer deres forskningskvalifikationer,
fordi der hidtil har været lagt alt-
overvejende vægt på den side. Men
nu ønsker universitetet at kvalitets-
sikre undervisningen på samme må-
de som forskningen. 

Umiddelbart er det ansøgerens
kompetencer inden for forsknings-
baseret undervisning, der bedøm-
mes, men andre erfaringer kan også
tælle. 

Rent praktisk skal ansøgeren ved-
lægge en såkaldt undervisningsport-
folio, der beskriver vedkommendes
uddannelse og erfaring som under-
viser og evaluering fra studerende. 

En undervisningsportfolio skal
derfor indeholde elementer som en
liste over gennemført undervisning
og eksamensforløb samt en gennem-
gang af erfaringer med vejledning på

for eksempel speciale- eller ph.d.-ni-
veau. Relevante kurser inden for
universitetspædagogik kan også
medtages i en portfolio eller erfa-
ringer med lærerteam, kollegial su-
pervision, studieledelse eller lignen-
de.

Når kravet om undervisningsport-
folio bliver endeligt indført, vil det
fremgå af stillingsopslagene. De vil
også uddybe i højere grad end tidli-
gere, hvilke specifikke krav til ansø-
gerens undervisningskompetence
der stilles. Det vil afhænge af stil-
lingens indhold og af, om det er en
adjunkt-, lektor- eller professorstil-
ling. 

Beslutningen om at indføre un-
dervisningsportfolio ved Aarhus
Universitet er baseret på et udvalgs-
arbejde og på en efterfølgende dis-
kussion i universitetets ledelse.

Sys Christina Vestergaard /
scv@adm.au.dk

Der bliver lyttet til de studerende, for vi 
har en vinkel, som underviserne ikke har.

Sune Mørch Knudsen“

· udarbejder studieordninger

· tilrettelægger undervisningen

· behandler ansøgninger om 

dispensation

· behandler meritoverførsler

· udtaler sig om andre områder

af undervisningen

Alle studerende kan stemme 

til studienævnsvalget. De fleste

steder er der fredsvalg, fordi fag-

rådene opstiller en samlet liste.

Studienævn

Undervisningsevner
får højere prioritet
Aarhus Universitet indfører som første universitet 
i Danmark krav om, at ansøgere til videnskabelige 
stillinger skal dokumentere deres evner som 
undervisere – og ikke kun som forskere.

“Den Danske Designpris – Visions-
prisen” gik fredag den 22. oktober til
det interaktive gulv iFloor, som det
tværfaglige forskningscenter Inter-
aktive Rum under ISIS Katrinebjerg
har udviklet i samarbejde med Arki-
tektskolen i Aarhus. 

Prisen blev overrakt af kronprins

Frederik, der allerede kender 
iFloor fra den demonstration, han
og kronprinsessen fik, da parret be-
søgte IT-byen Katrinebjerg den 26.
juli. 

Prismodtagerne er de fire ud-
viklere af iFloor: programmør Kas-
par Rosengreen Nielsen fra Datalo-

gisk Institut samt ph.d.-studerende
Andreas Lykke-Olesen og Martin
Ludvigsen og lektor Peter Krogh fra
Arkitektskolen. 

iFloor er illustreret på 
www.interactivespaces.net/
?section_id=130

/scv

Designpris til interaktivt gulv

Studienævnsvalg 2004

Det Humanistiske Fakultet
vil belønne projekter med
perspektiv.

En række nye femårige professora-
ter på Det Humanistiske Fakultet
skal reserveres yngre forskere med
et markant forskningspotentiale. De
skal både styrke forskningen ved fa-
kultetet og fastholde gode forskere. 

– Vi har oplagt færre professorer,
end de mange gode forskere blandt

lektorerne berettiger til, siger dekan
Bodil Due, der har fremsat forslaget
om en ny professoratspolitik.

De senere års økonomiske situa-
tion på fakultetet har betydet, at en
række professorater står ledige. Så-
kaldte professorater med særlige op-
gaver skal nu sikre, at forskere ikke
søger til andre universiteteter, hvor
mulighederne for en karriere er
større. De nye professorater kan
eventuelt forlænges med tre år efter
en evaluering.

Fare for forskningen
På længere sigt er den nuværende
situation en fare for forskningen ved
fakultetet, mener Bodil Due, der
peger på, at forskere kan komme til
at stå dårligere i konkurrencen om
eksterne midler.

– Vi kan risikere, at niveauet i
forskningen falder, og at udviklingen
i forskning og uddannelse går i stå,
hvor meningen med den nye insti-
tut- og studiestruktur jo er at udvik-
le fag og skabe nye initiativer. Sidst,

men ikke mindst, skal forslaget gøre
det synligt, at der er en belønning i
at gøre en særlig indsats, siger deka-
nen.

Forslaget har fået bred tilslutning
i Akademisk Råd ved fakultetet og
blandt de syv institutledere. Fakulte-
tet vil så hurtigt som muligt udar-
bejde interne opslag, der skal ind-
kalde forskningsprojekter med et
udviklingsperspektiv. Efter en prio-
ritering af projekterne skal de ud-
valgte forskere gennem en bedøm-

melse for at sikre, at deres projekter
er på internationalt niveau og har
potentiale til at udvikle fagområdet.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor
mange professorater der oprettes i
første omgang.

– Men merudgiften vil være af
overkommelig størrelse, siger Bodil
Due. 

Helge Hollesen / campus.au.dk

Nye professorstillinger skal gå til yngre forskere

Alexandra Instituttet



Der foregår i øjeblikket en kamp om
værdier på universitetsområdet,
skriver Humboldt-bevægelsen i sit
manifest af 27. september 2004.
Læser man videre, forstår man hur-
tigt, at det ifølge bevægelsen ikke er
de rigtige værdier, som er ved at
vinde kampen. Universitetsloven har
afskaffet universiteternes autonomi
og indført et autoritært ledelsessy-
stem. Forskningsfriheden er under-
mineret, og studierne ensrettes mod
erhvervslivets behov her og nu. Bru-
gerbetaling står måske for døren, og
taxameterordningen sænker det fag-
lige niveau. Det lyder slemt. Men
hvorfor kalde den tyske humanist og
universitetsgrundlægger Wilhelm
von Humboldt til hjælp?

– Humboldt betragtes som det
moderne universitets grundlægger.
Det er et selvstændigt universitet,
som danner ramme om en fri forsk-
ning, der ikke bare tjener erhvervsli-
vets interesser. Det er et universitet,
der lægger vægt på både uddannelse
og individuel dannelse, forklarer
filosofistuderende Linda Klitgaard,
der sammen med studiekammeraten
Jon Boiesen er talspersoner for be-
vægelsen. 

Erhvervsrettede studier
Er det holdninger, der giver genlyd
hos andre studerende? Mette In-
gerslev og Annemarie Malchow-
Møller læser begge Europastudier,
og de hopper ikke umiddelbart på
Humboldt-bevægelsens vogn.

Mette: Det er ikke, fordi jeg er
uenig i alle punkter. Men jeg synes
ikke, det er dårligt, at studierne bli-
ver mere erhvervsrettede.

Annemarie: Jeg melder mig heller
ikke ind. Man skal jo også huske, at
verden har ændret sig siden Hum-
boldt.

Jon: Nu må jeg lige understrege,
at når vi er imod den stigende er-
hvervsretning, er det jo ikke det
samme, som at vi er imod, at folk
kan få job bagefter. Men vi er imod,
at man udelukkende tænker om uni-
versitetet i baner af, hvad erhvervsli-
vet lige står og mangler. 

Mette: Det virker, som om I med
erhvervslivet udelukkende mener
det private erhvervsliv. Jeg har hørt
arbejdsgivere fra det offentlige stå
meget stærkt på, at vi skal være
fremme i skoene, tage praktikophold
og gøre os attraktive for arbejdsmar-
kedet.

Annemarie: På Europastudier gør
vi det ved at mødes med folk fra er-
hvervslivet, så vi finder ud af, hvor
vores kompetencer ligger, og de fin-
der ud af, hvad vi kan. Det handler
ikke om at erhvervsrette fagene som
sådan.

Jon: Jeg mener, erhvervslivet har
et problem, når man ikke fatter, at
humanister har en faglighed, der
kan bruges til noget. Der er ingen
åbenhed over for humanister.

Mette: Jamen det er da humani-
sterne, der har et problem, hvis de

ikke kan sætte ord på deres kompe-
tencer. Det er et helt grundlæggende
problem.

Jon: Humaniora har et imagepro-
blem. Det er klart. Men det kan man
godt gøre noget ved uden at sælge
ud, som man gør nu. Det handler vel
om, at studierne bliver bedre til at
sluse folk ud. 

Hvis ansvar?
Annemarie: Jeg ser sådan på det, at
det er samfundet, der har et pro-
blem, fordi vi har uddannet en mas-
se humanister, og erhvervslivet ef-
terspørger noget andet. Spørgsmålet
er så, hvad vi gør. Enten kan det of-
fentlige og private erhvervsliv tilby-
de efteruddannelse og praktikstil-
linger og dermed lære os, hvad de
har brug for. Men det forlænger vo-
res “studietid”. Eller også kan ud-
dannelserne på universitetet gøres
lidt mere erhvervsrettede på over-
bygningen. Så bliver studierne ikke
forlænget og overgangen til er-
hvervslivet lidt lettere. Jeg synes,
der er god mening i den sidste mo-
del. 

Jon: Jeg synes ikke, man kommer

udenom, at det må være erhvervsli-
vets ansvar. Man ved jo aldrig, hvil-
ket arbejde man kommer ud i.

Annemarie: Nej, men det forhind-
rer ikke, at man er mere bevidst om
sine kompetencer på forhånd.

Linda: Det synes jeg også er fint
nok. Men det skal bare være nogle
kompetencer, der rammer bredt og
ikke i forhold til et bestemt erhverv.
Der er en tendens til, at kompeten-
cer altid bliver defineret i forhold til
noget bestemt, man så skal bruge
dem til. Vi bliver ikke bedre huma-
nister af at lære f.eks. økonomi og it
på uddannelsen. Det ville være at
gøre os selv en bjørnetjeneste.

Et spørgsmål om prioritering
Humboldt-bevægelsen er bekymret
for humanioras og grundforsknin-
gens fremtid. Et flertal i Folketinget
ønsker at satse på “samfundsrele-
vant” forskning som it, nanoteknolo-
gi og bioteknologi. Humaniora har
derimod fået bevillingerne skåret
med 10 procent de seneste 10 år,
hvilket nu koster arbejdspladser på
Det Humanistiske Fakultet.

Jon: Politikere og erhvervslivet
har ofte en meget snæver definition
af, hvad samfundsrelevans er. Men
der er også samfundsrelevans i at
have grundforskning i humaniora og
naturvidenskab og samfundsviden-
skab. Bestyrelsesformanden på Aar-
hus Universitet (Jens Bigum, red.)
har sagt, at han bakker op om “pick
the winners”-strategien, altså vi skal
satse på områder som nanoteknolo-
gi, bioteknologi og it. Det må vel be-
tyde, at alt det andet får endnu lave-
re prioritet.

Annemarie: Det er ikke mere end
en uge siden, jeg i tv hørte en række
eksperter sige, at vi skal satse endnu
mere på grundforskning i Danmark,
for det er det, vi er gode til. Jeg er
da helt enig i, at vi skal værne om

grundforskningen på universiteter-
ne, og jeg kan også godt se, at an-
vendt og erhvervsrettet forskning
prioriteres meget højt. Men der er
stadig plads til blandt andet huma-
nistisk grundforskning. Spørgsmålet
er så, hvor højt vi har råd til at prio-
ritere den.

Jon: Har Danmark ikke råd til at
være en kulturnation? Har vi ikke
råd til at have kulturinstitutioner
som det Antikmuseum, som vi sid-
der i her? Vi lever i et af verdens ri-
geste lande!

Annemarie: Selvfølgelig skal der
være nogle til at opretholde og ud-
vikle den kulturelle viden og dyrke
grundforskning. Det er vi helt enige
om. Men måske skal der ikke være
50 nye studerende på idehistorie
hvert år.

Linda: Jeg er enig, men det er
taxameterordningen, der tilskynder
visse fag til at tage hensyn til økono-
mien frem for, hvad der er relevant
for samfundet. Det, vi helt grund-
læggende gerne vil sætte til debat,
er, hvor grænsen skal gå mellem
grundforskning og anvendt forsk-
ning og offentlig og privat forskning.
Forskningskommissionen skrev alle-
rede i 2001, at universiteterne skal
indstille sig på, at skellene vil blive
opblødt. Da de tanker også ligger
bag den nye universitetslov, frygter
vi, hvad det vil betyde for forsknin-
gen på universiteterne. Det er godt,
at der er kommet et større samspil
mellem samfundet og universitetet,
men det vil være katastrofalt, hvis
det udelukkende bliver interesser
uden for universitetet, der kommer
til at bestemme, hvad der sker in-
denfor.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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Universitetets fremtid er på spil, mener en gruppe studerende, der har dannet en ny bevægelse, 
Humboldt-bevægelsen. Der er behov for en debat om, hvilken rolle universitetet kan og skal spille 
i samfundet, mener bevægelsen. CAMPUS satte bevægelsens to initiativtagere stævne i Antikmuseet 
og indbød to andre humaniorastuderende til en diskussion om nogle af bevægelsens synspunkter.

Mellem Humboldt og erhvervsliv

· er en ny studenterbevægelse dannet af studerende fra filosofi 

og idéhistorie samt historie og litteraturhistorie

· består af ca. 25 aktive studerende fra forskellige humanistiske studier

· er en politisk, men ikke partipolitisk bevægelse

· har taget navn efter den tyske sprogforsker, politiker og humanist 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835), der grundlagde Humboldt-

universitetet i Berlin

· kæmper bl.a. imod kommercialisering af universiteterne, afskaffelse 

af forskningsfriheden, afskaffelse af universiteternes autonomi, 

taxameterordningen, den faglige ensretning og brugerbetaling på 

universiteterne 

· var med i de seneste STOP-NU-demonstrationer mod nedskæringer i 

bevillingerne til undervisning og anslår, at 200 universitetsstuderende

deltog i demonstrationen på Rådhuspladsen i Århus.

· Kontakt: l_klitgaard@hotmail.com  eller  jonboiesen@yahoo.com

humboldt-bevægelsen

studenterbevægelse

Lars Kruse/AU-Foto

To af initiativtagerne
til Humboldtbevæ-
gelsen, Linda Klit-
gaard (t.v.) og Jon
Boiesen (t.h.) flanke-
rer studiekammera-
terne Mette Ingerslev
og Annemarie Mal-
chow-Møller fra Euro-
pastudier.



Trylleformularer som denne
tryllebinder børn på Natur-
historisk Museum, mens den
vilde skattejagt går på Steno
Museet. 

I efterårsferien blev Universitetsparken
indtaget af børn og bedsteforældre, der
målbevidst stilede mod naturvidenska-

bens højborg i det sydvestlige hjørne. 
Naturhistorisk Museums nye særud-

stilling “Livsformer” giver aha-oplevelser
på stribe med sine forklaringer som:
Hvordan den brune bjørn blev hvid, eller
hvorfor vi alle – egentligt – er afrikanere. 

Et andet tilløbsstykke var troldmands-
showet. 

– Jeg vil lave troldmandens fastfood.
Ved I, hvad fastfood er? spurgte trold-
manden, alias biologistuderende Carsten
Fomsgaard.

– Ja, McDonald’s, lød det fra et af bør-
nene i det tætpakkede auditorium.  

Troldmandens fastfood viste sig at væ-
re noget ganske andet: en skumpølse.
Tilberedt af tørret drageblod, koldt vand
og lidt varmt – og til slut opvaskemiddel.

– Aaadr, lød børnekoret fra salen.
– Hvorfor “adr”? spurgte den pølse-

sultne troldmand. 
– Sæbe er ulækkert, svarede en dreng. 
Men her gjorde sæben sin gavn, for ef-

ter den var hældt i rigelige mængder på
indersiden af glaskolben, hvor ingredien-
serne blev blandet, smuttede skumpøl-
sen gelinde ud af kolben og stak til vejrs
som en to meter høj lyserød skumfidus. 

– Det kan ikke anbefales at lave skum-

pølsen hjemme, tilføjede troldmanden.
Ja, det må være i tilfælde af, at nogle
blandt publikum skulle have noget tørret
drageblod hjemme på krydderihylden!

Broccoli-skoven
På Steno Museet var der helt andre bol-
ler på suppen. Skattejagt. 

Børnebørn og bedsteforældre boltrede
sig i museets nye udstilling om landkort.
Hver især udstyret med et ark med 12
spørgsmål på, og jagten på svar gik ind. 

Spørgsmål 6 drillede Karoline Lykke
Kristensen og Sofie Petersen, begge syv
år. Her skulle de svare på, hvis sommer-
hus de kunne finde på det seks kvadrat-
meter store luftfoto over Århus, som er
lagt ud på gulvet. Valgmulighederne var
dronning Margrethe, kong Gulerod eller
Anders Fogh Rasmussen. 

– Jeg kunne slet ikke se sommerhuset,
selvom der var en pil rettet mod det, for
der sad nogle andre børn lige oven på det
sted på kortet, forklarede Karoline Lykke
Kristensen, der var med bedstemor Lis
B. Kristensen på den årlige efterårsud-
flugt til Steno Museet. 

Sommerhuset ligger tilmed godt gemt
inde i et skovområde. 

– Jeg kunne ikke lige se, at det var
skov. Det ligner broccoli, tilføjede lege-
kammeraten Sofie Petersen. 

Suk. Ingen af de to piger vandt kon-
kurrencen, som i alt 2364 børn deltog i.
For en ordens skyld skal vi måske lige af-
sløre, at svaret på spørgsmål 6 var dron-
ning Margrethe.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk
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I dag må vi leve med terror-
frygten, men for 60 år siden 
var Danmark besat. En besæt-
telse, der førte til bombning 
af Aarhus Universitet. 

Løft blikket og se, hvordan himlen mel-
der efterår. Visne blade forlader trækro-
nerne til fordel for en omtumlet tilvæ-
relse i vindens lod, og regnen står ned i
dagevis. Sådan er det år efter år. Frede-
ligt og forventeligt – bare efterår. Sådan
var det imidlertid ikke bare den 31. okto-
ber i 1944. Den dag blandede bomber sig
med årstidens vejrmæssige nedfald.

Klokken 11.41 detonerede de første
sprængbomber, og det var ikke gjort med
det. De efterfølgende minutter fulgte tre
bølger med bomberegn og henlagde kol-
legium 4 og 5 i ruiner og forårsagede
skader på en række andre bygninger i
området. Bl.a. blev der sprængt et stort
hul i den nybyggede aula. 

Målet var de to kollegier, der var røm-
met for studerende og i stedet husede
Gestapos jyske hovedkvarter. Det ville
modstandsbevægelsen gerne se gå op i
røg, især Gestapos kartotek, og Royal Air

Force sagde ja til at være behjælpelig
med at løse opgaven. 

Præcis bombning
Togtet blev efter datidens målestok be-
tragtet som en ubetinget succes, fordi
bomberne fra de i alt 24 Mosquito-bom-
befly alle ramte inden for en meget lille
radius fra målet. Flyene fløj ind fra syd-
vest, og kastede de bomberne bare nogle
sekunder for sent, ville der være fare for
at ramme Ortopædisk Hospital (i dag
Teologi), og der var yderligere to hospi-
taler på klos hold – kommunehospitalet
og fødselsstiftelsen (i dag Sundhedsvi-
denskab). 

Antallet af døde blev gjort op til om-
kring 75, hvoraf de fleste var tyskere.
Men også en dansk kvinde i en villa på
Chr. Richardtsvej døde, da hendes hus
uforvarende blev ramt, og en gruppe
danske håndværkere på job i den kom-
mende hovedbygning blev dræbt. Uni-
versitetets chefarkitekt C.F. Møller og to
andre arkitekter på byggepladsen slap
mirakuløst med livet i behold. C.F. Møl-
ler måtte graves fri. Den oplevelse beret-
tede C.F. Møller selv om i et interview til
DR for 20 år siden: 

– Jeg anede intet, før der igen blev lyst
omkring mig. En behjælpsom murerar-

bejdsmand havde gravet mig fri med de
bare hænder, og han sagde: Hvad, er det
Dem, der ligger her? Jeg kunne ikke sva-
re, og så sagde han: Vi må se at få Dem
ud, og så vil vi ikke bestille mere i dag!

Markering og udstilling 
Der var heldigvis ikke mange studerende
og undervisere på universitetet den dag.
Det hævdes, men ingen kan bekræfte
det, at de studerende havde fået en ad-
varsel om en eventuel studenterrazzia, og
fra allieret side hed det sig, at der skulle
være plantet et forstærket rygte forud for
det i øvrigt dybt hemmeligholdte bom-
bardement. 

Blandt de folk, der alligevel befandt sig
på campus-området den dag, har mange
ladet deres oplevelser registrere for efter-
tiden, og blandt andet på det grundlag

har Aarhus Universitet sammen med
Aarhus Bymuseum og Besættelsesmuseet
i Århus 1940-45 lavet en plancheudstil-
ling om bombardementet. 60-årsdagen
markeres desuden på selve dagen, søn-
dag den 31. oktober, med et arrangement
samme sted, hvor to øjenvidner, profes-
sor Torben Agersnap og tidligere gymna-
sielektor K.H. Skott, kl. 14 vil fortælle,
hvad de oplevede den dag, universitetet
blev bombet. 

Udstilling i Vandrehallen, 
Nordre Ringgade, bygning 413
hverdage 8.00–19.00 indtil 14. nov.
Desuden søndag den 31. oktober 
kl. 14.00-16.00.

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

Parkkollegier 
jævnet med jorden

I løbet af få minutter
blev kollegium 4 og 5
sønderbombet af Royal
Air Force, som på opfor-
dring af den danske
modstandsbevægelse
meget præcist hærgede
netop de to kollegier,
fordi de husede Gesta-
pos jyske hovedkvarter. 

60-årsdag

efterårsferie

Universitetshistorisk Udvalg

Troldmand og biologistuderende Carsten
Fomsgaard underviste i efterårsferien i trold-
mandskunst på Naturhistorisk Museum. Han
fremtryllede blandt andet fastfood for trold-
mænd – som denne ret, hvor hovedingredien-
serne ifølge troldmanden var blendet frølever
og kogemiddel.

Ignatum!!?!

Lars Kruse/AU-Foto
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KAPITEL 1   
generelle regler for 
valgenes afholdelse
1.1
Der afholdes centrale valg for valggruppe IV til bestyrelsen.

Der afholdes centrale valg for valggruppe IV til akademiske råd.

Der afholdes centrale valg for valggruppe IV til studienævn.

Inden for nogle områder har også valggruppe V valgret til studienævn.
Dette vil fremgå af kapitel 4.4 om de enkelte studienævns sammensæt-
ning.

1.2  
Valg til de kollegiale organer afholdes som forholdstalsvalg mellem lister,
med mulighed for indgåelse af liste- og valgforbund.  

Valgene afholdes som valgbordsvalg. Alle afstemninger er hemmelige og
skriftlige. 

1.3
Valgudvalgets meddelelser i henhold til valgcirkulæret offentliggøres
med bindende virkning ved opslag eller fremlæggelse i Valgsekretariatet,
Ledelsessekretariatet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C.

1.4  
Aflevering af opstillingslister, indsigelser m.v. skal ske til Valgsekretaria-
tet, Ledelsessekretariatet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C., inden for
de frister, der fremgår af tidsplanen i kapitel 2. Afsenderen har ansvaret
for, at anmeldelsen kommer rettidigt frem til Valgsekretariatet.

KAPITEL 2   
tidsfrister
2.1 
Der er fastsat følgende frister for opstilling, indsigelser, 
stemmeafgivelse mv.

Valget afholdes torsdag den 18. november 2004 

KAPITEL 3   
valgperioder
3.1
Bestyrelsen: 
Valggruppe IV vælges for perioden 1. februar 2005 – 31. januar 2006

Akademiske Råd:
Valggruppe IV vælges for perioden 1.  februar 2005 - 31. januar 2006.

3.2
Studienævn: 
Valggruppe IV og V vælges for perioden 1. februar 2005 - 31. januar
2006

KAPITEL 4   
organer, valgområder og mandattal
4.1  
Der afholdes centrale valg til følgende kollegiale organer:
1 Bestyrelse (2 medlemmer)
5 akademiske råd (valggruppe IV)
41 studienævn (valggruppe IV og V)

Valggrupperne IV og V har valgret til studienævn i det omfang det frem-
går af kapitel 4.4 om de enkelte studienævns sammensætning.

4.2 
Valgområderne svarer, for hver valggruppe, til de kollegiale organers om-
råder. Der kan dog være foretaget en opdeling af dette område i min-
dre valgområder; repræsentationsområder. Eventuelle opdelinger frem-
går af nedenstående oversigt.

4.3
I oversigten er hvert valgområde forsynet med en valgkode, sammensat
af 3 led: bogstaver, romertal og arabertal.

Bestyrelsen betegnes med B

De akademiske råd betegnes HUM, SUN, SAM, TEO og NAT. 

Studienævn betegnes med første bogstav i fakultetsnavnet (for sund-
heds– og samfundsvidenskabs vedkommende dog de to første – SU og
SA), fulgt af et S for studienævn, og et bogstav fra A-Å, der identificerer
studienævnet blandt fakultetets studienævn. 

Andet led i valgkoden er et romertal fra I-V, der angiver valggruppen, jf.
opdelingen i kapitel 5.

Tredje led i valgkoden er et arabertal, der angiver om der er foretaget
opdeling i flere repræsentationsområder. Hvis valgområdet ikke er op-
delt i repræsentationsområder er der anført et 0 (nul).

4.4
For hvert organ, valggruppe og valgområde vælges det antal mandater,
der fremgår af følgende oversigt:

bestyrelsen
Til bestyrelsen vælges 2 medlemmer
Mandattal Valgområde
2 B-IV 0: Studerende, heltid

det humanistiske fakultet
Ved Det Humanistiske Fakultet afholdes centrale valg til 1 akademisk
råd, samt 25 studienævn. 

Akademisk råd (dekan + 10 medlemmer og evt. 2 observatører)
Mandattal Valgområder
3 HUM-IV 0: Studerende, heltid

Studienævn ved Det Humanistiske Fakultet:

HSA: Studienævnet for Dramaturgi (4 medlemmer)
Mandattal Valgområder
2 HSA-IV 0: Studerende, heltid

HSB: Studienævnet for Engelsk (6 medlemmer)
Mandattal Valgområder
3 HSB-IV 0: Studerende, heltid

HSC: Studienævnet for Antropologi og Etnografi (6 medlemmer)
Mandattal Valgområder
3 HSC-IV 0: Studerende, heltid

HSD: Studienævn for Filosofi (6 medlemmer)
Mandattal Valgområder
3 HSD-(IV+V) 0: Studerende, heltid og deltid

HSE: Studienævnet for Informationsvidenskab (8 medlemmer)
Mandattal Valgområder
2 HSE-(IV+V) 1: Studerende, heltid og deltid, Informations-

videnskab
1 HSE-(IV+V) 2: Studerende, heltid og deltid, Multimedier
1 HSE-(IV+V) 3: Studerende, heltid og deltid, IT og organisation

HSF: Studienævnet for Forhistorisk Arkæologi (6 medlemmer)
Mandattal Valgområder
3 HSF-IV 0: Studerende, heltid

HSG: Studienævnet for Tysk (6 medlemmer)
Mandattal Valgområder
3 HSG-IV 0: Studerende, heltid

HSH: Studienævnet for Historie (8 medlemmer)
Mandattal Valgområder
4 HSH-IV 0: Studerende, heltid

HSI: Studienævnet for Idehistorie (4 medlemmer)
Mandattal Valgområder
2 HSI-(IV+V) 0: Studerende, heltid og deltid

HSJ: Studienævnet for de Klassisk-Filologiske Fag 
(4 medlemmer)
Mandattal Valgområder
2 HSJ-IV 0: Studerende, heltid

HSK: Studienævnet for Klassisk Arkæologi (4 medlemmer)
Mandattal Valgområder
2 HSK-IV 0: Studerende, heltid

HSL: Studienævnet for Kunsthistorie (6 medlemmer)
Mandattal Valgområder
3 HSL-IV 0: Studerende, heltid

HSM: Studienævnet for Lingvistik og Finsk (6 medlemmer)
Mandattal Valgområder
3 HSM-IV 0: Studerende, heltid

HSN: Studienævnet for Middelalderarkæologi (6 medlemmer)
Mandattal Valgområder
3 HSN-IV 0: Studerende, heltid

HSO: Studienævnet for Musikvidenskab (10 medlemmer)
Mandattal Valgområder
5 HSO-IV 0: Studerende, heltid

HSP: Studienævn for Nordisk (8 medlemmer)
Mandattal Valgområder
4 HSP-(IV+V) 0: Studerende, heltid og deltid

HSQ: Studienævnet for Æstetik og Kultur (10 medlemmer)
Mandattal Valgområder
5 HSQ-IV 0: Studerende, heltid

HSR: Studienævnet for Fransk (6 medlemmer)
Mandattal Valgområder
3 HSR-IV 0: Studerende, heltid

HSS: Studienævnet for Medievidenskab (4 medlemmer)
Mandattal Valgområder
2 HSS-(IV+V) 0: Studerende, heltid og deltid

HST: Studienævnet for Slavisk (4 medlemmer)
Mandattal Valgområder
2 HST-IV 0: Studerende, heltid

HSU: Studienævnet for Litteraturhistorie (6 medlemmer)
Mandattal Valgområder
3 HSU-IV 0: Studerende, heltid

HSV: Studienævnet for Spansk, Brasiliansk og 
Latinamerikastudier  (4 medlemmer)
Mandattal Valgområder
2 HSV-IV 0: Studerende, heltid

ARHUS UNIVERSITET   Valgudvalget Valgcirkulære
Cirkulære af 8. oktober 2004 om udskrivelse af valg ved Aarhus Universitet i efteråret 2004.

Valgcirkulæret er fastsat i henhold til § 50 i vedtægt af 10. september 2004 for Aarhus Universitet.

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed

Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt valg-
cirkulære. Valgcirkulæret udsendes til fakulteterne

Valgcirkulæret offentliggøres ved fremlæggelse i 
Valgsekretariatet samt på AU’s hjemmeside på
www.au.dk/da/2004/valg  

Valglister over alle stemmeberettigede (valggruppe IV 
og V) offentliggøres ved fremlæggelse i Valgsekretariatet 
og på hjemmesiden mhp. offentlig indsigelse

Frist opslag af endelige valglister på AU’s hjemmeside
www.au.dk/da/2004/valg 

Valgcirkulære udkommer som indstik i Campus

Frist for opstilling af kandidater

Opslag af endelige kandidatlister på AU’s hjemmeside 
og ved fremlæggelse i Valgsekretariatet mhp. offentlig 
indsigelse

Frist for indgåelse af liste-/valgforbund

Frist for indsigelse mod opstillede kandidater samt 
de indgåede liste-/valgforbund

Frist for rekvirering af brevstemmemateriale

Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). 
Offentliggøres ved fremlæggelse på Valgsekretariatet 
samt på AU’s hjemmeside www.au.dk/da/2004/valg

Opslag af endelige opstillingslister ved fremlæggelse 
i Valgsekretariatet samt på AU’s hjemmeside
www.au.dk/da/2004/valg

Afholdelse af valg. Frist for aflevering af 
brevstemme 18. november kl. 16.00.

Optælling af valg

Offentliggørelse af valgresultat ved fremlæggelse i 
Valgsekretariatet samt på AU’s hjemmeside
www.au.dk/da/2004/valg

Frist for klager over de afholdte valg

Nyvalgte tiltræder

1. okt. 

6. okt. 

8. okt.

8. okt. 

20. okt. kl. 10 

25. okt.

28. okt. kl. 16 

1. nov. 

8. nov. kl. 10 

9. nov. kl. 10 

9. nov. kl. 10 

9. nov.

9. nov.

18. nov. 9-16 

19. nov.

22. nov. 

30. nov. kl. 12 

1. feb. 2005
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HSX: Østasiatisk Studienævn (8 medlemmer)
Mandattal Valgområder
2 HSX-IV 1: Studerende, kinesisk, heltid
2 HSX-IV 2: Studerende, japansk, heltid

HSY: Studienævnet for Italiensk (4 medlemmer)
Mandattal Valgområder
2 HSY-IV 0: Studerende, heltid

HSÆ: Studienævnet for Europastudier og Kønsforskning 
(4 medlemmer)
Mandattal Valgområder
2 HSÆ-IV 0: Studerende, heltid

det sundhedsvidenskabelige fakultet
Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet afholdes centrale valg 
til 1 akademisk råd og 6 studienævn.

Akademisk råd (dekan + 12 medlemmer og 
evt.  3 observatører)
Mandattal Valgområder
2 SUN-IV 1: Studerende, heltid, medicin
1 SUN-IV 2: Studerende, heltid, odontologi, sygeplejevidenskab, 

kand.udd. i biomed.teknik og den sundhedsfaglige kandidat-
og suppleringsuddannelse.

Studienævnet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

SUSA: Det Lægevidenskabelige Studienævn (10 medlemmer)
Mandattal Valgområde
5 SUSA-IV 0 : Studerende, heltid

SUSB: Det Odontologiske Studienævn (8 medlemmer)
Mandattal Valgområde
4 SUSB-IV 0: Studerende, heltid

SUSC: Studienævnet ved Den Sundhedsfaglige 
Kandidatuddannelse (6 medlemmer)
Mandattal Valgområde
2 SUSC-IV 1: Studerende, heltid, kandidatuddannelsen
1 SUSC-IV 2: Studerende, heltid, suppleringsuddannelsen

SUSD: Studienævnet ved Kandidatuddannelsen i Sygepleje 
(4 medlemmer)
Mandattal Valgområde
2 SUSD-IV 0: Studerende, heltid

SUSE: Studienævnet ved Kandidatuddannelsen i 
Biomedicinsk Teknik (6 medlemmer)
Mandattal Valgområde
3 SUSE-IV 0: Studerende, heltid

SUSF: Studienævnet ved Masteruddannelsen i 
Klinisk Sygepleje (4 medlemmer)
Mandattal Valgområde
2 SUSF-V 0: Studerende, deltid

det samfundsvidenskabelige fakultet
Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet afholdes centrale valg  til 1
akademisk råd og 5 studienævn.

Akademisk råd (dekan + 15 medlemmer og evt. 4 observatører)
Mandattal Valgområde
1 SAM-IV 1: Studerende, heltid, Økonomi, 
1 SAM-IV 2: Studerende, heltid, Jura
1 SAM-IV 3: Studerende, heltid, Statskundskab og Samfundsfag
1 SAM-IV 4: Studerende, heltid, Psykologi

Studienævn ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:

SASA: Det Juridiske Studienævn (10 medlemmer)
Mandattal Valgområde
5 SASA-IV 0: Studerende, heltid, Jura

SASB: Det Økonomiske Studienævn (8 medlemmer)
Mandattal Valgområde
4 SASB-IV 0: Studerende, heltid, Økonomi

SASC: Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag 
(8 medlemmer)
Mandattal Valgområde
4 SASC-IV 0: Studerende, heltid, Statskundskab

SASD: Det Psykologiske Studienævn (8 medlemmer)
Mandattal Valgområde
4 SASD-IV 0: Studerende, heltid, Psykologi

SASE: Studienævnet for masteruddannelsen 
i Social Integration (2 medlemmer)
Mandattal Valgområde
1 SASE-V 0: Studerende, deltid, Masteruddannelsen

det teologiske fakultet
Ved Det Teologiske Fakultet afholdes centrale valg til 1 akademisk råd
samt 2 studienævn.

Akademisk Råd (Dekan + 8 medlemmer og evt. 2 observatører)
Mandattal Valgområder
1 TEO-IV 1: Studerende, heltid, Teologi
1 TEO-IV 2: Studerende, heltid, Religionsvidenskab

Studienævn ved Det Teologiske Fakultet:

TSA: Studienævnet for Teologi (6 medlemmer)
Mandattal Valgområder
3 TSA-IV 0: Studerende, heltid

TSB: Studienævnet for Religionsvidenskab (6 medlemmer)
Mandattal Valgområder
3 TSB-IV 0: Studerende, heltid

det naturvidenskabelige fakultet
Ved Det Naturvidenskabelige Fakultet afholdes centrale valg 
til 1 akademisk råd samt studienævn.

Akademisk råd (Dekan + 28 medlemmer og  
evt. 7 observatører)
Mandattal Valgområder
3 NAT-IV 1:Bachelor- og kandidatstuderende, heltid, 

inden for matematiske fag, datalogi, fysik/astronomi, 
kemi/-medicinalkemi, geologi og videnskabshistorie

2 NAT-IV 2: Bachelor- og kandidatstuderende heltid, 
inden for biologi, molekylærbiologi og idræt

2 NAT-IV 3: Forskeruddannelsens del A, heltidsstuderende

Studienævn ved Det Naturvidenskabelige Fakultet:

NSA: Studienævn A (14 medlemmer)
3 NSA-IV 1: Bachelor- og kandidatstuderende, heltid, i  fysik, 

kemi og nanoteknologi
2 NSA-IV 2: Bachelor- og kandidatstuderende, heltid, i     

matematiske fag,  datalogi og IT-Vest
1 NSA-IV 3: Bachelor- og kandidatstuderende, heltid, 

i matematik-økonomi
1 NSA-IV 4: Bachelor- og kandidatstuderende, heltid, geologi

NSB: Studienævn B (10 medlemmer)
2 NSB-IV 1: Bachelor- og kandidatstuderende, heltid, i biologi 
2 NSB-IV 2:: Bachelor- og kandidatstuderende, heltid, i 

molekylærbiologi
1 NSB-IV 3: Bachelor- og kandidatstuderende, heltid, i idræt

NSC: Ph.D.-Studienævnet (6 medlemmer)
1 NSC-IV 1: Ph.d.-studerende, heltid, ved Institut for 

Matematiske Fag, Datalogisk Institut, Steno Instituttet og 
Center for Bioinformatik, 2

1 NSC-IV 2: Ph.d.-studerende, heltid, ved  Institut for Fysik og 
Astronomi, Kemisk Institut, Geologisk Institut, og 
Interdisciplinært NanoScience Center. 2

1 NSC-IV 3: Ph.d.-studerende, heltid, ved Biologisk Institut, 
Molekylærbiologisk Institut, Center for Idræt og Dansk Center 
for Molekylær Gerontologi 2

KAPITEL 5   
valggrupper
Vælgerne opdeles i 5 valggrupper:

5.1
Valggruppe I (heltidsansatte videnskabelige medarbejdere og lærere)
omfatter medarbejdere, der er ansat med et ugentligt timetal på 18 1/2
time eller derover i stillinger, der er omfattet af ministeriets notat om
stillingsstrukturen for videnskabeligt personale, og som ikke i notatet er
defineret som deltidsstillinger. Kliniske professorer og kliniske lektorer i
medicin, samt kliniske lærere i odontologi, herunder afdelingstandlæger,
med et ugentligt timetal på mindst 15 timer, ligestilles med heltidsansat-
te videnskabelige medarbejdere med hovedstilling ved universitetet.

5.2
Valggruppe II (deltidsansatte videnskabelige medarbejdere og lærere)
omfatter øvrige medarbejdere, der er omfattet af ministeriets notat om
stillingsstrukturen for videnskabeligt personale, og hvis ansættelse om-
fatter mindst 100 løntimer i det semester, hvori valget udskrives, eller
200 løntimer i alt inden for det pågældende akademiske år.

5.3
Valggruppe III (tekniske og administrative medarbejdere) omfatter alle
tekniske og ad-ministrative medarbejdere med en aftalt ugentlig arbejds-
tid på mindst 18 1/2 time.

5.4
Valggruppe IV (studerende) omfatter studerende, der er indskrevet på
universitetet på heltidsuddannelser. Ph.d.-studerende, der ikke i kraft af
deres ansættelsesforhold hører under valggruppe I, har stemmeret og
valgbarhed som studerende.  

5.5
Valggruppe V (deltidsstuderende) omfatter studerende, der er indskrevet
på universitetet på deltidsuddannelser.

KAPITEL 6   
generelle betingelser for 
stemmeret og valgbarhed
6.1
Personer, der den  1. oktober 2004, og tillige på det tidspunkt hvor val-
get afholdes, falder inden for en af de i kapitel 5 nævnte valggrupper,
og som er optaget på valglisterne, er stemmeberettigede og valgbare -i
det omfang, det fremgår af kapitel 7.

KAPITEL 7   
udøvelse af stemmeret og 
valgbarhed til de enkelte organer
7.1
Akademiske Råd. Personer i valggrupperne I, og IV, der er ansat eller
indskrevet under det pågældende fakultet, er stemmeberettigede og
valgbare. 

7.2
Studienævn. Personer i valggruppe I (heltidsansatte VIP), der underviser
inden for det pågældende studienævns område, er stemmeberettigede
og valgbare. Personer i valggruppe II (deltidsansatte VIP), der underviser
inden for det pågældende studienævns område, kan have fået tillagt
stemmeret og valgbarhed i henhold til vedtægtens § 43 stk. 1. Det frem-
går af kapitel 4, i hvilke studienævn, valggruppe II har stemmeret og
valgbarhed og i givet fald om valggrupperne I og II udgør en sam-let
valggruppe. Dog skal mindst halvdelen af lærermandaterne besættes
med heltidsansatte videnskabelige medarbejdere. Personer i valggruppe
IV (heltidsstuderende ), der studerer inden for det pågældende studie-
nævns område, er stemmeberettigede og valgbare. Personer i valggrup-
pe V (deltidsstuderende)  kan have fået tillagt stemmeret og valgbarhed
i henhold til vedtægtens § 43 stk. 2. Det fremgår af kapitel 4 i hvilke
studienævn, studerende på deltidsuddannelser har stemmeret og valg-
barhed, samt om de i givet fald skal udgøre et særskilt repræsenta-
tionsområde.

7.3 
Ph.d.-studienævn. Lønnede ph.d.-studerende, der indgår i gruppen af
heltidsansatte videnskabelige medarbejdere (valggruppe I), betragtes
som studerende ved nedsættelse af ph.d.-studienævn

7.4
Stemmeret og valgbarhed kan kun gøres gældende inden for én valg-
gruppe, til ét blandt flere sideordnede kollegiale organer og inden for
dette til ét valgområde/-repræsentationsområde. I særlige tilfælde kan
rektor dog tillægge en person stemmeret og valgbarhed til flere side-
ordnede organer.

KAPITEL 8   
valglister
8.1
Valgudvalget udarbejder lister over de stemmeberettigede på grundlag
af de pågældendes ansættelsessted eller studiefag pr. 20. oktober 2004.
Hver stemmeberettiget anføres med CPR-nummer (ansatte) eller årskort-
nummer (studerende) og fulde navn.

8.2 
Valglisterne (uden CPR-nummer og årskortnummer) vil være fremlagt til
eftersyn i Valgsekretariatet, Ledelsessekretariatet, Nordre Ringgade 1,
8000 Århus C., i perioden fra 7. oktober 2004 til 20. oktober 2004 kl.
12.00. 

Valglisterne vil desuden blive fremlagt på universitetets hjemmeside på
www.au.dk/da/2004/valg

Enhver stemmeberettiget kan gøre indsigelse mod fejl i valglisterne,
såvel vedrørende egne som andres forhold. Indsigelser meddeles Valg-
sekretariatet på de fremlagte blanketter (findes også på hjememsiden
på www.au.dk/da/2004/valg) inden 20. oktober 2004 kl. 12.00. 

8.3  
Personer, der opfylder betingelserne for at udøve stemmeret inden for
flere områder, kan inden 20. oktober 2004 kl. 12.00 meddele Valgsekre-
tariatet, hvor den pågældende ønsker at udøve sin stemmeret. Afgives
en sådan meddelelse ikke, bestemmer valgudvalget, hvor stemmeretten
skal udøves. 

8.4 
Efter 20. oktober 2004 kl. 12.00 kan ingen kræve ændringer i valglister-
ne. Dog vil valgudvalget, så længe det er praktisk muligt, berigtige
egentlige fejl, som man måtte blive opmærksom på.

8.5
Ingen, der ikke ved valghandlingens påbegyndelse er optaget på valg-
listen for et givet valgområde, kan kræve at afgive stemme ved valget
inden for det pågældende område.
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KAPITEL 9   
kandidatopstilling
9.1
Valggruppernes medlemmer af de respektive kollegiale organer kan 
indkalde til opstillingsmøder. 

9.2
Anmeldelse af kandidatlister skal ske på formular 1, der udleveres 
fra Valgsekretariatet. Kandidatanmeldelser skal indleveres til Valg-
sekretariatet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C, senest 28. oktober 
2004 kl. 16.00. Afsenderen har ansvaret for, at anmeldelsen kommer 
rettidigt frem til Valgsekretariatet.

9.3
En kandidatliste kan ikke indeholde flere navne end det dobbelte af det
antal, der skal vælges. Der kan dog altid opstilles indtil 10 kandidater.
En liste kan indeholde færre navne end det antal kandidater, der skal
vælges, men det bør tilstræbes, at der er så mange opstillet på en liste,
at listen selv kan stille suppleanter, således at antallet af supplerings-
valg begrænses mest muligt. Ingen kandidat kan opstilles på mere end
én liste til samme kollegiale organ.

9.4
Kandidatlisterne skal være underskrevet af kandidaterne, som herved
med bindende virkning erklærer sig villige til at modtage valg.

9.5 
Såfremt det ikke fremgår direkte af listen, at kandidaterne er opstillet 
sideordnet, betragtes de som opstillet i den rækkefølge, hvori de er 
opført på listen (prioriteret liste).

9.6
Anmeldelserne af kandidatlister skal være underskrevet af 5 stemme-
berettigede stillere inden for valggruppen og valgområdet. Der kræves
dog højst et antal stillere svarende til 1/4 af antallet af stemmeberettige-
de for hvert mandat inden for den pågældende valggruppe. Kandidater-
ne er automatisk stillere for den liste, hvorpå de pågældende selv er 
opstillet. Ingen kan være stiller for mere end én kandidatliste ved valg
til samme kollegiale organ.

9.7
Anvendes der prioriteret opstilling, kan der ikke efter aflevering af listen
ændres på rækkefølgen af de opstillede kandidater medmindre samtlige
stillere og kandidater i en skriftlig erklæring (formular 4), har accepteret,
at en eller flere navngivne personer kan ændre i den oprindelige række-
følge. Rækkefølgen kan ikke ændres efter opstillingsfristens udløb.

9.8
Kandidatlister godkendes af Valgudvalget og offentliggøres ved frem-
læggelse i Valgsekretariatet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C. 
Kandidatlisterne offentliggøres desuden på universitetets hjemmeside
www.au.dk/da/2004/valg 
Valgudvalget påtager sig herudover ikke at mangfoldiggøre yderligere 
information på stillernes vegne.

9.9
Indsigelser mod de offentliggjorte kandidatanmeldelser skal indgives
skriftligt til Valgudvalget på dertil fremlagte blanketter (formular 5) 
senest 9. november 2004 kl. 10.00.

9.10
De godkendte kandidatlister betegnes, såfremt der er anmodet herom,
med en af Valgudvalget godkendt listebetegnelse. Lister, der ikke har
anmeldt listebetegnelse, kan tildeles en betegnelse af Valgudvalget.

KAPITEL 10   
liste- og valgforbund
10.1
Der kan indgås:
a) listeforbund mellem enkeltlister.
b) valgforbund mellem enkeltlister og listeforbund.
c) valgforbund mellem listeforbund.

10.2
Listeforbund og valgforbund kan indgås ved erklæring herom enten 
på kandidatanmeldelsen eller på særlige blanketter (formular 2 og 3).
Erklæringen skal være underskrevet af samtlige de af listerne omfattede
kandidater.

10.3
Anmeldelse om indgåede liste- og valgforbund skal indleveres til Valg-
sekretariatet, Ledelsessekretariatet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C.,
senest den 8. november 2004 kl. 10.00. Afsenderen har ansvaret for, at
anmeldelsen kommer rettidigt frem til Valgsekretariatet.

10.4
Anmeldelser af indgåede liste- og valgforbund godkendes af valg-
udvalget og offentliggøres ved fremlæggelse i Valgsekretariatet, 
Ledelsessekretariatet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C., senest 
mandag den 8. november 2004.

10.5  
Indsigelser mod de offentliggjorte liste- og valgforbund skal skriftligt
indgives til Valgudvalget på dertil fremlagte blanketter (formular 6) 
senest den 9. november 2004 kl. 10.00.

KAPITEL 11   
bortfald af afstemning
11.1
Er der inden for et valgområde ikke opstillet flere kandidater end der
skal vælges, bortfalder afstemningen.

11.2
Såfremt alle de opstillede kandidater er opstillet på samme liste, bort-
falder afstemningen, medmindre der er sideordnet opstilling af flere 
kandidater end det antal, der skal vælges. De kandidater, der er opstillet
på listen, erklæres af Valgudvalget for valgt i den opførte rækkefølge. 
De ikke valgte kandidater betragtes som suppleanter for de valgte.

11.3
Valgudvalget bekendtgør bortfald af afstemning ved opslag den 9. 
november 2004. Meddelelse herom offentliggøres desuden på 
universitetets hjemmeside på www.au.dk/da/2004/valg.

KAPITEL 12   
afstemningen
12.1
Valget afholdes som valgbordsvalg den 18. november 2004. 
Afstemningen foregår ved afgivelse af stemmesedler, der tilvejebringes
af Valgudvalget. 

12.2 
Valgudvalget foretager etablering af et passende antal valgsteder. 
De stemmeberettigedes fordeling på de enkelte valgsteder, samt valg-
stedernes placering og åbningstider, bekendtgøres ved opslag, og 
offentliggøres i tilslutning til valgcirkulæret.

De stemmeberettigede kan kun afgive deres stemme på det valgsted,
hvortil de ifølge Valgudvalgets opslag er henført.

12.3  
Hvert valgsted ledes af en af Valgudvalget udpeget valgstedsleder. 
Til at bistå valgstedslederen udpeger Valgudvalget et antal tilforordnede
medhjælpere. Ved hvert valgbord skal der under hele valghandlingen
opholde sig en valglistefører og en tilforordnet medhjælper. Herudover
kan der opholde sig et antal tilforordnede medhjælpere fordelt ved
stemmerummene og stemmekasserne.

Enhver stemmeberettiget inden for valggrupperne I og III er pligtig til 
at påtage sig hvervet som tilforordnet medhjælper for valgudvalget.

12.4
Stemmerummene skal være således indrettet, at andre ikke kan se, 
hvor den stemmende foretager afkrydsning på stemmesedlen.

Stemmekassen skal være aflåset og således indrettet, at ingen 
stemmeseddel kan udtages af den uden at kassen åbnes.

Forinden den første stemmeseddel nedlægges i stemmekassen, 
åbner en tilforordnet denne og viser de tilstedeværende, at den er tom,
hvorpå den tilforordnede straks i de tilstedeværendes påsyn lukker og
aflåser den samt leverer nøglen til valgstedslederen.

På alle valgsteder skal der på iøjnefaldende steder findes opslag 
indeholdende samtlige relevante kandidatlister samt oplysninger om 
anmeldte listeforbund og valgforbund.

12.5
Valgstederne åbner mellem kl. 9.00 og 10.00 og lukker mellem 
kl. 14.00 og 16.00.
Stemmeafgivningen slutter, når der efter den bekendtgjorte lukketid 
ikke melder sig nogen stemmeberettiget for at afgive stemme, 
uanset at der gives opfordring hertil.

12.6
Valgstedslederen kan bestemme, at der i stemmelokalet ikke under 
afstemningen må befinde sig andre end Valgudvalgets medlemmer, 
de tilforordnede og de, der er i færd med at afgive stemme, og de 
som venter på at afgive stemme. Antallet af de sidstnævnte kan 
begrænses efter, hvad ordenen kræver. 

Under sit ophold i valglokalet må vælgeren ikke på nogen måde 
agitere for eller imod nogen liste eller kandidat. 

De tilstedeværende har pligt til at rette sig efter valgstedslederens 
bestemmelser.

12.7
I den rækkefølge, hvor de stemmeberettigede møder, henvender de sig
til valglisteføreren. Når denne har fundet den stemmeberettigedes navn
på valglisten, og den pågældende har fremvist CPR-bevis, studiekort
eller lignende dokumentation for sin identitet, sætter valglisteføreren et
kryds på valglisten ud for hvert organ (repræsentationsområde), hvortil
den pågældende ifølge valglisten er berettiget til at afgive stemme, og
udleverer vælgeren en stemmeseddel til hvert af disse organer (re-
præsentationsområder).

Efter at have modtaget stemmesedlerne skal den stemmeberettigede
straks begive sig ind i stemmerummet, hvor ingen anden må være til
stede, når stemmeafgivningen finder sted. Her foretages afstemningen
ved at mærke hver stemmeseddel med et kryds i feltet for den kandidat
eller kandidatliste, som vælgeren ønsker at stemme på.

Når stemmesedlerne er afkrydset, sammenfolder vælgeren disse, således
at det ikke af andre kan ses, hvorledes der er stemt, hvorefter vælgeren
straks nedlægger stemmesedlerne i stemmekassen i den tilforordnedes
påsyn.

12.8 
Det er forbudt de tilforordnede at gøre sig bekendt med, hvorledes en
vælger har stemt. Ligeledes er det forbudt at anvende eller videregive
oplysninger fra valglisterne, bortset fra oplysninger, der er nødvendige
for valgets afholdelse.

12.9
Hvis en stemmeseddel efter udlevering til vælgeren, men inden nedlæg-
ning i stemmekassen, findes ubrugelig eller udfyldes fejlagtigt, kan væl-
geren gå tilbage til valglisteføreren og få stemmesedlen ombyttet. 

12.10
Vælgere, der på grund af manglende førlighed eller lignende årsag ikke
kan foretage afstemningen på den foreskrevne måde, kan anmode om
at få bistand ved stemmeafgivningen af en af de tilforordnede, og der
kan efter den tilforordnedes skøn foretages de nødvendige lempelser i
den foreskrevne fremgangsmåde. Er den pågældende vælger blind eller
svagtseende, kan der ydes ham/hende bistand ved stemmeafgivningen
enten af en af vælgeren selv udpeget tilstedeværende person eller en af
de tilforordnede.

12.11
Når stemmeafgivningen er ophørt, underskriver hver valglistefører sin
valgliste. Derefter bundtes dels de ubrugte stemmesedler, dels de ved
ombytning tilbageleverede stemmesedler. Valglisterne, stemmesedlerne
og stemmekasserne bringes derpå under forsvarligt opsyn til det sted,
hvor opgørelsen af valgresultatet foretages.

Nøglerne til stemmeurnerne overgives sammen med valglisterne, stem-
mekasserne og de ubrugte stemmesedler til formanden for Valgudvalget.

KAPITEL 13   
brevstemmer
13.1 
En stemmeberettiget, der er forhindret i at komme personligt til stede
på afstemningsstedet inden for åbningstiden, kan afgive stemme ved
indsendelse af brevstemme. Rekvirering af brevstemmemateriale kan 
ske på blanketter, der kan hentes på universitetets hjemmeside samt 
er indrykket i CAMPUS (næste side). Blanketten skal være Valgsekre-
tariatet i hænde senest 9. november 2004  kl. 10.00.

Stemmeafgivelse kan ikke ske på Valgsekretariatet.

13.2
Stemmeberettigede, der har rekvireret brevstemmemateriale, vil forud 
for den personlige stemmeafgivnings begyndelse blive afkrydset på 
valglisterne for de valg, hvortil der er udsendt stemmesedler, og vil 
derfor ikke kunne afgive stemme ved personligt fremmøde, men kun
ved indsendelse af stemmeseddel.

13.3
Brevstemmematerialet omfatter:
- et antal stemmesedler svarende til det antal organer, hvortil 

vælgeren har valgret,
- en svarkuvert, forsynet med vælgerens afsenderadresse,
- en kort stemmevejledning.

13.4
Stemmesedlerne tilbagesendes i den fremsendte svarkuvert. Brev-
stemmerne skal være kommet frem til en af valgudvalget oprettet 
postboks senest 18. november 2004 kl. 16.00. Afsenderen har 
ansvaret for brevstemmernes rettidige fremkomst.

13.5
Kuverterne udtages af postboksen ved fristens udløb og bringes til det
lokale, hvor stemmeoptællingen foregår. Først når stemmesedlerne er
udtaget af alle svarkuverterne, kan brevstemmerne optælles. 

13.6
En brevstemme er ugyldig, hvis svarkuverten ikke er forsynet med 
vælgerens personlige underskrift. En brevstemme er endvidere ugyldig,
hvis kuverten, der indeholder stemmesedlen, ikke er den af Valg-
udvalget fremsendte, eller indeholder andet og mere end stemme-
sedlen, eller den er givet et særpræg, eller såfremt stemmesedlen 
erklæres ugyldig i medfør af bestemmelserne i kap. 14.3.

KAPITEL 14   
Stemmeoptælling/ 
Stemmesedlernes gyldighed
14.1
Stemmeoptællingen foregår offentligt snarest efter, at stemme-
afgivningen er afsluttet. Valgudvalget kan begrænse antallet af 
tilstedeværende efter, hvad pladsforhold m.v. kræver.

Stemmeoptællingen ledes af formanden for valgudvalget. 

14.2 
En stemme er afgivet på den kandidat eller den liste, inden for hvis 
felt på stemmesedlen vælgeren har sat sit kryds. Hvor der er tvivl 
om en stemmeseddels gyldighed eller om, på hvilken kandidat eller 
liste der er stemt, lægges stemmesedlen foreløbig til side.

Såfremt der ved forholdstalsvalg kan være tvivl om, hvilken kandidat
inden for samme kandidatliste, som vælgeren har ønsket at stemme 
på, betragtes stemmen som afgivet på listen, hvis det er utvivlsomt, 

CAMPUS  4 / 2004  



ValgcirkulæreCAMPUS  4 / 2004

at vælgeren har ønsket at stemme på en af denne listes kandidater.

14.3
Valgudvalget afgør, om de tvivlsomme stemmesedler skal anses for 
gyldige eller ej. En stemmeseddel er ugyldig

a) når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken kandidatliste, vælgeren
har ønsket at stemme på,
b) når det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret af 
Valgudvalget.
c) når der er givet stemmesedlen et særpræg.

Såfremt en stemmeseddel kasseres, anføres grunden hertil i 
valgprotokollen.

KAPITEL 15   
opgørelsen af valget
15.1 
Det opgøres først, hvor mange mandater, der er tilfaldet hver kandidat-
liste. Har valgforbund eller listeforbund, der ikke er led i valgforbund,
været anmeldt, sammenlægges stemmetallene for de kandidatlister,
imellem hvilke valgforbund, henholdsvis listeforbund, er indgået. Det for
hver kandidatliste, valgforbund, eller listeforbund afgivne stemmetal
deles med 1, 2, 3, 4 o.s.v., indtil hvert stemmetal er delt så mange
gange som det antal mandater, der højst kan tænkes at tilfalde ved-
kommende kandidatliste, valgforbund eller listeforbund. Den  største 
af de således fremkomne kvotienter giver den liste eller det valgforbund
eller listeforbund, den er tilfaldet, ret til det første mandat, den 
næststørste kvotient giver den liste eller det valgforbund eller det 
listeforbund, den er tilfaldet, ret til mandat nummer 2 og så fremdeles,
indtil det antal mandater, der skal vælges, er fordelt mellem de 
forskellige kandidatlister, valgforbund eller listeforbund. Er kvotienterne
lige store, gør lodtrækning udslaget. Lodtrækningen foretages af Valg-
udvalgets formand i et offentligt valgudvalgsmøde.

Det antal mandater, der er tilfaldet et valgforbund, deles mellem de 
kandidatlister og listeforbund, hvoraf valgforbundet består, ved 
benyttelse af samme fremgangsmåde. Endeligt deles på tilsvarende
måde de mandater, der er tilfaldet et listeforbund, mellem de 
kandidatlister, hvoraf listeforbundet består.

15.2
Ved opgørelse af, hvilke af en listes kandidater der kan anses for valgte,
sondres mellem listestemmer og personlige stemmer. Har vælgeren
alene sat kryds ud for navnet på en kandidat eller såvel ud for navnet
på en kandidat som ud for en listebetegnelse for den liste, denne til-
hører, anses stemmeafgivningen for personlig.

15.3
Er en kandidatliste anmeldt med sideordnet opstilling, foretages opgø-
relsen af, hvem der er valgt kun på grundlag af opnåede personlige
stemmer.

Har to eller flere kandidater fået lige mange stemmer, og kan de ikke
alle opnå valg, afgøres rækkefølgen for de pågældende ved lod-
trækning, som foretages af Valgudvalgets formand i et offentligt valgud-
valgsmøde.

Efter at kandidaternes indbyrdes rækkefølge således er fastslået, anses
kandidaterne for valgt i det antal, som listen er berettiget til. De ikke
valgte kandida-ter anses som suppleanter efter samme opgørelsesmeto-
de. Er kandidatlisten udtømt, udtages suppleanter fra eventuelle liste-
forbund og om nødvendigt valg-forbund.

15.4 
Er en kandidatliste anmeldt med prioriteret opstilling, foretages opgø-
relsen af, hvem der er valgt på listen således:

Antallet af personlige stemmer inden for hver liste sammenlægges med
antallet af listestemmer, og summen divideres med et tal, der er én høj-
ere end det antal mandater, der er tilfaldet listen. Det fremkomne tal for-
højes til det nærmeste hele tal, og dette betegnes som fordelingstallet
for den pågældende liste.

Til det antal personlige stemmer, som er opnået af den som nummer et
på listen opførte kandidat, lægges herefter et så stort antal af listestem-
merne, at fordelingstallet nås. De listestemmer, der bliver tilovers, læg-
ges derpå til de personlige stemmer, som nr. to på kandidatlisten har
opnået, indtil fordelingstallet nås, og på tilsvarende måde forholdes for
de øvrige kandidaters vedkommende i den rækkefølge, hvori deres
navne er opført på listen. Når samtlige listestemmer på denne måde er
fordelt på listens kandidater, erklæres de kandidater, der har opnået for-
delingstallet eller som ved personlige stemmer har opnået et antal, der
er lig med eller større end fordelingstallet, for valgte i den rækkefølge,
hvori de er opført på listen.

Opnås det ikke på denne måde at få udpeget alle de medlemmer, 
der skal vælges, erklæres i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede
stemmetal (personlige stemmer og listestemmer tilsammen) så mange 
af listens øvrige kandidater for valgte, som endnu skal vælges for listen.
Har to kandidater opnået samme stemmetal og kan kun én opnå valg,
erklæres den kandidat, der står først på listen for valgt.

De på en kandidatliste opførte kandidater, der ikke har opnået valg, be-
tragtes som suppleanter for de valgte af samme liste i rækkefølge efter
ovenstående regel. Er kandidatlisten udtømt, tages suppleanter fra even-
tuelle listeforbund og om nødvendigt valgforbund.

15.5
Skal der for en kandidatliste vælges flere medlemmer end det antal 
kandidater, der findes opført på listen, overføres det eller de over-
skydende mandater til den kandidatliste, med hvilken den udtømte liste
har anmeldt listeforbund. Hvis den udtømte liste står i listeforbund med
flere kandidatlister, tilfalder mandatet den af disse lister, der iflg. den
ovenfor beskrevne fordeling er nærmest berettiget til at få mandatet.

Såfremt den udtømte kandidatliste ikke står i listeforbund med andre
lister, overføres mandatet efter tilsvarende regler til den eller de 
kandidatlister eller listeforbund, med hvilke kandidatlisten står i 
valgforbund. 

Såfremt der er tilfaldet et listeforbund flere mandater end det antal 
kandidater, der findes opført på de til listeforbundet hørende kandidat-
lister, overføres det eller de overskydende mandater til de listeforbund
eller de kandidatlister, med hvilke det udtømte listeforbund står i 
valgforbund, efter tilsvarende regler. 

Såfremt en kandidatliste, et listeforbund eller valgforbund er udtømt
efter ovenstående regler, overføres mandatet til den af de øvrige 
kandidatlister, listeforbund eller valgforbund, der har nærmest krav
herpå efter ovenstående regler.

KAPITEL 16   
lodtrækning, offentliggørelse
16.1 
Hvis det ved valgets opgørelse konstateres, at der i et valgområde i
kke er valgt det nødvendige antal medarbejdere i valggruppe I, 
foranstalter Valgudvalget umiddelbart efter valgets afholdelse og 
inden dets offentliggørelse lodtrækning mellem gruppens ikke valgte
valgbare i valgområdet om, hvem der skal indtræde i vedkommende
kollegiale organ, samt om hvem der skal være suppleanter, idet 
valgudvalget træffer bestemmelse om antallet af disse. 

16.2
Tilsvarende regler følges, hvis ingen kandidater er opstillet til valget
inden for det pågældende område.

16.3
Valgudvalget bekendtgør resultatet af afstemninger og lodtrækninger
ved offentliggørelse på universitetets hjemmeside og ved udsendelse 
til de kollegiale organer.

KAPITEL 17   
valgprotokol mv.
17.1
Når valget er endeligt opgjort, tilfører formanden for valgudvalget 
valgprotokollen nøjagtige oplysninger herom, således at det for hvert
valg angives, hvorledes stemmerne fordelte sig på de forskellige enkelt-
personer og kandidatlister, i hvilken nummerorden mandaterne tilfaldt
disse, hvilket fordelingstal der blev lagt til grund for hver kandidatliste,
hvor mange personlige stemmer der blev afgivet på kandidaterne, 
hvorledes listestemmerne fordeltes på kandidaterne, hvilke medlemmer
der blev erklæret for valgte, samt det mandatnummer, der tilfaldt hver 
af de valgte. 

Valgprotokollen skal, ud over den endelige opgørelse af valget, 
indeholde oplysninger om antallet af indleverede opstillingslister, 
navnene på de opstillede, liste- og valgforbund, antallet af fremstillede
stemmesedler, antallet af gyldige stemmer samt antallet af ugyldige
stemmer med anførsel af de grunde, der medførte ugyldighed.

Stemmesedlerne opbevares indtil klagefristen er udløbet, eller klage
over valget endeligt er afgjort; derefter skal de tilintetgøres.

KAPITEL 18   
valgklager
18.1 
Klage i anledning af et afholdt valg kan indgives skriftligt til rektor.

Rektor indhenter en indstilling fra Valgudvalget og træffer herefter 
afgørelse i sagen. 
Resultaterne af valgene offentliggøres den 22. november 2004 og 
klagefristen udløber den 30. november 2004 kl. 12.00.

Hvis der gives en klager medhold, og denne afgørelse direkte berører
andre stemmeberettigede, skal disse underrettes om afgørelsen, og 
om at de kan klage herover inden 4 hverdage (dog bortset fra lørdage)
efter deres modtagelse af meddelelsen. 

KAPITEL 19   
tiltrædelse
19.1
Såfremt klage ikke er indgivet inden for den i kapitel 18 angivne frist,
eller indgivne klager er afgjort, betragtes valget som endeligt afgjort, 
og de valgte tiltræder deres mandater den 1. februar 2004. 

KAPITEL 20 
fortabelse af valgbarhed 
inden for valgperioden
20.1
Opfylder et medlem ikke længere valgbarhedsbetingelserne inden 
for sin valggruppe, udtræder medlemmet af det/-de organ(er), hvori 
vedkommende har sæde. Ved orlov kan rektor bestemme, at 
vedkommende kun udtræder i orlovsperioden. 

KAPITEL 21 
suppleringsvalg
21.1
Indtræder der under valgperioden vakance i et kollegialt organ, og er
der ikke ved det ordinære valg valgt eller udpeget et tilstrækkeligt antal
suppleanter til, at vedkommende kollegiale organ kan være fuldtalligt,
afgør rektor, om den eller de ledige pladser skal besættes ved supple-
ringsvalg, eller om besættelsen kan udsættes til efter næste ordinære
valg. Indberetning om vakance skal straks gives til rektor, sammen med
en indstilling fra det kollegiale organ om, hvorvidt suppleringsvalg bør
afholdes. 
21.2  
Valgområdet ved suppleringsvalg er som ved det ordinære valg, og valg-
cirkulærets bestemmelser finder tilsvarende anvendelse.
21.3
Hvis der foretages ændringer i universitetets organisation i løbet af en
valgperiode, bortfalder mandaterne i nedlagte organer, og der foretages
de nødvendige nyvalg til organer og poster for resten af valgperioden.

På Valgudvalgets vegne
Morten Kyndrup      /  Mette Skovsbøll
formand                  afdelingsleder

AAAARRHHUUSS  UUNNIIVVEERRSSIITTEETT VVaallgg
EE22000044

RReekkvviissiittiioonn  aaff  bbrreevvsstteemmmmeemmaatteerriiaallee

Valg til bestyrelsen, de akademiske råd samt valg til studie-
nævn for valggruppe IV og V jf. valgcirkulære af 8. oktober
2004 (www.au.dk/da/2004/valg) 

ttoorrssddaagg  ddeenn  1188..  nnoovveemmbbeerr  22000044  

Under henvisning til valgcirkulærets kapitel 13 anmoder 
undertegnede valgberettigede, der er forhindret i at komme 
personligt til stede på afstemningsstedet inden for åbningsti-
den, om at få tilsendt brevstemmemateriale.

Navn:

Institut/studiefag:

Privatadresse, hvortil materialet ønskes sendt:                       

Årskortnummer (for valggruppe IV og V): 
(Udfyldes med maskinskrift eller blokbogstaver)

Dato: . . . . . . . . .  Underskrift: 

Rekvisitionen indsendes til Aarhus Universitet, 
Valgsekretariatet, Ledelsessekretariatet, Nordre Ringgade 1,
8000 Århus C., og skal være Valgsekretariatet i hænde 
sseenneesstt  ttiirrssddaagg  ddeenn  99..  nnoovveemmbbeerr  22000044  kkll..  1100..0000..
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Philosophias lille redaktionslokale vidner om,
at det er en arbejdsplads for mange menne-
sker: Her roder. Stole, borde, computere og
andet udstyr er stuvet sammen på meget få
kvadratmeter. Væggene er tapetseret med for-
lagets bøger. Stemningen af non-profit og ide-
alisme er næsten håndgribelig.

– Forlaget er i høj grad selvfinansierende. Vi
får lidt støtte til forskellige udgivelser gennem
diverse fonde, men folk får ikke noget for at
bidrage til bøgerne. Der er næppe noget alter-
nativ, hvis et forlag som dette skal køre rundt,
siger Christian Lystbæk, tidligere forlagsredak-
tør på Philosophia.

– Vores eksistensberettigelse er at være
Danmarks filosofiske forlag. Tidligere satsede
store forlag som Hans Reitzel meget på filoso-
fiske bøger, men det er næsten slut nu. Vi me-
ner selvfølgelig, at den slags bøger har meget
at bidrage med, når det gælder om at diskutere
og perspektivere samfundsudviklingen, og det
er i høj grad den idealisme, der driver os, fort-
sætter Christian Lystbæk.

Det gode liv
Sammen med blandt andre forlagets nuværen-
de redaktør, Morten Sandberg, har han netop
redigeret og udgivet antologien Det gode liv –
mere end dig selv. Bogen behandler spørgs-
målet om det gode liv fra en etisk, metafysisk
og empirisk synsvinkel, og bidragyderne kom-
mer fra flere forskellige grene af videnskaben.

– Spørgsmålet om det gode liv har de senere
år bredt sig fra en relativ snæver filosofisk
sammenhæng til områder som psykologi, pæ-
dagogik og sundhedsvidenskaberne. Målet
med bogen er at vise spændvidden i de måder,
hvorpå man kan tematisere spørgsmålet om
det gode liv. Den har så fået den lidt provoke-
rende undertitel “mere end dig selv”, fordi for-
fatterne på forskellig vis gør op med en indivi-
dualistisk holdning til spørgsmålet, forklarer
Christian Lystbæk.

Bogen er et godt eksempel på forlagets udgi-
velsespolitik: Der skal være plads til både
smalle fagfilosofiske bøger og bøger, der hen-
vender sig til et bredere publikum. I den smal-
le ende udgiver forlaget hvert år en til to num-
re af tidsskriftet SATS, som er et peer-review-
ed fagfilosofisk tidsskrift. Derudover er mål-
sætningen at udgive mindst én antologi samt
en oversættelse om året. Dertil kommer en
række genoptryk af de mest populære titler.

Ikke bestsellere
Blandt disse hører især bøgerne om filosofiske
problemstillinger inden for sundhedsvidenska-
ben. Her er flere kommet i tredje og fjerde
oplag og en enkelt sågar i tiende oplag. Men

der er relativt langt mellem den slags salgssuc-
ceser. De fleste bøger kan lige netop tjene sig
selv hjem på fem-seks år.

– Målet er ikke at udgive bestsellere, der
kan købes i supermarkederne, men lødig filo-
sofisk litteratur. Så længe forlaget kan holde
snuden oven vande, er vi godt tilfredse, siger
Christian Lystbæk.

Den nuværende forlagsredaktør Morten
Sandberg forklarer tilfredsstillelsen ved at ar-
bejde på et non-profit forlag således:

– Det er altid godt at lave noget, der ser
godt ud på cv’et. Men hvis det var den eneste
motivation, ville det hurtigt blive for hårdt og
træls. Jeg synes, tilfredsstillelsen mere ligger i,
at man får lov til at være med til præge en
debat gennem formidling af filosofisk littera-
tur.

Det gode liv – mere end dig selv
Niels Jakob Harbo, Christian Lystbæk, 
Morten Sandberg m.fl. (red.)
275 sider, 149 kr., Forlaget Philosophia

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Køn i historien

Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir 
og Jens A. Krasilnikoff
159 sider, 198 kr., Aarhus Universitetsforlag

Seks bidragsydere kaster nyt lys på fortiden

ved at have læst historisk kildemateriale med

kikkertfokus på, hvordan mænd og kvinder op-

træder i materialet. Ideen udspringer af en se-

minarrække, som blev afholdt ved Historisk In-

stitut på Aarhus Universitet i foråret 2002, og

her drøftede de forskellige bidragsydere køns-

forskelle gennem tiden. Blandt dem er lektor

Agnes S. Arnórsdóttir, lektor Jens A. Krasilni-

koff og adjunkt Nina Javette Koefoed fra Hi-

storisk Afdeling på Aarhus Universitet.

Flygtningenes danmarkshistorie
1954-2004

Carsten Fenger-Grøn og Malene Grøndahl
391 sider, 348 kr., Aarhus Universitetsforlag 

FN-konventionen om flygtninges retsstilling

har nu været i funktion i 50 år, og i den periode

er 120.000 mennesker blevet tildelt opholdstil-

ladelse i Danmark. Bogens to forfattere beskri-

ver mødet mellem disse flygtninge – fra unga-

rere i 50’erne til afghanere i 90’erne – og det

danske samfund. 

Professor Isi Foighel, seniorforsker ved Insti-

tut for Menneskerettigheder, kalder bogen vig-

tig, bl.a. fordi den “fortæller præcist om inte-

grationen af de mange forskellige flygtninge-

grupper, og hvorfor denne integration er lykke-

des i nogle tilfælde og mislykkedes i andre.”

Naturerkendelse og videnskabsteori 
De uorganiske videnskabers filosofi og historie

Helge Kragh
364 sider, 348 kr., Aarhus Universitetsforlag

Bogen er en omfattende og moderne gennem-

gang af naturvidenskabens teoretiske grund-

lag, for så vidt det angår de fysiske, kemiske,

astronomiske og geologiske videnskaber. Gen-

nem konkrete eksempler diskuteres videnska-

bernes filosofiske problemer, historiske udvik-

ling og etiske og samfundsmæssige konse-

kvenser. I modsætning til traditionelle bøger i

videnskabsteori er den ikke skrevet ud fra et

abstrakt filosofisk perspektiv, men henvender

sig primært til studerende og andre med inter-

esse i de uorganiske videnskaber. 

B Ø G E R
Redigeret af Hans Plauborg

Danmarks filosofiske forlag
– ligger på Aarhus Universitet. Det lille non-profit forlag Philosophia vil med sine udgivelser 
både henvende sig til fagfilosoffer og den “almene” læser. Målet er ikke at udgive bestsellere, 
men nogle af forlagets bøger er alligevel blevet det.

idealister Det er tilfredsstillelsen ved at være med
til at præge en debat gennem formidling af filosofisk
litteratur, der driver arbejdet i non-profit forlaget Phi-
losophia. Fra venstre Niels Jakob Harbo, Morten
Sandberg og Christian Lystbæk. 

· blev grundlagt i 1969

· er et non-profit forlag

· har 15 frivillige i redaktionen 

samt en sekretær ansat på kvart tid

· udgiver som regel fem nye bøger 

pr. år foruden diverse genoptryk

forlaget philosophia:

Jakob Mark/AU-Foto

idealisme

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



N A V N E

Jens Nørregaard og Hal Kochs Mindefond

Indkalder herved ansøgninger til den kommende ud-
deling af forskningsmidler i vinteren 2004. Fonden
har til formål at fremme forskning inden for dansk
kirkehistorie og økumenisk teologi. 

Nærmere oplysninger om fondens virke fås ved
skriftlig eller telefonisk henvendelse til fondens
adresse, c/o Afdeling for Kirkehistorie, Købmagergade
46, 1. sal, P.O.B. 2164, 1150 København K, e-mail:
akh@teol.ku.dk, tlf.: 3532 3610 eller på afdelingens
hjemmeside: www.teol.ku.dk/akh/ 

Ansøgningsfristen er 15. november 2004.

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Stipendier til ph.d.-uddannelse 

Der indkaldes ansøgninger om optagelse på den na-
turvidenskabelige ph.d.-uddannelse med start 1. fe-
bruar 2005 eller senere.

Det er en forudsætning for fremsendelse af ansøg-
ning, at ansøgeren har gjort sig bekendt med opsla-
gets fulde ordlyd. Opslaget kan rekvireres ved hen-
vendelse til fakultetssekretariatet, tlf.nr. 8942 3594
eller hentes på web-adressen:
http://www.nat.au.dk/stilling

Ansøgningsfrist 15. november 2004, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2004-218/5-9.

Ledigt forskningsstipendium

Gigtforeningen har et forskningsstipendium ledigt til
besættelse pr. 1. april 2005 eller snarest derefter. An-
søgningsskemaer samt yderligere oplysninger findes
på Gigtforeningens hjemmeside
www.gigtforeningen.dk/forskning, eller kan indhentes
hos Marianne Pagels på tlf. 3977 8000. 

Ansøgningerne skal være Gigtforeningen i hænde
senest mandag den 10. januar 2005 kl. 10.00. 

Klinisk Institut  Aarhus Universitet 

Scholarstipendier
Klinisk Institut tilbyder herved ansættelse til et min-
dre antal lægestuderende som scholarstipendiater
med virke ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets
kliniske sektor. Forskningsarbejdet skal udføres i for-
bindelse med gennemførelse af et “forskningsår”.
Post-Doc-Stipendier  
Klinisk Institut opslår hermed et mindre antal post-
doc-stipendier af en maximal varighed på 3 måneder.
Stipendierne skal afvikles i perioden 1. januar til 31.
december 2005.

For begge stipendier gælder, at ansøgningsskema-
er (skal anvendes) kan rekvireres på telf. 8949 5502
eller på instituttets hjemmeside www.ki.au.dk.  Ske-
maet er at finde under administration.

Ansøgningsfrist: 15. november 2004, kl. 12.00

Den Arnamagnæanske Kommission 

Københavns Universitet.

Stipendium til håndskriftstudier i København.
Målgruppe: Islandske statsborgere m.h.p. håndskrift-
studier ved Den Arnamagnæanske Samling i Køben-
havn.

Stipendiet kan søges af islandske forskere, både
akademisk og ikke-akademisk uddannede. 

Ansøgningsfrist: 22. november 2004, kl. 12.00.
Det Arnamagnæanske Stipendium.
Målgruppe: Studerende og kandidater med islandsk
statsborgerskab der har godtgjort en sådan indsigt i
norrønt el. islandsk sprog, historie eller litteratur at
det kan forventes, at de vil præstere noget mere end
almindeligt i disse fag eller et af dem. 

Ansøgningsfrist: 22. november 2004, kl. 12.00.
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Forelæsninger

HUM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden forsvarer
cand.mag. Birgitte Stougaard Pedersen, Afdeling for
Æstetik og Kultur, sin afhandling: “It don’t mean a
thing if it ain’t got that swing – gestisk betydnings-
dannelse i litteratur og musik”. Forsvaret finder sted
torsdag den 4. november kl. 14.15 i lokale 124, byg-
ning 584, indgang B, Kasernen, Langelandsgade 139
med efterfølgende reception i lokale 212.

SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin
holder følgende personer offentligt forsvar:

Xue Qingyun, MD den 27. oktober 2004, kl. 14.00
med titlen: “The influence of alendronate on spinal
fusion. Bonegraft healing and pedicle screw fixation”.
Forsvaret finder sted i Medicinsk afdeling M’s Audito-
rium, bygning 3, Århus Sygehus, Nørrebrogade.

Cand.med. Konstantinos Kamperis den 29. oktober
2004, kl. 14.00 med titlen: “Pathophysiological As-
pects of Nocturnal Polyuria in Monosymptomatic Enu-
resis Nocturna”. Forsvaret finder sted i  Auditorium B,
Skejby Sygehus. 

Overlæge Tomas Toft den 29. oktober 2004, kl. 14.00
med titlen: “Managing patients with functional soma-
tic symptoms in general practice”. Forsvaret finder
sted i Samfundsmedicinsk auditorium, bygning 262,
Universitetsparken.

SAM
Med henblik på erhvervelse af den juridiske ph.d.-
grad forsvarer cand.jur. Titti Helene Ørum Kopp fre-
dag den 19. november 2004 kl. 14.00 sin ph.d.-af-
handling: “Råstofindvinding på land – retlige krav til
skønsudøvelsen mv.” ved en offentlig ph.d.-forelæs-
ning i auditorium 455, bygning 340 med efterfølgen-
de reception i lokale 425, bygning 340. Forelæsning-
ens titel er: “Råstofindvinding på land – retlige krav
til skønsudøvelsen”.

Forsvar

SAM
Mandag den 22. november 2004 kl. 13.00 (præcis)
forsvarer direktør for EFTA-tilsynsmyndighedens rets-
tjeneste, cand.jur. Niels Fenger sin doktorafhandling
med titlen: “Forvaltning og Fællesskab. Om EU-ret-
tens betydning for den almindelige forvaltningsret
m.v.: Konfrontation og frugtbar sameksistens”. For-
svaret finder sted i Juridisk Auditorium, bygning 343.

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på: 
www.perst.dk

ph.d.-graden 

forskningsstøttedoktorgraden 

trafikstyring og 
miljøovervågning 
Amerikanske miljøforskere og det ameri-
kanske militær er nogle af de partnere, da-
talogen Lars Arge samarbejder med i
håndtering af store geografisk baserede
datamængder. Et prestigefyldt Ole Rømer-
stipendium på 5,7 millioner kr. fra Statens
Naturvidenskabelige Forskningsråd gør
det nu muligt for den 37-årige forsker at
vende tilbage til Datalogisk Institut, hvor
han de næste fire år er udnævnt til profes-
sor med særlige opgaver.

Lars Arge har de senere år været ansat
ved Duke University i USA. Han har speci-
aliseret sig i at udvikle I/O-algoritmer, der
effektivt kan håndtere de store datamæng-
der, som forekommer i et stigende antal
programmer på grund af de forbedrede
muligheder for at opsamle og lagre data.
For eksempel opsamler satellitter og GPS-
modtagere i transportmidler store geogra-

fisk baserede datamængder, som bliver
brugt både videnskabeligt og kommercielt
til blandt andet trafikstyring og miljøover-
vågning. 

mæcenen
Formanden for Ny Carlsbergfondets direk-
tion, mag.art. Hans Edvard Nørregård-
Nielsen, er for de kommende fem år ud-
nævnt til adjungeret professor i kunsthi-
storie ved Aarhus Universitet.

Hans Edvard Nørregård-Nielsen er
kendt for både sine selvbiografiske bøger
og værker om især den danske guldalder
som Christen Købke I-III fra 1996 og Ny
Carlsbergfondet I-III fra 2002. Han arbej-
der nu på et værk om Johan Thomas
Lundbye planlagt til udgivelse i 2008.

Før han i 1988 blev formand for Ny
Carlsbergfondets direktion, var Hans Ed-
vard Nørregård-Nielsen kunstkritiker ved
dagbladet Information, ekstern lektor i
kunsthistorie ved Københavns Universitet
og museumsinspektør ved Ny Carlsberg
Glyptotek.

Den 59-årige kunsthistoriker har i åre-
nes løb modtaget en stribe æresbevisning-
er – bl.a. Søren Gyldendal-prisen i 1986,
Rosenkjærprisen 1990, Den Berlingske
Fonds Hæderspris i 1992 og Knud Sønder-
by-prisen i 1999. I 2002 fik han De gyldne
Laurbær for erindringsbogen Riber Ret. 

Videnskabsministeren udpegede i for-
året Hans Edvard Nørregård-Nielsen til
formand for en arbejdsgruppe, der skal
komme med bud på fremtidens universi-
tetsuddannelser inden for humaniora.

kvindesygdomme 
og tidlig fødsel 
Årsagerne til, at nogle kvinder føder for
tidligt, er genstand for overlæge, dr.med.
Niels Uldbjergs forskning, hvor målet er at
finde frem til en simpel undersøgelse, der
tidligt i graviditeten kan udpege gravide
kvinder i risikogruppen. Den 51-årige
overlæge er netop udnævnt til klinisk pro-
fessor i gynækologi-obstetrik (kvindesyg-
domme og fødselshjælp) ved Klinisk Insti-
tut, Aarhus Universitet. 

Nogle af de faktorer, Niels Uldbjerg
undersøger nærmere, er infektioner, der
spredes fra skeden til selve livmoderen,
dårligt immunforsvar i slimproppen i liv-
moderhalsen, en svag livmoderhals på
grund af underudviklet bindevæv og svage
fosterhinder, der let brister. Også ubalan-
ce i graviditetshormonerne kan udløse for
tidlige veer.

Professoratet er tilknyttet Niels Uld-
bjergs overlægestilling ved Gynækologisk-

Obstetrisk Afdeling ved Aarhus Universi-
tetshospital, Skejby Sygehus.
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Se alle opslag i fuld længde på www.au.dk/meddelelser 

kurser

Redigeret af Journalkontoret, 

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

Deadline for Meddelelser i nr. 5 er onsdag den 27. oktober kl. 12.

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

Forskeruddannelsen - Sundhedsvidenskab

Oversigt over kurser kan ses på
www.health.au.dk/forskeruddannelse 

Kurser og workshops ved E-læringsenheden

E-læringsenheden er Aarhus Universitets service for
undervisere og øvrige ansatte, der ønsker at benytte
it i forbindelse med undervisning, forskning og erfa-
ringsudveksling. 
Kursusprogram for efteråret 2004:
9. november: Kom i gang med Powerpoint  
22. november: Kom videre med Powerpoint
25. november: Introduktion til RefMan
8. december: Erfaringer med E-læring

Enheden tilbyder også adgang til det IKT-pædago-
giske værksted, hvor man blandt andet kan få hjælp
til at scanne dias, redigere lyd og producere videoba-
seret undervisningsmateriale. 

For yderligere oplysninger og tilmelding se
www.iktlab.au.dk.

Børns sprogtilegnelse – et fælles ansvar

Konference mandag den 8. november 2004 kl. 10-17,
Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København. Konfe-
rencens sigte er – via en dialog mellem forskellige
aktører fra forskningslaget og handlingslaget – at
indkredse hvordan danske børns vilkår for sprogtileg-
nelse bedst muligt kan identificeres, eventuelle 
vanskeligheder afdækkes og afhjælpes ved at kvalifi-
cere indsatsen rettet mod at styrke børns sprogud-
vikling. www.humaniora.sdu.dk/sprogtilegnelse/

Petrarch and European Culture

Seminar on occasion of the Seventh Centenary of the
Birth of Francesco Petrarca (1304-2004), Thursday 11
November 2004, Studenternes Hus Mødelokale 2,
Nordre Ringgade 1, Århus C
11.15 Welcome
11.30 Professor Karl Heinz Stierle, University of Kon-
stanz: A Manifesto of New Singing: Rerum Vulgarium
Fragmenta 125-129
12.30-14.00 Lunch
14.00 Marianne Pade, University of Aarhus: Petrarch
and Greek Culture
14.45 Hannemarie Ragn Jensen, University of Copen-
hagen: Petrarch and contemporary painting
15.30- 16.00 Coffee break
16.00 Dominic M. Rainsford, University of Aarhus: 
English Petrarcaelogy
16.45 Mette Steenberg, University of Aarhus:
Petrarca going baroque
17.00- 17.45 Lene Østermark Johansen, University of
Copenhagen
Laura answers back: Christina Rossetti and the Can-
zoniere in the nineteenth century 
18.00 Reception
Organization: Leonardo Cecchini & Marianne Pade
Institute for Language, Literature and Culture, Dept.
of Classical and Romance Studies in collaboration
with Istituto Italiano di Cultura, Copenhagen.

Internationalt litterært kollokvium

LES DÉFIS DE L’ŒUVRE (da. "Værkets udfordringer")
Arrangeret af franskfaget, Afd. for Klassisk og Ro-
mansk, SLK, 12. og 13. november i Studenternes Hus

Formålet med dette kollokvium om fransk litteratur
er at skitsere nye perspektiver i den aktuelle littera-
turforskning udfra værkbegrebets betydning.

Tilmelding senest fredag d. 29. oktober.
Program mv.: www.au.dk/meddelelser

Miljø for Folkesundhedsvidenskab 

– repræsenteret ved Forskningsklinikken for Funktio-
nelle Lidelser, Århus Sygehus og Afdelingen for Folke-
sundhed, Århus Amt – afholder symposium med
gæsteforelæsning v/ Professor Peter Salmon, Depart-
ment of Clinical Psychology, University of Liverpool:
“Functional somatic symptoms – perspectives on 
explanatory models, illness perceptions and illness
narratives”.
Peter Salmon: Where do medically unexplained
symptoms come from: the psyche or the surgery?
Lisbeth Frostholm, ph.d.-stud, psykolog, Forsknings-
klinikken for Funktionelle Lidelser: Illness perceptions
in primary care: a health psychological perspective
on MUS.
Trine Dalsgaard, ph.d.-stud, antropolog, Forskningskli-
nikken for Funktionelle Lidelser: The social course of
illness: a study of the patient’s perspective.

Løbende diskussion
Aarhus Universitet, Studenternes Hus, Preben Hor-

nung-stuen, tirsdag den 14. dec. 2004, kl. 13-16.
Deltagelse er gratis, dog tilmelding senest 1/12

2004: flip@as.aaa.dk

Dansk Selskab for Flowcytometri

Den 29. oktober 2004 kl. 12.45-17.00, Søauditorie 2:
“Polychromatophilia: a cytometric syndrome worth
acquiring”. Se program på www.flowcytometri.dk.

kongresser, møderlegater

studenterundervisere og faglige vejledere
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om faglige
og pædagogiske kvalifikationer. Aflønning i henhold
til finansministeriets overenskomst med SUL (Studen-
terundervisernes Landsforening). Ansøgningen skal
indeholde CPR.NR. Opslagenes fulde ordlyd fremgår
af fakulteternes hjemmeside.

Statskundskab

Under Studienævnet for Statskundskab og Samfunds-
fag opslås et antal stillinger som studenterundervise-
re i forårssemestret 2005 i fagene 
· Metode, 2002-ordningens B.A.-uddannelse 
2. semester 
· Videnskabsteori og klassikere, 2002-ordningens
B.A.-uddannelse, 2. semester 
· Økonomi, 2002-ordningens B.A.-uddannelse 
2. semester
· Komparativ politik II: Politiske systemer, 2002-
ordningens B.A.-uddannelse, 4. semester. 
Ansættelsesperioden vil være 1.2. – 31.7.2005. 
Eventuelle forespørgsler bedes rettet til: 
professor Søren Risbjerg Thomsen, tlf. 8942 1271,
lektor Per Mouritsen, tlf. 8942 1244, 
professor Bo Sandemann Rasmussen, tlf. 8942 1590,
lektor Lars Johannsen, tlf. 8942 1129.

Ansøgning må være Aarhus Universitet, Journalkon-
toret, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, i hænde senest
mandag den 8. november 2004, kl. 12.00. 

Ansøgningen mærkes: 2004-215/3-83. 
Svar kan forventes i første halvdel af december

2004.

øvrige opslag
Ved Aarhus Universitet er nedenstående stillinger 
opslået ledige. Opslagenes fulde ordlyd vil fremgå 
af fakulteternes hjemmesider.

SUN

Ved Institut for Fysiologi og Biofysik opslås et profes-
sorat med særlige opgaver inden for området epithe-
lial iontransport. Ansøgningsfrist 30. november 2004,
kl. 12.00. Ansøgningen mærkes: 2004-211/2-35.

Et klinisk professorat i hæmatologi knyttet til Hæma-
tologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universi-
tetshospital og Klinisk Institut, Aarhus Universitet er
ledigt til besættelse snarest. 

Ansøgningsfrist 30. november 2004, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2004-211/2-36.

Forskningsassistent

Under Klinisk Institut opslås hermed et antal kortere-
varende stillinger som forskningsassistent (1 - 3 må-
neder) for perioden 1. januar til 31. december 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 lægeviden-
skabelige kandidateksamen eller anden akademisk
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 be-
tragtning.

Ansøgningsskemaer (skal anvendes) kan rekvireres
på telf. 8949 5502 eller på instituttets hjemmeside
www.ki.au.dk under administration. 

Ansøgninger, som fremsendes i 7 eksemplarer, må
være Klinisk Institut, Skejby Sygehus, 8200 Århus N i
hænde senest den 15. november 2004, kl. 12.00.

andre institutioner
Interaction of cultures: Possible Turkish 

contributions to European Culture

Kunne du tænke dig at være en del af gruppen, der
skal repræsentere Danmark på en konference for
unge om Tyrkiets mulige bidrag til den europæiske
kultur? Så læs videre! En kort ansøgning om delta-
gelse skal sendes til krl@kirstinerask.dk inden den 
1. november. 2004. Yderligere oplysninger på
www.au.dk/meddelelser

ESA  En del stillinger er opslået ledige ved den 
europæiske rum-fartsorganisation. Yderligere 
oplysninger på: www.esa.int/hr/index.htm

Danida  Internationale stillinger.

stillinger

Hjørring Gymnasium

Den årlige uddeling af renteindtægterne fra Hjørring
Gymnasiums fonde finder sted i december måned.
Fondene har til formål at understøtte ubemidlede,
dygtige studenter/kursister fra Hjørring Gymnasium
og HF-kursus under deres længerevarende videregå-
ende uddannelser (til kandidatgrad). 

Ansøgningsskema kan findes på Hjørring Gymnasi-
um og HF-kursus web.side: www.hj-gym.dk 

Ansøgningen med nødvendige bilag sendes inden
den 1. december.

Søges:
39-årig norsk forsker ansatt ved institut for mate-
matiske fag, søger 1-2 værelse møbl. lejlighed med
køkken og bad fra dags dato og frem til 31.07.05.
(en kortere lejeperiode kan også være av interesse).
Tlf 8942 3371 el. 8942 3482; email:
skare@imf.au.dk

Fransk lektor ved Aarhus Universitet søger pr. 1. 
januar 2005 lejlighed, rækkehus eller lign. i Århus
eller omegn. Tlf: 8942 6617 efter kl. 18.00

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

Lejlighed udlejes/fremlejes: Fra 01.01.05 udlejes til
rolig lejer, gerne underviser, 85 kvm. lejlighed incl.
vand og varme kr. 4.600,-/md. Roligt beliggende i
nærheden af indkøb og busforbindelser. På 3. sal i 
3 etagers ejendom med udsigt over Brabrandsøen.
Spisekøkken, vinkel entré, sovevær. (m. kig til 
Rådhustårnet), vær., stor stue, badevær. Udlejes for
1/2 år af gangen. 
Ring Maria 3121 0949 eller Kasper 3121 2155 eller
8627 2730; e-mail: bibbh@hum.au.dk

Værelse med eget tekøkken, bad og toilet udlejes 
i Vestervang, 8000 Århus C (5 min. fra Uni). 
Kr. 2.900,-/md incl. lys, vand og varme. Udlejes 
fra 01.11.04 til enlig ikke-ryger.
Tlf: 8612 2337; email: else_c@hotmail.com

Boligannoncer
Sendes til 
Studenterrådet, Aarhus Universitet, 
Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C., 
Tlf. 8942 1164.
vedlagt 30 kr. til dækning af omkostninger. 

Ved indrykning via e-mail: sr@sr.au.dk
indbetales beløbet med angivelse af navn 
på 3635 - 4809 5008 45.

Se også boligannoncerne på: www.sr.au.dk
Her er det også muligt at indtaste sin annonce
gratis. Den vil være tilgængelig i ca. 20 dage.

bolig

Fra tekstfil 
til færdig bog

Tryk af:

– PHD AFHANDLINGER

– DISPUTATSER

– KOMPENDIA

i professionel 
opsætning 

… nemt og hurtigt

KONTAKT:
disp@bookpartner.dk
Tlf: 33 88 20 30
Fax: 33 88 20 50
www.bookpartner.dk
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Tirsdag 26.
kl. 19.30. the study of 
religion in a new key
Jeppe Sinding Jensen, dr.phil., lektor ved Afd.
for Religionsvidenskab, præsenterer sin dispu-
tats, der peger på, hvordan det komparative
projekt inden for religionsforskningen kan “red-
des” gennem nogle videnskabsteoretiske om-
brydninger – ikke mindst gennem et skift i
grundlagsfilosofien fra subjektfilosofi til sprog-
filosofi. Mødelokale 1, Studenternes Hus. 
Arr.: Religionsvidenskabelig Forening.

Onsdag 27. 
kl. 10. international spouses group 
Informal Get-together, Faculty Club, Building
421, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 13.15. almindelige opfattelser af, 
hvad sprog er
Gæsteforelæsning ved Hans Arndt (tidl. 
Lingvistik, Aarhus Universitet). Lok. 220, bygn.
467, Nobelparken. Arr.:  Afd. for Lingvistik.

kl. 14.15. æstetisk seminar
Publishing the Modern Home. Jeremy Aynsley
on Magazines and the Domestic Interior 1890-
1940. Lok 124, Kasernen, Langelandsgade 139.
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akade-
miet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 14.15. “networks” i dag 
og “networks” i fortiden
Dr.phil. Sabine Karg, Nationalmuseet, om 
Hansaen og dens indflydelse på det nord-
europæiske spisekort. Aud. 5, Moesgård. 
Arr.: Afd. for Middelalderarkæologi.

kl. 16. cand.hvad? karriere i kulturlivet
Oplægsholdere: Marie Østergård, projekt- og
porteføljekonsulent ved Hovedbiblioteket og
cand.mag. i engelsk og medievidenskab,
Pia Buchardt, kunstnerisk leder af Kulturhus
Århus og cand.phil. i dramaturgi, samt Martin
Lumbye, generalsekretær ved Århus Festuge
og bachelor i dramaturgi. Dansk Magisterfor-
ening, Frederiksgade 77 B (i gården t.h.), 
2. sal. Arr.: DMs studentersektor i Århus.

Torsdag 28.
kl. 14. birc seminar 
Non-linear methods for classification of gene
expressions. Magnus Fontes, Dept. of Mathe-
matics, University of Lund. Kollokvium 02, 2nd
floor, Hoegh-Guldbergs Gade 10, Building 090.
www.birc.au.dk/activities/BiRCSeminar. 
Arr.: Bioinformatics Research Center.

kl. 19. mellem storpolitik 
og værkstedsgulv 
Niels Jul Nielsen om arbejderen før, under og
efter den kolde krig på baggrund af forsk-
ningsprojektet “Livsformer og velfærdsstat ved
en korsvej?”, som udforskede velfærdsstatens
udvikling og indretning. Richard Mortensen-
stuen, Studenternes Hus. Arr.: Historia.

Fredag 29.
kl. 13. voldsmanden og læseren 
I sin anden forelæsning om Magten og ordene
diskuterer lektor Ivar Gjørup Platons 7. brev
med den aldrende tænkers overvejelser om
forholdet til praktisk politik. I en tid, hvor læ-

sefagene trænges tilbage, og medløberne be-
mægtiger sig offentlighedens opmærksomhed,
er problemstillingen aktuel som nogensinde.
Lok. 407, bygn. 414. 
Arr.: Afd. for Klassisk og Romansk.

kl. 13.15. a religious point of view
Forskningsseminar om Ludwig Wittgenstein, 
religion og religiøs erfaring. 
Parallelt med udviklingen af sin sprogfilosofi
gjorde Wittgenstein sig også mange overve-
jelser om Gud, tro og religiøs praksis, som på
mange punkter kan være oplysende for det
post-postmoderne menneskes forståelse af det
religiøse. Fortsætter lørdag den 30.10 kl. 10.15.
Mødelokale 1, Studenternes hus. 
Program på: www.wittgenstein-network.dk 

kl. 14.00. mennesket er en maskine
Gert Balling. Lok 138, Helsingforsgade 8. 
Arr.: Informationsvidenskab.

Tirsdag 2. 
kl. 12. fengshui’s rolle som videns-
tradition i det moderne kina 
Forelæsning ved ph.d. Ole Bruun, Institut for
Geografi og Internationale Udviklingsstudier,
KU. Lok. 328, bygn. 481, Nobelparken. 
Arr.: Østasiatisk Afd.

kl. 19.30. a soul for/in the 
“constitution for europe?”
Dr. Jan Jans, Tilburg Faculty of Theology, on
Europe's spirituality, the Preamble and the
Core Values of the “Draft Treaty establishing a
Constitution for Europe” and the attempts to
secure the centrality of “human dignity” by 
differentiating between a political, a religious
and a cultural approach. Aud. 2, Det Teologiske
Fakultet. Arr.: Teologisk Forening.

Onsdag 3. 
kl. 10. international spouses group 
Denmark after the Vikings by Else Roesdahl, 
Centre for Viking Age and Medieval Studies.
Faculty Club, Building 421, 1st Floor, Fredrik 
Nielsens Vej.

kl. 13.15. beyond the postcolonial in 
contemporary art and literature
Richard Dyer, Editor, Critic and Writer, on 
Individualism versus Responsibility. Room 415,
Building 467. Arr: Dept. of English.

kl. 14.15. æstetisk seminar
Counter-Enchantments. Chris Wood on Old
World Icon and New World Idol. Lok. 124, 
Kasernen, Langelandsgade 139. 
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akade-
miet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 14.15. bergen ca. 800-1170 
Dr.art. Gitte Hansen, Bergen Museum. Aud. 5,
Moesgård. Arr.: Afd. for Middelalderarkæologi.

kl. 15. den sociale konstruktion af viden 
I foredragsrækken Systembegrebets viden-
skabsteori belyser de systemiske konsulenter,
Anne Thybring og Andreas Juhl, hvorledes
viden kan anskues som socialt konstrueret og
trækker nogle implikationer til erhvervspsyko-
logens praktiske arbejde i organisationer. 
Se www.kritiskprofil.dk Aud. 1, bygn. 333,
Statskundskab. Arr.: Kritisk Profil.

K A L E N D E R 26. oktober - 16. november

Middelalderen markerer sig på mange måder
i nutiden. Dels ved at have leveret mange af
forudsætningerne for vore idéer, holdninger,
institutioner osv., dels ved f.eks. at inspirere
kunstnere, optage historikere og fascinere
både læg og lærd. 

Det vil også afspejle sig på det tværfaglige
symposium, som Center for Vikingetids- og
Middelalderstudier afvikler den 5. november.
Her vil en række forskere primært fra Aarhus
Universitet introducere nyere måder at udfor-
ske perioden på og præsentere og analysere
eksempler på billedkunst, film, litteratur og
folkelig kultur, der i særlig grad forholder sig
til middelalderen.

Britta Timm Knudsen taler om middelalde-
ren som en levedygtig nostalgi, og middel-
alderarkæologen Jan Kock beretter om den
muntre middelalder. De to kunsthistorikere
Hans Henrik Lohfert Jørgensen og Hans Jør-

gen Frederiksen fortæller dels om nye forstå-
elser af middelalderen i den aktuelle kunstvi-
denskab, dels om forbindelser mellem nyere
dansk kunst og den middelalderlige billed-
verden. Middelaldertænkningens aktualitet
tager idéhistorikeren Dorthe Jørgensen sig af,
mens den middelalderlige ikonografi i Carl
Th. Dreyers og Luc Bessons Jeanne d'Arc-fil-
matiseringer er emnet for Bodil Marie Thom-
sens indlæg. Fra Københavns Universitet
kommer historikeren Mia Münster-Swendsen
for at fortælle om middelalder og modernitet
- en “stædig” dikotomi.

Yderligere information: Pernille Hermann
norph@hum.au.dk

middelalderen i vores tid
5. nov. kl. 9.15-16.00
Fysiologisk Auditorium A, bygn. 162

Center for Idræt byder i de kommende uger
på en foredragsrække om de Olympiske
Lege, hvor forskere og aktive atleter sætter
fokus på meget forskellige sider af verdens
største idrætsbegivenhed.

Prisen for en medalje er temaet, når fore-
dragsrækken lægger ud onsdag den 27.
okotber. Den pris kan bronzevinderen fra OL
i Athen, kuglestøderen Joachim B. Olsen, tale
med om. Han vil sammen med stangspringe-
ren Marie Bagger Bohn, der som Joachim B.
Olsen nåede finalen i Sidney for fire år
siden, fortælle om sine erfaringer. De per-
sonlige beretninger suppleres med centerle-
der Jens B. Christensens foredrag om priori-

teringen inden for Team Danmark, hvor han
er medlem af bestyrelsen.

Foredragsrækken fortsætter med temaer
om “Den Olympiske idé – demokrati og
menneskerettigheder” samt “Kvindernes del-
tagelse ved OL”. De vil løbende blive omtalt
på disse sider. Man kan tilmelde sig det en-
kelte tema eller hele forløbet på tlf. 8942
4895 eller på kontoret senest om mandagen
kl. 12.00 forud for arrangementet.

foredragsrække om de olympiske lege
27. oktober, 17. november og 1. december
Center for Idræt,
Lokale 123, Katrinebjergvej 89 C. 

Nyt syn på middelalderen

Oplysninger om arrangementer sendes til campus@au.dk 
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Fokus på OL

Ringenes Herre skaber med den digitaliserede teknologi et middelalderunivers, 
som genfindes i nutidens rollespil, hvor perioden viser sig som en levedygtig nostalgi.



kl. 19. hvad skal vi med 
det gamle testamente? 
Bibelselskabets generalsekretær Tine Lindhardt
medvirker som fortæller ved aftenens gudstje-
neste over temaet “Vandring og forandring” og
giver sit svar på spørgsmålet om Det Gamle
Testamente er andet “gode” historier. Mølle-
vangskirken. Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 4.
kl. 13. selvfremstilling i norden
kunst – kultur – akademisk refleksion
I Søauditoriet mødes kunstnere og akademike-
re fra hele Norden for at stille fokus på, hvor-
dan kunstnerne arbejder med selvfremstilling,
hvorfor de gør det, og hvorledes akademikere
reflekterer over de betydninger, som selvfrem-
stillingerne har. Seminaret fortsætter fredag
den 5. Tilmelding inden 27. oktober til: kul-
tur@hum.au.dk. Deltagelse er gratis. Program
på www.hum.au.dk/nyheder/kalender
Arr.: Nordisk Institut. 

kl. 16. hvordan træffer 
hjernen beslutninger?
Menneskers beslutninger er ofte resultat af et
komplekst samarbejde mellem følelser og kog-
nition. I foredragsrækken SSystembegrebets 
videnskabsteori diskuterer Martin Skov, MR-af-
delingen, Hvidovre Hospital, de filosofiske im-
plikationer af dette forhold, og hvad det bety-
der for human- og samfundsvidenskabernes
traditionelle måde at studere menneskelig ad-
færd på. Se www.kritiskprofil.dk   Aud. 1,
bygn. 333, Statskundskab. Arr.: Kritisk Profil.

Fredag 5.
kl. 16. fortællinger fra fremtiden
Christian Schwarz Lausten om fremtidens hjem,
og hvad det betyder for vores dagligdag, når
alle hjemmets apparater snakker sammen for
at tilfredsstille os. Storcenter Nords Teatersal.
Info/tilmelding: christian@innovationlab.net 
Arr.: Innovation Lab. 

Mandag 8.
kl. 15.15. kan modern 
vetenskab islamiseres? 
Leif Stenberg, docent ved Lunds Universitet,
om islam, videnskab, kundskab og modernitet
i foredragsrækken Bogens religioner og natur-
videnskaben i historisk lys. Studenternes Hus,
mødelokale 2. 
Arr.: Forum Teologi Naturvidenskab.

Onsdag 10.
kl. 10. international spouses group 
Informal Get-together (featuring Iran / Maryam
Zojaji). Faculty Club, Building 421, 1st Floor,
Fredrik Nielsens Vej.

kl. 14.15. senmiddelalderens 
pladerustning 
Arkæolog Esben Klinker Hansen om produk-
tionscentre og fremstillingsprocesser. Aud. 5,
Moesgård. Arr.: Afd. for Middelalderarkæologi.

kl. 14.15. æstetisk seminar
Deconstruction Today. Nicholas Royle. Lok 124,

Kasernen, Langelandsgade 139. 
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akade-
miet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 14.15. video screening: bob roberts (Tim
Robbins, 1992). This movie offers a satire (or
“mockumentary”) on contemporary American
politics. Room 416, Buildning 465. 
Arr.: Dept. of English.

kl. 19. værdierne – taget 
over vores fælles hus
Borgmester Louise Gade om kristne værdier,
danske demokratiske normer og Århus Kom-
munes værdigrundlag. Rødkløvervej 3. 
Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 11.
kl. 14. birc seminar 
Prof. Peter Roepstorff on proteomics – the next
level after genomics, why, how and when. Kol-
lokvium 02, 2nd floor, Hoegh-Guldbergs Gade
10, Building 090. Abstracts:
http://www.birc.au.dk/activities/BiRCSeminar.
Arr.: Bioinformatics Research Center.

kl. 19. journalistisk og filosofi
Filosof og journalist Rune Lykkeberg om at
tænke filosofiske dimensioner ind i dagsaktuel-
le temaer og politiske begivenheder, spørger .
Lok. 329, bygn. 412. Arr.: Filosofisk Forening.

kl. 19.30. stalins hjemmefront 
Erik Kulavig om sovjetiske fortolkninger af 
forholdet mellem stat og samfund 1941-45 og

tendenser i nyere russiske fortolkninger. 
Richard Mortensen-stuen, Studenternes Hus.
Arr.: Historia.

Mandag 15.
kl. 13.15. how can feminism 
transform the university? 
In this guest lecture, Prof. Carol Colatrella dis-
cusses how her work on Georgia Institute of
Technology’s computer-based ADEPT
(www.adept/gatech.edu) program has drawn
on feminist science studies to enable members
of academic search and promotion committees
improve the effectiveness of their work, and to
help applicants enhance their prospects. Lok.
216, bygn. 467, Nobelparken. Arr.: Afd. for
Kønsforskning, American Studies Center Aarhus
og Ligestillingsudvalget ved Aarhus Universitet.

Tirsdag d. 16.
kl. 19.30, digtning og etik. martin a. 
hansen, karen blixen og k.e. løgstrup
Hvordan forholder den kristne tanke om næste-
kærlighed sig til det at digte? Kan man være
både forfatter og medmenneske? Eller finder
digtningen sted på bekostning af medmenne-
sket? Og virker kristendommens krav om næ-
stekærlighed forstyrrende for digtningen?
Gennem genfortællinger og oplæsninger præ-
senterer forskningsassistent, ph.d. David Bug-
ge tre danske kulturpersonligheder med vidt
forskellige svar på de spørgsmål. Aud. 2, Det
Teologiske Fakultet. Arr.: Teologisk Forening.
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Kuratorens strategier
Populære udstillinger, flere besøgende, bedre markedsfø-
ring, sponsorer og såkaldte blockbuster-udstillinger med
kendte kunstnere er typiske krav til museer, som i dag
søger offentlige bidragsyderes bevågenhed og penge.
Udstillingen og den spektakulære iscenesættelse er der-
for kommet i fokus, og med det også nye krav til kurato-
rernes evner. 

Netop deres rolle og strategier er emnet for et seminar,
som Center for Museologi afvikler i forbindelse med un-
dervisningen på suppleringsuddannelsen “Museologiske
Studier”. Her vil oplægsholdere fra musumsverdenen
bl.a. også diskutere, om der er etiske grænser for kura-
torernes arbejde.

Om formiddagen er det kuratering og iscenesættelsen
på fysiske og virtuelle museer, der tages op af scholar-
stipendiat Gitte Lønstrup, Center for Museologi, som taler
om kuratering af de antikke samlinger på Glyptoteket.
Projektleder Kristine Hoff, TDC-Boomtown behandler ku-
rateringen af virtuelle udstillinger.

Nye kurateringsstrategier med brug af teknologi er te-
maet for eftermiddagens program, hvor museumsinspek-
tør Jan Gruwier Larsen fra Naturhistorisk Museum fortæl-
ler om brugen af nye medier i udstillingerne på Naturhis-
torisk Museum – det drejer sig bl.a. om forholdet mellem
det fysiske museum og den nye teknologi. Kunstneren
Bodil Sohn vil sammen med Birgit Pedersen, der er for-
midlingsinspektør ved ARoS, fortælle om ARTXPLORER,
som er et nyt oplevelsesorienteret webforum om kunst
og kommunikation for børn.

For yderligere oplysninger kontakt Ane Hejlskov Larsen
tlf. 8942 1848.

museal kuratering og udstillingsiscenesættelse
1. november kl. 10-16, Store Sal på KaserneScenen

islam og videnskab · fremtidens hjem · voldsmanden og læseren · hjernen · digtning og etik

Museerne søger at markedsføre sig med spektakulære udstillinger som Georg Jensen-udstillingen, 
som filminstruktøren Bille August iscenesatte på Statens Museum for Kunst. 

Statens Museum for Kunst
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Fisk, der fjærter, countrymusiks indvirk-
ning på selvmordsraten og en “usynlig” go-
rilla. 

Man kan forske i alt og tilmed blive be-
lønnet for det. Et godt grin står ikke i vejen
for en eftertanke, mener komiteen bag The
Ig Nobel Prize, der siden 1991 er blevet ud-
delt på Harvard University. Prisen er en
pendant til den rigtige Nobelpris og gives
til forskere og andre driftige folk, der har
markeret sig med kuriøs forskning inden
for de gængse Nobel-kategorier, samt et
par kategorier, der ikke belønnes i Stock-
holm.

Århus-forsker belønnet
I år gik prisen i biologi til en gruppe, hvor
der også er en forsker med tilknytning til
Aarhus Universitet. Svenske Magnus Wahl-
berg fra Afdeling for Zoofysiologi fik prisen
for i 1999 at have opdaget, at sild kan kom-
munikere ved at fjærte til hinanden. Opda-
gelsen var sensationel – ikke mindst fordi
det aldrig tidligere var blevet påvist, at fisk
laver lyde med deres fordøjelsesorganer. 
Wahlberg er lige nu i udlandet med sin for-
skergruppe, så Bagsiden fik kontakt til
hans kollega, lektor Bertel Møhl.

– Siger man tillykke med sådan en pris?
– Ha, ha. Ja, det sker der vist ikke noget

ved. Men jeg synes nu egentlig ikke, Mag-
nus’ forskning hører hjemme i Ig Nobel-
sammenhæng. Det handler slet ikke om

sild, der prutter, sådan som Ig Nobel-ko-
miteen og journalister har beskrevet det.
Der er tale om gas fra fiskenes svømme-
blærer, som de bruger til at kommunikere
med og for at holde ligevægt. Magnus’
forskning havde storpolitiske konsekvenser
i Sverige, fordi man troede, at lydene kom
fra russiske ubåde. Men det var altså bare
sild, fortæller Bertel Møhl.

Gummibamser på gulvet
Prisen i kategorien “Public Health” gik til
den yngste Ig Nobel-vinder nogensinde,
den kun 17-årige gymnasieelev Jillian Clar-
ke fra Chicago. Hun har undersøgt gyldig-
heden af den såkaldte “fem sekunders-
regel”. Den siger, at det er sikkert at spise
mad, der har ligget på gulvet i op til fem
sekunder. Forløberen for reglen har efter
sigende sin oprindelse hos Djengis Khan i
det 12. århundrede. Han mente, at det var
sikkert at spise mad, der havde ligget på
gulvet i op til 12 timer – sådan mere eller
mindre. Men Jillian Clarke har nu påvist,
at selv fem sekunder er for lang tid. Hen-
des forsøg med kager og gummibamser vi-
ste, at f.eks. colibakterier trænger ind i de
søde sager på et splitsekund – især hvis de
falder ned på glatte gulvoverflader. Clarkes
undersøgelse viste desuden, at kvinder er
noget mere tilbøjelige end mænd til at
spise mad, der har været på gulvet.

Dødelig countrymusik
I psykologi gik årets Ig Nobelpris til Daniel

Simons fra University of Illinois, der i et
forsøg påviste noget, kun de færreste havde
en anelse om: Hvis vi er opslugte af at tæl-
le, hvor mange gange tre hvidklædte bas-
ketballspillere kaster en bold til hinanden,
og de står blandt tre sortklædte basketball-
spillere, som også kaster en bold til hinan-
den, vil en tredjedel af os ikke opdage, at
en gorilla pludselig går gennem billedet
(prøv selv her: http://viscog.beckman.
uiuc.edu/grafs/demos/15.html). Forkla-
ringen ligger i øjets evne til at fiksere, og
det kan man læse meget mere om i Simons’
allerede temmelig berømte afhandling Go-
rillas in our midst: sustained inattentional
blindness for dynamic events.

I den mere dystre ende har årets vindere
i medicin påvist en sammenhæng mellem
countrymusik og selvmord. Det er forskere
fra Alabama, der har sammenholdt selv-
mordsrater med radiostationernes  musik-
udvalg i en række byer, og de konkluderer,
at Dolly Parton og co. har lig på samvittig-
heden. 

Forskerne mener, det er countrysange-
nes ofte sørgmodige fortællinger om liv,
der går i stykker på alle tænkelige og utæn-
kelige måder, der er skyld i de mange selv-
mord. Selvmordsraten i byer, hvor radio-
stationerne spiller meget countrymusik, er
i øvrigt markant højere blandt hvide ameri-
kanere, mens afro-amerikanere tilsynela-
dende ikke er påvirket. 

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Langsom videnskab
I en tid, hvor videnskabelige eksperimenter skal

overstås i en fart og resultatet helst være prak-

tisk anvendeligt, kan der være trøst at hente i, at

nogle eksperimenter faktisk lever deres eget stil-

le, upraktiske liv i årtier. For eksempel harpiks-

eksperimentet på University of Queensland i

Brisbane. 

I 1927 satte professor Thomas Parnell et ekspe-

riment i gang, der skulle demonstrere, at harpiks

er flydende trods dens enormt høje viskositet

(tykflydenhed). Harpiksen blev varmet op og kom

i en tragt, hvis bund blev forseglet. Derefter fik

massen lov til at størkne i tre år, hvorefter for-

seglingen blev fjernet. Hver dag lige siden er der

blevet holdt øje med, hvornår harpiksen drypper.

Den første dråbe faldt i 1938, derefter i 1947,

1954, 1962, 1970, 1979 og 1998. Hvis Bagsiden

eksisterer, når næste dråbe falder, vil vi naturlig-

vis underrette om begivenheden.   

Viagra som doping
De af Bagsidens læsere, der ser “Drengene fra

Angora” (satireserie på DR2), husker, hvordan

sportsdirektør Henning Primdahl fra cykelholdet

Team Easy On kom grueligt galt af sted, da han i

forsøget på at cykle hurtigere op ad Alpe d’Huez

ved en fejl fik viagra i stedet for koffeinpiller.

Men måske burde Primdahl være fortsat op ad

bjerget, selv om “javertussen” var i vejen, for ny

forskning viser, at viagra faktisk forbedrer ilt-

transporten i blodet til lungerne. 

Det er forskere ved universitetet i Gießen i

Tyskland, der har opdaget sidegevinsten ved via-

gra i et forsøg med mennesker, der lider af for

højt blodtryk i lungerne. Forskerne fandt ud af, at

stoffet sildenafil, som findes i viagra, reducerer

blodtrykket i lunger-

ne og forbedrer ilt-

transporten. Det skyl-

des en biokemisk lig-

hed mellem penis og

lunger. Begge inde-

holder en stor mæng-

de af enzymet 

phospodiesterase,

som hæmmer mænds

erektion og får blodå-

rerne i lungerne til at

trække sig sammen.

Sildenafil stopper effekten af enzymet, og ifølge

forskerne forbedrer det iltoptagelsen  – især i

den tynde luft i bjergene. Så der er altså mulig-

hed for at nå nye højder med viagra.

Mænd vil uddø
En australsk genforsker påstår, at det mandlige

køn vil uddø inden for de næste 10 millioner år. 

Det er professor Jenny Graves fra Australian Na-

tional University, der kom med den nedslående

melding på Den 15. Internationale Kromosom-

konference. Hun mener, at et afgørende aspekt

af mænds genetiske sammensætning er truet.

Det er Y-kromosomet, der er problemet. Det be-

gyndte sit liv for 300 millioner år siden med 1438

gener. Men i dag har det tabt hele 1393 gener, og

professor Graves mener efter sine studier af gna-

vere, at der er fare for, at de sidste gener – her-

under det vigtige SRY-gen, som udløser mandlige

hormoner – også vil gå tabt. 

Heureka!!!

Redigeret af 
Hans Plauborg

Så er der endelig kommet en løsning på
problemet med de støjende stilethæle på
juridisk bibliotek. Som omtalt i CAMPUS
nr. 1 har de kvindelige studerendes højrø-
stede fodtøj længe forhindret sarte sjæle i
at bedrive intensive studier. Men nu har
pres fra især gruppen af Alternative Juris-

ter løst problemet. To store måtter til om-
rådet omkring skranken samt en 10 meter
lang løber til en samlet pris af godt 20.000
kr. er nu købt og rullet ud, for at stilheden
kunne sænke sig. Ifølge de alternative ju-
rister har det været en lang kamp at nå så
vidt. Biblioteksledelsen var ikke let at over-

bevise, og rengøringspersonalet stejlede
ved udsigten til våde tæpper i vintermåne-
derne. Et besøg af en ekspert i lydisolering
afgjorde dog sagen og førte endda til, at der
blev fyldt sand i trinene på metaltrappen i
biblioteket for at dæmpe lyden.   /hp

Grin og tænk
ig nobelpris 

Alice Hansen

Stilheden sænker sig


