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Digternes digter
Som studerende var Carsten Madsen 
i praktik hos Per Højholt. Nu har han
begået en disputats om forfatterens
digtning og filosofi.                10
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Studenter-
hjælp
Studenterrådspolitikerne på Aarhus Uni-
versitet får hjælp til at formulere sig klart
og interessevækkende. Studenterrådet
har to informationsmedarbejdere til op-
gaven, Rikke Skovgaard Andersen (bille-
det) og Jakob Chortsen. De opfatter ikke
sig selv som spindoktorer, understreger
de begge. 

– Vi hjælper med at formidle budska-
berne – ikke forme dem, siger Rikke
Skovgaard Andersen.

En anden opgave for de to informa-
tionsmedarbejdere bliver at få de stude-
rende til valgurnerne den 18. november,
når der er valg til studienævn og besty-
relsen. 

Læs mere om bestyrelseskandidaterne
og studenterrådets initiativ med at pro-
ducere tale og tekst, der kan forstås. 

4-5

De skønne 
parkkollegier 8 Skævt forlig

Samfundsvidenskab, Humaniora og Teologi
skal kigge langt efter forskningsmidler i 
Folketingets nye forlig om forskning og 
innovation. 6
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To processer udspiller sig i disse uger på universitetet – ar-
bejdet med udviklingskontrakten og de studerendes valg-

kamp. Begge processer har på forskellig måde væsentlig betyd-
ning for universitetets selvforståelse og fremtid.

Efter bestyrelsesmødet den 31. au-
gust blev der udsendt et omfattende
materiale til den brede diskussion af
udviklingskontrakten på universitetet.
Formålet hermed er at kunne fremlæg-
ge et forslag på bestyrelsesmødet den
11. januar 2005. Vi gør det på denne
måde – bottom up – for at give alle
dele af universitetet mulighed for at
komme med forslag og ideer til, hvad
universitetet skal fokusere særligt på i de næste fem år. Ikke
som aktivitet, der skal nydefinere eller omdefinere universite-
tet, men som væsentlige dele af universitetets samlede aktivitet
inden for forskning, uddannelse, formidling og vidensdeling.

Jeg har netop deltaget i de akademiske råds møder om udvik-
lingskontrakten, og alt tyder på, at der vil fremkomme me-

get interessante og velegnede forslag til fokusområder. På be-
styrelsesmødet den 1. november blev det sagt, at interessen for
at diskutere og komme med forslag ikke var stor. Det gælder nu
ikke for de akademiske råds møder, men jeg kan ikke bedømme
det på universitetet som helhed. Om andre kan, ved jeg ikke. 

Derimod ved jeg, at det er nu – de kommende fire-fem uger
– det er muligt at påvirke de input, der skaber det samlede re-
sultat. Aarhus Universitet får under alle omstændigheder en
udviklingskontrakt nr. 2, så hvorfor ikke prøve at få indflydelse,
når det er muligt?

Den 18. november går de studerende til valg – til studie-
nævn, til de akademiske råd og til universitetets bestyrelse.

Samlet må valget betegnes som det første ordinære valg under
den nye universitetslov, så det er nu, de studerende skal vise, at
de fortsat også på denne måde engagerer sig i universitetets
forhold. “Fortsat” er måske et stærkt ord, for stemmeprocenten
plejer ikke at være høj. Men der er grund til at engagere sig.

Studienævnene er også i dag vigtige organer, hvor der træffes
beslutninger, der direkte påvirker mange sider af studiet og stu-
diemiljøet. Ingen ved vel præcist, hvordan de akademiske råds
rolle bliver i fremtiden – men hvorfor ikke være med til at på-
virke rådene, når de skal finde deres plads. Også i bestyrelses-
valget er det vigtigt med deltagelse og engagement. Bestyrelsen
opleves nok  som fjern i dagligdagen, men studentermedlem-
merne facetterer bestyrelsens diskussion og beslutninger og
giver et nødvendigt bidrag.

Lad mig sætte det på spidsen. Forsvinder medarbejderes og
studerendes engagement i sager som de omtalte, så får uni-

versitetsloven på længere sigt lige præcis den effekt, som
mange frygtede, den kunne få – beslutninger træffes ensidigt af
de ansatte ledere. Var det det, vi ville med universitetet?

Engagement

Rektor Niels Chr. Sidenius

Forsvinder medarbejderes
og studerendes engage-
ment i sager som de 
omtalte, så får universitets-
loven på længere sigt lige
præcis den effekt, som
mange frygtede.
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Kasper Thaarup
Studentermedhjælp 

The University of Aarhus has

adopted a strategy that is

meant to strengthen the inter-

national profile of the Universi-

ty. The goal is to create a

framework that will accommod-

ate local students and resear-

chers as well as those from

universities that have a close

cooperation with the University

of Aarhus.

For external lecturers this will

mean, among other things, that

the University will make it eas-

ier for them to relocate them-

selves and their families in Aar-

hus, preferably close to the

University. As a new endeavour,

the University will also offer

lecturers and other adult mem-

bers of their families intensive

courses in Danish.

Foreign students will be 

guaranteed housing and the

University is setting up a group

of mentors to help with practi-

cal and academic problems.

Moreover, well in advance of

arrival, it will be possible for

foreign students to find infor-

mation as to which University

lectures are in English and

which are not. As the Universi-

ty wants to maintain an inter-

national study environment, it

is going to offer English lang-

uage courses to international

students who may be intere-

sted.

The Danish government has allo-

cated an extra 3 billion Danish

Crowns for research and innovation

in the 2005-2008 period, and 890

million is earmarked for PhD pro-

grammes. Several things would sug-

gest that the government has wan-

ted to strengthen the natural, tech-

nical and health sciences at the ex-

pense of political science, the huma-

nities and theology.

Rector Niels Christian Sidenius

says that while it is good as a star-

ting point that there is growth in the

natural and health-oriented scien-

ces, development and talent-care

are also necessary in the other

areas. 

This year, only a few establishments

in Aarhus will receive the Dansk Øl-

mærke 2004 from the organisation

Danish Beer Enthusiasts, and the

University Bar is one of them. The

award is given to bars that carry a

wide range of beers and take pride

in serving them “properly and pro-

fessionally”, the Enthusiasts say.

The University Bar will receive its

bronze award for carrying more than

100 different brands from around the

world and for serving them in origi-

nal glasses – and in a cosy atmos-

phere.

The presentation of the award can

be experienced on the 11th of No-

vember in the University Bar in Stu-

denternes Hus.   

As the first in the country, the Stu-

dent Counsel at the University of

Aarhus has hired two information of-

ficers, Rikke Skovgaard Andersen

and Jakob Chortsen. Their job is to

make the Student Counsel more vi-

sible and help student politicians

word their messages clearly. The in-

formation officers will not interfere

with the messages themselves, only

the promotion of them. For example,

for the upcoming election of student

representatives to the University

Board on 18th November, Rikke

Skovgaard Andersen and Jakob

Chortsen, both students at the Uni-

versity themselves, have been busy

making election posters, flyers etc. 

On November 18th students at the

University of Aarhus will elect new

representatives to the University

Board. Two seats have to be filled

and four people from different orga-

nisations are vying for these. They

are: Dina Bloch, 24, from Political

Science; Mads Fløe Holm, 26, law

student, Steen Daugaard, 37, from

Political Science; and Kasper Ras-

mussen, 24, from History. All candi-

dates have their respective election

themes, but all agree that they are

running to gain a chance to make

the University of Aarhus a better

place to study.    

Beer Award for the University Bar

Student Election 2004

Student Counsel to Communicate Clearly 

JUST A MINUTE

Lars Kruse/AU-Foto

Shift in Funding for University Areas

Stronger International Profile

Translation: Kasper Thaarup
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Efter godt halvandet år med udvalgsarbej-
de, diskussion og oplæg vedtog Aarhus
Universitet i sidste måned en strategi, der
skal styrke universitetets internationale
profil. 

Centralt i strategien, der indeholder fire
delområder, er satsningen på sprogunder-
visning. Allerede nu udbyder universitetet
intensive danskkurser for gæsteforskere.
Det skal fra foråret udvides til at omfatte
medrejsende voksne familiemedlemmer.
Desuden er der som et forsøg etableret
supplerende engelskkurser for udenlandske
studerende, og i 2005 skal der etableres in-
tensive kurser for videnskabelige medar-
bejdere i skriftlig og mundtlig formidling
på engelsk.

– Sprogkurserne er nogle af de nye ele-
menter, men de skal ses i forhold til helhe-
den. Overordnet er det afgørende nye, at vi
klart siger, at vi har de her fire grupper,
egne forskere og studerende og udefrakom-
mende forskere og studerende, som vi skal
gøre noget for. Vi skal udvikle det, vi allere-
de gør, og vi skal tage nogle nye initiativer,
siger rektor Niels Chr. Sidenius.

Støtte til familien
Han påpeger, at internationalisering hand-
ler om meget andet, end at mange rejser til
udlandet og kommer til Århus.

– For de indrejsende er det vigtigt, at det
er attraktivt at være her. Det er meget godt,
hvis en gæsteforsker synes, det er sjovt at
komme på instituttet hver morgen, men
ægtefællen og de børn, man eventuelt har
med sig, skal også falde til. Det er baggrun-
den for, at universitetet støtter aktiviteter-
ne i International Spouses Group og har
støttet en international skole i Århus. Og
det er også derfor, vi vil køre forsøg til for-
året med danskundervisning til medrejsen-
de ægtefæller. Århus skilter jo ikke vold-
somt på engelsk, så det kan være en stor
fordel at kunne lidt dansk, siger Niels Chr.
Sidenius.  

Vigtigt socialt miljø
På samme måde lægger rektor vægt på, at
udenlandske studerende ser universitetet
som andet og mere end et sted, hvor de kan
gå til undervisning og så ellers gå hjem
igen.

– Selvfølgelig skal der være et stort fag-
ligt udbud på engelsk. Planen er, at man
skal kunne få mindst et semesters under-
visning på engelsk inden for alle fagområ-
der, og kurserne skal annonceres mindst et
semester i forvejen på hjemmesiden. Men
det er også vigtigt at arbejde for en værel-
sesgaranti, at man kan få hjælp til det
praktiske og det studiemæssige af mento-
rer, og at der er et internationalt socialt
miljø. Derfor giver vi bl.a. støtte til Interna-
tional Student Centre, siger Niels Chr. Si-
denius.

Kvalitetskontrol
Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan
universitetet håndterer en eventuel bruger-
betaling for studerende uden for EU- og
EØS-samarbejdet. Folketinget ventes at

vedtage en fjernelse af taxametertilskuddet
til denne gruppe i nærmeste fremtid, hvor-
efter universiteterne må opkræve studieaf-
gifter, hvis der skal penge i kassen.

– Det er noget, vi snart kommer til at
tage stilling til. Men grundlæggende ønsker
vi ikke at konkurrere på kvantitet. Vi vil
samarbejde med gode udenlandske univer-
siteter og tiltrække de bedste studerende.
Derfor skal vi bl.a. være aktive i kvalitets-
kontrollen med vores samarbejdspartnere.
Vi skal ikke lave deciderede adgangsprøver,
men vi kan godt screene de udenlandske
studerende i forhold til for eksempel deres
sproglige kompetencer, mener rektor Niels
Chr. Sidenius.

Se hele strategien på 
www.au.dk/da/politik/intprofil

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Hans Plauborg /
hhp@adm.au.d
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Klare rammer for
international profil 
Det skal være mere attraktivt for udefrakommende forskere og studerende 
at komme til Aarhus Universitet. Derfor vil universitetet bl.a. tilbyde forskere 
og medrejsende ægtefæller danskkurser, og udenlandske studerende skal 
have tilbud om supplerende engelskundervisning. 

Studerende utilfredse
med rabatordning
Er man 25 år og millionær, kan få rabat hos DSB. Men er
man en 27-årig fattig fysikstuderende, skal der betales
fuld pris. Det er konsekvensen af DSB-rabatordningen
Wildcard. 

Ordningen følger nemlig de studerendes dåbsattest og
ikke deres indtægt, og det er de studerendes organisatio-
ner ikke tilfredse med.

– Vi synes selvfølgelig, det er uretfærdigt, at rabatten
ikke nødvendigvis går til dem, der har mest brug for den.
Vi har gennem Danske Studerendes Fællesråd presset på
for at få ordningen lavet om, men desværre har der indtil
videre ikke været stor lydhørhed, siger Esben Ehmsen
fra Studenterrådet på Aarhus Universitet.

Rabatordningen bygger på en aftale mellem DSB og
Socialministeriet og retter sig mod unge, uanset om de
er studerende eller ej.

– Du kan godt have ret i, at vi måske har sovet lidt i
timen, da ordningen blev indført. Vi var ikke opmærk-
somme på, at den ville berøre så mange studerende,
siger Esben Ehmsen.

Socialdemokratiets socialordfører Sandy Brinck
mener, man bør lave en rabat, der går til dem med den
mindste indtægt, og hun vil nu tage sagen op med social-
minister Eva Kjer Hansen. 

Fra DSB’s side er man dog ikke særlig interesseret i at
give rabatter til studerende. Til DR’s internetside siger
underdirektør Christian Bjerring, at rabatter til stude-
rende ikke er rentable. I Sverige og Norge har statsba-
nerne imidlertid gode erfaringer med at give studierabat-
ter.   /hp

EU-støtte til
købstadsprojekt
Den klassiske danske købstad genopstår. Ikke fysisk,
men virtuelt. Dansk Center for Byhistorie er i gang med
at skabe et elektronisk modstykke til købstadsmuseet
Den Gamle By, og EU-kommissionen har valgt at støtte
projektet med 75.000 euro, svarende til godt en halv
million kroner.

Den Digitale Byport, som projektet hedder, vil give
publikum adgang til en interaktiv, billedlig præsentation
af den klassiske købstad samt til en omfattende samling
af databaser og historiske kilder om emnet. Den Digitale
Byport er det danske bidrag til en webside om Østersø-
byernes kulturhistorie og udføres sammen med Stads-
och kommunhistoriska instituttet på Stockholms Univer-
sitet og Historisches Institut, Universität Rostock.

Projektet ventes at være helt færdigt ved udgangen af
2005, men man kan allerede nu få en smagsprøve på
det, hvis man går ind på hjemmesiden:
www.byhistorie.dk

Dansk Center for Byhistorie er opstået for tre år siden
i et samarbejde mellem Institut for Historie og Område-
studier ved Aarhus Universitet og Den Gamle By i Århus.
/scv

Hurtig adgang til 
elektroniske tidsskrifter
Som et forsøg har Statsbiblioteket og universitetet i fæl-
lesskab etableret adgang til det elektroniske tidsskrifts-
system DEFnet. 

DEFnet er en national tjeneste anskaffet med støtte fra
Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF), med
henblik på at lette adgangen til de elektroniske tidsskrif-
ter.

I DEFnet kan man oprette personlige søgeprofiler og
få meddelelse i sin mailboks, når et nyt nummer af et
tidsskrift er udkommet. Meddelelsen vil indeholde links,
så man umiddelbart kan trykke sig videre til den pågæl-
dende artikel eller indholdsfortegnelse. Da den elektro-
niske udgave af et tidsskrift ofte er tilgængelig før den
trykte udgave, har man nu muligheden for at få hurtig
adgang til den nyeste forskning.

For at oprette en profil i DEFnet skal man være ansat
eller studerende ved Aarhus Universitet.

Der er adgang til systemet på adressen
www.tdnet.com/defnet 

DEFnet er anskaffet som et forsøg frem til 31.8.2005,
og Statsbiblioteket håber, at mange vil benytte sig af
denne mulighed til at få bedre overblik over de elektro-
niske tidsskrifter.   /ac

Som en del af strategien for en stærkere interna-
tional profil vil universitetet gerne være vært for
flere kongresser og konferencer. Billedet er fra
EOS-kongressen i juni, som med over 1000 delta-
gere var en af de hidtil største på universitetet. 

ny politik

Lars Kruse/AU-foto



CMS er
godt på vej
Efter en række startvanskeligheder
er det nye Content Management
System (CMS) nu kørt ind. 
Brugerne udtrykker stor tilfreds-
hed med systemet.

webkommunikation
Man opdager det faktisk ikke – mange af de
eksisterende hjemmesider på www.au.dk er i
dag lagt ind i CMS. 

Det er heller ikke meningen, at man skal
lægge mærke til det. CMS er et værktøj, der
skal lette dagligdagen for de medarbejdere,
som opdaterer hjemmesiderne. Men jo lettere
det er at opdatere sin hjemmeside, jo bedre
og mere aktuel burde den blive – så måske vil
man alligevel bemærke det.

Marianne Toftegaard Hansen fra Sekretari-
atet for Efter- og Videreuddannelse er en af
de første brugere af CMS. Hun har også været
med til at flytte de “gamle” sider over til det
nye system.

– Der har været opstartsproblemer, men
nu fungerer systemet godt. Det er en meget
stor forbedring, at jeg kan publicere nyheder
og ændringer direkte her fra kontoret. Samti-
dig er systemet meget let at arbejde i, siger
hun.

Et halvt år forsinket
Ifølge projektansvarlig Anders Frølund vil ca.
25 procent af de enheder, som i første om-
gang meldte sig som interesserede, være på
CMS inden årets udgang.

– Vi er ca. et halvt år forsinket i forhold til
den oprindelige tidsplan. Det skyldes, at det
et stort, komplekst og ambitiøst system, som
vi har taget i brug. Vi har ikke ønsket at ud-
brede et system, der ikke fungerede optimalt,
og derfor har vi udskudt ibrugtagningen flere
gange. Til gengæld kan vi stå inde for det sys-
tem, som nu tilbydes brugerne, siger en opti-
mistisk Anders Frølund.

Projektgruppen er nu godt i gang med at
udbrede CMS på hele universitetet, og det går
ifølge formand for styregruppen, dekan Tom
Latrup-Pedersen, rigtig godt. 

– Vi har fået henvendelser fra mange enhe-
der på universitetet, der ønsker at gå over til
det nye system, og det er jo meget positivt,
siger Tom Latrup-Pedersen.

Anders Correll / ac@adm.au.dk

CMS 
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Samarbejdet mellem Konservative Jurister og
Konservative Studenter har i år affødt en sam-
let liste til bestyrelsesvalget, hvor stud.jur.
Mads Fløe Holm, 26 år, er spidskandidat. For
ham er grunden til at stille op klar:

– Når jeg får fornemmelsen af, at jeg har
gjort en forskel, så ved jeg, hvorfor jeg engage-
rer mig. Derfor stiller jeg op. Mads er afklaret
med at repræsentere de studerende på Aarhus
Universitet ud fra en konservativ grundhold-
ning.  

– Konservativ studenterpolitik har
ikke noget med partiet at gøre. Det er
studenterpolitik med en borgerlig ind-
gangsvinkel, siger Mads og giver et
eksempel:

– Selvom man skal kunne læse,
hvad man vil, skal der også være en
regulering, så man ikke spytter stude-
rende ud til arbejdsløshed. Færdige
kandidater skal gerne betale tilbage til

samfundet i skatter, hvad der er brugt på deres
uddannelse. Det er en del af vores konservati-
ve tankegang at tænke samfundsøkonomisk. 

Mads indrømmer gerne, at
han til valget er “underdog”,
men det generer ham ikke.

– Hvis vi ikke stillede op,
så var vi ikke berettigede
som studenterpolitisk orga-
nisation. Det er mere for at

vise, at der er
nuancer i det

studenterpolitiske landskab. 

3 valgtemaer fra Mads
· Bestyrelsens arbejde skal være mere åbent.
Selvom der allerede ligger informationer på
nettet, mener jeg ikke, de er fyldestgørende.
Der skal mere til, for at den enkelte studeren-
de kan se, hvad bestyrelsen arbejder med lige
nu.
· Vi skal have samfundsorienterede adgangs-
krav, så vi uddanner de folk, der er behov for,
og ikke flere. Ingen skal uddannes til arbejds-
løshed.
· Vi er her for at skabe et borgerligt alternativ.
Det er der behov for på Aarhus Universitet.
/kt

Der er valg til de to studenter-pladser i universitetets bestyrelse den 18. november. 
Valget står mellem de tre lister: Konservative Jurister og Konservative Studenter, 
Studenterrådet og Frit Forum. CAMPUS stiller her skarpt på spidskandidaterne.

Det konservative alternativ

Og kandidaterne er ...

Spindoktorer vil de helst ikke kaldes, Studen-
terrådets to informationsmedarbejdere Rikke
Skovgaard Andersen og Jakob Chortsen. Rigti-
ge spindoktorer er med til at forme indholdet
af det politiske budskab, men på Studenterrå-
dets gang i Studenternes Hus er den opgave
forbeholdt studenterpolitikerne. De to infor-
mationsmedarbejdere er kun med til at for-
midle budskabet.

– Det handler meget om, hvilke ord politi-
kerne bruger. Hvis de for eksempel går og ta-
ler om “opkvalificering af underviserne” er der
nok ikke mange studerende, der tænker:
“Wauw, hvor det bare vedkommer mig.” Der-
for skal vi finde på ord og formuleringer, der
gør det hele mere vedkommende for de stude-
rende, siger Rikke Skovgaard Andersen, der til
daglig læser informationsvidenskab.

Mere professionelle
Jakob Chortsen blev ansat i den anden 11-ti-
mers ugentlige stilling sidste efterår. Og han
opdagede hurtigt, at der var nok at tage fat på.

– De fleste studerende har hørt om Studen-
terrådet, men de ved ikke rigtig, hvad vi laver,
så det er klart, at der ligger en stor opgave i at
gøre Studenterrådet mere synligt udadtil.
Desuden har vi haft et kommunikationspro-
blem indadtil, hvor den venstre hånd ikke altid
vidste, hvad den højre lavede. Men her er der
allerede sket store forbedringer. Vi fremstår
langt mere professionelle indadtil, og det skul-
le gerne på længere sigt smitte af udadtil, siger
Jakob Chortsen, der læser nordisk og historie.

Misundelige kolleger
Formanden for Studenterrådet, Kasper Ras-
mussen, er meget tilfreds med, at han og de
andre studenterrådspolitikere har fået hjælp til
kommunikationsopgaverne. 

– Jeg tror, mine kolleger på de andre uni-
versiteter er lidt misundelige, for de kan godt
se, at de også kunne have behov for det. Vi har
i bund og grund ansat Rikke og Jakob, fordi vi
som politikere ikke har tid til både at lave bud-
skabet og formidle det ordentligt. Når man til
daglig laver studenterpolitik sammen med an-

dre “nørder”, sniger der sig let en særlig sprog-
brug ind, som måske ikke er så hensigtsmæs-
sig, hvis man skal nå et stort publikum, siger
Kasper Rasmussen. 

– Desuden har de hjulpet os meget med hele
tiden at tænke over og kunne formulere, hvor-
for noget er vigtigt for de studerende. Som stu-
denterpolitikere synes vi jo, det er selvindly-
sende, at for eksempel universitetets udvik-
lingskontrakt har stor betydning for de stude-
rende, men det er det måske ikke, mener Kas-
per Rasmussen.

Frugten af arbejdet
Frem mod valget til universitetsbestyrelsen og
studienævnene den 18. november har de to in-
formationsmedarbejdere travlt med at produ-
cere valgplakater, foldere og andet skriftlig
materiale. Desuden “medietræner” de studen-
terpolitikerne, som tager rundt til forelæsning-
er og fredagsbarer for at møde de studerende.

– Det er meget vigtigt, vi kommer ud der,
hvor de studerende er. Tidligere troede vi, at
det var vigtigst at være til stede i Jyllands-
Posten og de andre store medier. Men vi har
erkendt, at institutblade og -aviser er vigtigere.
Det er der, de studerende er, siger Jakob
Chortsen.

Rikke Skovgaard Andersen er ikke i tvivl
om, at Studenterrådets satsning på en forbed-
ret kommunikation har båret frugt.

– Når jeg hører Kasper og de andre politike-
re sige, at de har lært at tænke anderledes, og
jeg kan se, at vi forstår hinanden og arbejder
mod de samme mål, så er det allerede et stort
resultat. Men det ville da være fedt, hvis også
stemmeprocenten blandt de studerende steg
ved valget den 18. Det ville virkelig være et
skulderklap. 

I anledning af valget tager Studenterrådet
fredag den 12. november rundt på universite-
tets fredagsbarer. Der vil være mulighed for
at få merchandise, slik og en politisk snak for
dem, der har lyst. 

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Studenterrådet på Aarhus Universitet har som det eneste studenterråd i landet 
ansat to lønnede informationsmedarbejdere. De skal pille ulden ud af munden 

på studenterpolitikerne og skabe synlighed om Studenterrådets arbejde.

Rikke Skovgaard Andersen, 
informationsmedarbejder ved Studenterrådet.

Det handler meget om, hvilke ord 
politikerne bruger. Hvis de taler om
“opkvalificering af underviserne”, 
er der nok ikke mange studerende, 
der tænker: “Wauw, hvor det bare 
vedkommer mig.”

“

kommunikation 

er et administrationssystem, der styrer

hjemmesiderne fra en database. Til CMS’et

er der typisk knyttet en teksteditor, som

man bruger fra sin browser (f.eks. Internet

Explorer). Med teksteditoren kan en almin-

delig bruger på kort tid opdatere og redige-

re websider. Teksteditoren anvender faste

skabeloner, så brugeren ikke skal tænke på

layout af den enkelte webside, men kun

koncentrere sig om indholdet. Tekst til nye

sider kan kopieres fra f.eks. Word og ind i

teksteditoren. 

Yderligere oplysninger om CMS: 

Anders Frølund, Informationskontoret 

8942 2343    af@adm.au.dk

www.kj.ksaa.dk



Studenterrådets valgforbund dækker universi-
tetet bredt, og de to spidskandidater er klar til
at gå til valg som et team. Dina Bloch, 24 år og
fra Statskundskab, og Kasper Rasmussen, 24
år og fra Historie, er enige om linjen:

– Studerende på Aarhus Universitet har en
række fællesinteresser. Det er de interesser,
Studenterrådet arbejder for at sikre.

De to kandidater lægger meget vægt på Stu-
denterrådets rolle på universitetet:

– Vi er en interesseorganisation, og vi arbej-
der med at forbedre forholdene for de stude-
rende, både på det sociale og det faglige områ-
de, siger Dina, og Kasper supplerer:

– Det kræver en
interesseorgani-
sation at favne
de forskellige
holdninger,

som studerende på Aarhus Universitet har in-
dividuelt. Det sikrer vores brede struktur, at vi
kan leve op til gennem fagrådene.

Kasper og Dina gør et stort nummer ud af at
pointere, at de ikke er partipolitiske, i modsæt-
ning til de andre opstillede lister.

– For mig er det ikke klart, hvor partipolitik
spiller ind. Der er ikke nogen universitetspoli-
tiske emner, som entydigt kan afgøres af en
partipolitisk holdning; når det er universitetet,
er det studenterpolitik, siger Dina.

3 valgtemaer fra Dina og Kasper
· Vi vil gerne have flere engagerede undervise-

re, som tør bruge alternative undervis-
nings- og eksamensformer til de stude-
rendes bedste. 
· Det er vigtigt, at de studerende bliver
bevidste om, hvad de kan, når de er
færdiguddannede. Her skal vi bruge
nogle grundige kompetencebeskri-

velser i de nye studieordninger.
· Vi skal sikre tidssvarende
uddannelser, som hele tiden
udvikler sig i takt med de
krav, samfundet stiller. Det
dur ikke, at undervisnings-
evalueringerne ender i en
skrivebordsskuffe; vi er nødt
til at få indført regler, der sik-
rer, at de bliver brugt til at
forbedre uddannelserne.
/kt
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De socialdemokratiske studerende i Frit Fo-
rum har Steen Daugaard som spidskandidat til
bestyrelsen. Han er 37 år, fra Statskundskab
og har altid været typen, der søgte indflydelse
på de rammer, han skulle indgå i.

– Man kan vælge enten bare at følge med
strømmen eller gøre en forskel. Jeg har valgt
det sidste. 

Frit Forum er en landsdækkende organisa-
tion for studerende med et socialdemokratisk
ståsted. 

– Vi er fra forskellige fag, og langtfra alle
vores medlemmer er medlem af et parti. Alli-
gevel er der en overordnet socialdemokratisk
fællesnævner. Vi beskriver
os selv som en værdiba-
seret studenterpolitisk
forening.

Steen har været
drivkraften bag Frit
Forums engagement
på universitetet.

–  Da jeg startede på universitetet, var Frit
Forum ikke opstillet til de styrende organer,
men det fik vi heldigvis lavet om på. Jeg vil
gerne være med til at forny det studenterpoli-
tiske landskab, til at nuancere det. Frit Forum
er den fornyelse, der skal til.

3 valgtemaer fra Steen
· Vi skal have mere fokus på de universitets-
pædagogiske tiltag. Der er en stor medarbej-
derskare med behov for at få forbedret de pæ-
dagogiske evner. Det skal der gøres noget ved.
· Der skal være konsekvenser ved dårlige
underviserevalueringer. Gentagne dårlige eva-
lueringer fra studerende skal betyde tvungne
pædagogiske kurser eller i værste fald afskedi-
gelser. 
· Universiteterne er efterhånden økonomisk
trængte. Hvis der skal ske nedskæringer, vil
Frit Forum sikre, at udgifterne ikke bliver lagt
over på de studerende i form af forringet
undervisning, brugerbetaling, øgede priser
på kompendier etc.   /kt

Partibogen er ikke nødvendig Studenterrådets team

Jakob Mark/AU-fotoJakob Chortsen (t.v.) og Rikke Skovgaard Andersen vil ikke kaldes spindoktorer. De blander sig ikke i det politiske indhold, 
men er kun med til at formidle de budskaber, som bl.a. studenterrådsformand Kasper Rasmussen (i baggrunden) vil have ud.

www.sr.au.dkwww.fritforum.dk



Alt tyder på, at forskerne ved Sam-
fundsvidenskab, Humaniora og Teo-
logi skal kigge langt efter forsk-
ningsmidler i den nye aftale om
penge til forskning og innovation.
Universitetsområdet tilføres direkte
682 mio. kr. med henblik på at styr-
ke forskeruddannelsen og sikre gen-
erationsskiftet i dansk forskning. I
aftaleteksten står der, at meroptaget
af ph.d.er foreslås koncentreret om
teknisk videnskab, naturvidenskab
og sundhedsvidenskab. Selv et initi-
ativ, der skal styrke den yngre gene-
ration af kvindelige forskere, er mål-
rettet naturvidenskab og teknik.

Samfundsvidenskab ikke nævnt
Pengene til universiteterne stammer
hovedsagelig fra forskningsreserven.
Det tyder på, at Folketinget har øn-
sket at styrke naturvidenskab, tek-
nisk videnskab og sundhedsviden-
skab på bekostning af humaniora,
samfundsvidenskab og teologi. Den
udvikling bekymrer naturligvis de-
kan Tom Latrup-Pedersen på Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

– Det er altid glædeligt, når forsk-

ningen tilføres penge, men det er be-
kymrende, når begrebet forskning
på universiteterne betragtes som sy-
nonymt med natur- og sundhedsvi-
denskabelig forskning, siger han.

– Samfundsvidenskab er ikke
nævnt med en stavelse i de papirer,
ministeriet har offentliggjort. Det er
meget uheldigt, hvis det er udtryk
for en politik, hvor man mener at
kunne undvære en vækst på det
samfundsvidenskabelige forsknings-
område, og helt uforståeligt, fordi
samfundsvidenskabelig forskning i
høj grad skaber værdier for samfun-
det, siger dekanen.

Satser på it og fødevarer
Dekan Bodil Due, Det Humanistiske
Fakultet, er selvsagt heller ikke til-
freds med den nye aftale. Hun er be-
kymret over, at man ikke vægter
forskningen inden for de klassiske
humanistiske områder højere.

– Vi håber naturligvis, at vi kan
komme med i flere af projekterne,
selv om de helt klart favoriserer na-
turvidenskab, sundhedsvidenskab
og teknisk videnskab. Det er jo men-
nesker, som skal anvende teknologi-
en, og vi har gode erfaringer med at

samarbejde med både sundhedsvi-
denskab og naturvidenskab. De mest
oplagte områder er nok Informa-
tions- og kommunikationsteknologi
og Fødevarer, sundhed og livsstil,
siger Bodil Due.

Rektor Niels Chr. Sidenius deler
de to dekaners bekymring om ned-
prioritering af den brede forskning
på universiteterne: 

– Som udgangspunkt er det i or-
den, at der nu sker en vækst i for-
hold til naturvidenskab, teknisk vi-

denskab og sundhedsvidenskab.
Men talentpleje og udvikling er også
nødvendig på de andre områder. I
dag er overgangsfrekvensen fra kan-
didat til ph.d. markant større på na-
turvidenskab og teknik, end den
f.eks. er på humaniora og samfunds-
videnskab – den udvikling bliver nu
forstærket. Fortsætter denne ten-
dens i de næste forlig, får det dra-
matiske konsekvenser for vidensop-
bygningen inden for samfundsvi-
denskab, humaniora og teologi. 

Flere cigarkasser
Set i forhold til Barcelona-aftalen fra
2002 (3 procent af BNP i 2010 skal
bruges på forskning og uddannelse,
heraf 1 procent fra det offentlige) så
er dansk forskning ifølge Niels Chr.
Sidenius ikke kommet tættere på
målet.

– Det er jo ikke nye midler, der nu
tilflyder universiteterne, men en ud-
møntning af de midler, som var hen-
sat på forskningsreserven, siger han. 

Rektor er godt tilfreds med, at der
nu er kommet en klar politisk ud-
melding, og at det er et bredt poli-
tisk forlig, som står bag aftalen, men
han havde gerne set flere midler til-
delt direkte gennem fordøren til uni-
versiteterne. 

– Regeringen har jo ikke tildelt
pengene tilfældigt. De rammer om-
råder inden for natur- og sundheds-
videnskab, hvor vi i forvejen er gode.
Som jeg læser oplægget, så skal for-
skerne nu igen ud og argumentere
gennem ansøgninger, det såkaldte
cigarkassesystem, og det system har
efter min mening taget overhånd,
siger Niels Chr. Sidenius.

Anders Correll / ac@adm.au.dk

6

“Globalisering”, “Videnssamfundet”
og “Molekylær medicin” lyder over-
skrifterne på nogle af de felter, som i
de kommende år vil komme særligt i
fokus i forskningen ved Aarhus Uni-
versitet. Det fremgår af fakulteter-
nes udspil til forskningsdelen af den
udviklingskontrakt, som universite-
tet om et par måneder skal forhand-
le på plads med Videnskabsministe-
riet. Det er dog i sidste ende op til
universitetets bestyrelse at vælge de
områder, der skal med i kontrakten,
og fem fakulteter er ikke nødvendig-
vis det samme som fem fokusområ-
der i kontrakten.

Vil ikke hindre anden forskning
Øvelsen med at finde fokusområder
inden for forskningen skyldes, at
universitetet ønsker en kontrakt, der
på de fire hovedområder forskning,
uddannelse, formidling og videns-
udveksling bliver en fællesnævner
for hele universitetet og ikke blot en
opremsning af mål på de enkelte fa-
kulteter. I forhold til forskningen er
ambitionen at opstille fokusområder
på tværs af fakulteterne.

De udspil, som Humaniora og
Samfundsvidenskab har fundet frem
til, har da også appel til flere fakul-
teter. Begge fakulteter har lanceret
“Globalisering” som et bredt fokus-
område, hvor forskere fra Teologi og

Sundhedsvidenskab også kan byde
ind. Og temaet Molekylær medicin
fra Sundhedsvidenskab har både na-
turvidenskabelige, humanistiske og
samfundsfaglige aspekter.

– Fokuseringen kan være med til
at samle universitetet og fakulteter-
ne, siger dekan Bodil Due fra Det
Humanistiske Fakultet, der under-
streger, at fakultetet har udvalgt sine
fokusområder i forhold til en udvik-
lingskontrakt, hvor det ikke giver
mening at opremse al forskning ved
fakultetet.

– Vi er et bredt fakultet, og den
øvrige forskning fortsætter naturlig-
vis som tidligere. Det er vigtigt ikke
at forhindre den, understreger deka-
nen.

Nye input
Ud over globaliseringstemaet har
humanisterne udpeget “Videnssam-
fundet” samt “Kognition, kommuni-
kation og kultur” som fokusområ-
der, der kan spænde over forskning,
der er i gang eller planlagt.

Fakultetets prodekan for forsk-
ning, lektor Peter Bugge, ser de tre
fokusområder som platforme for
den lovende forskning og en mulig-
hed for over de næste tre-fire år at
opbygge forskningsmiljøer, der kan
give nye input til den faglige udvik-
ling på fakultetet. 

– Det kan ske både gennem en
øget dialog med forskere fra andre

fakulteter og den udvikling af fagud-
buddet på uddannelserne, de kan
skabe. Forskerne ved fokusområder-
ne skal jo ikke sidde isoleret i tre-
fire år, men arbejde med deres pro-
jekter på de respektive institutter,
hvor de kan virke ind i undervis-
ningen og påvirke fagenes profil og
selvforståelse. 

Derfor mener han, det giver god
mening at støtte fokusområder, hvor
forskningen tegner lovende. De øger
også mulighederne for at hente
penge til forskningen uden for uni-
versitetet. Det er dog ikke en forud-
sætning for at etablere et fokusom-
råde. 

– Vi skal selv kunne løfte den op-
gave, siger Peter Bugge.

Pulje til bredt område
Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet har fastlagt “Molekylær medicin”
som sit fokusområde og satser på at
opbygge en forskningspulje af ret
anselig størrelse, som dekan Søren
Mogensen udtrykker det.

– Forskningspuljen bliver et styk-
ke hen ad vejen opbygget ved at re-
definere penge, vi alligevel bruger,
forklarer Søren Mogensen, der reg-
ner med, at den synlige satsning kan
være med til at sikre fakultetet en
større del af de penge, som eksterne
partnere giver til forskningen. 

– Man kan ikke prioritere, uden at
andre områder alt andet lige ikke

bliver prioriteret. Derfor har vi valgt
et bredt fokusområde, så store grup-
per både inden for den basale og kli-
niske sektor kan føle sig identificeret
af det, siger dekanen og peger på, at
molekylær medicin også har grene
ud til life science-forskningen inden
for molekylærbiologi og kemi, lige-
som området rummer etiske og so-
ciologiske aspekter med relevans for
humanister og samfundsforskere.

– Omvendt kan fakultetet byde
ind med f.eks. aids- og hjerneforsk-
ning i forhold til temaer som globa-
lisering og kognition, tilføjer Søren
Mogensen.

Teologi har egne ønsker
Det Teologiske Fakultet har ikke
som de øvrige fakulteter fastlagt et
fokusområde til udviklingskontrak-
ten. Men fakultetet har allerede pri-
oriteret et fireårigt og to toårige
satsningsområder efter intern kon-
kurrence mellem fakultetets forske-
re. 

– Det initiativ vil vi gerne kunne
kalde vores fokusområde, siger de-
kan Carsten Riis. Vi har sat penge af
til en ny fireårig satsning fra nytår,
men vi kan endnu ikke sætte navn
på den, da vi afventer indspil fra fa-
kultetets forskere. I forhold til ud-
viklingskontrakten er det måske et
problem, at vi ikke kan sætte navn
på en satsning, der oven i købet skal
ændres endnu en gang, inden kon-

trakten udløber i 2009. Men vi vil
gerne beholde den interne konkur-
rence, som har vist sig at give grup-
per af forskere et vigtigt løft for for-
holdsvis begrænsede midler og der-
udover har forstærket det forpligten-
de samarbejde.

Carsten Riis forudser, at en række
forskere fra fakultetet vil bidrage til
fokusområderne – f.eks med etik-di-
mensionen i molekylær medicin el-
ler de multireligiøse aspekter i glo-
baliseringstemaet. 

Flere elementer
Fokusområder er kun en del af uni-
versitets bidrag til den del af udvik-
lingskontrakten, der skal dreje sig
om forskning. Forskeruddannelse,
international udveksling af forskere
og ph.d.-studerende, publicering og
citationer, EU-finansierede projek-
ter og benchmarking er andre ele-
menter.

Universitet skal i første omgang
indgå en overgangskontrakt for
2005. Herefter træder den fireårige
kontrakt i kraft.

Overgangsperioden skal bl.a. bru-
ges til at finde de områder, hvor fa-
kulteterne skal samarbejde inden for
de fokusområder, bestyrelsen vedta-
ger.

Helge Hollesen / campus.au.dk
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Nye platforme for 
forskernes samarbejde
En række satsningsområder byder på nye muligheder for, at forskere kan finde sammen på tværs af fag og fakulteter.

Ubalance i forskningsforlig
Nyt politisk forlig sender forskningen på Samfundsvidenskab, Humaniora og Teologi ud på et sidespor.

Den 26. oktober indgik alle partier i Folketinget en aftale om at tildele 

2.949 mio. kr. ekstra til forskning og innovation i årene 2005-2008. 

Forskeruddannelsen får i alt 890 mio. kr., hvoraf de 682 mio. kr. går til 

forskeruddannelsen via koordinationsudvalget og universiteterne. 

Andre 168 mio. kr. er afsat til forskeruddannelsen inden for de nye strategiske

forskningsprogrammer. Endelig er der afsat 40 mio. kr. til forskeruddannelse

inden for eksisterende programmer. Den resterende aftale ser således ud, 

hvor beløb er angivet i mio. kr.:

· Erhvervsph.d. 68

· Yngre forskere (talentpleje og kvinder 

inden for naturvid. og teknik) 85

· Innovationsmiljøerne 384 

· Innovationskonsortier 382 

· Regional videnspredning 136 

Strategisk forskning:  

· Miljø-energi 277 

· Fødevarer-sundhed-livsstil 277 

· Nano-, bio-, informations- 

og kommunikationsteknologi 277 

· Økologisk forskningsprogram 112 

· Biotech Research & Innovation 75

· Fødevaresikkerhed, basisforskning 48

forliget

forskningsmidler

udviklingskontrakt
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kl. 9.43               Dorthe Lunderskov, 24 år, teologi

kl. 11.48                  Anna Støtt Hansen, 24 år, jura kl. 12.18          Thue Hillgaard, 22 år, statskundskab

kl. 16.00               Nina Vibholm, 25 år, dramaturgikl. 15.30                   Shine Robert, 27 år, kinesiskkl. 13.49         Line Næsted Laursen, 24 år, kinesisk

kl. 10.08                     Rune Høgh, 25 år, biologi kl. 10.55            Mette Pultz, 17 år, SKT, odontologi

kl. 11.20                Thomas Gram, 27 år, idéhistorie
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Parkkollegierne burde være svære at leje
ud, for de studerende er generelt blevet
mere fordringsfulde: Fælles køkken kan
gå an, men fælles bad er ugleset. De 494
værelser i Universitetsparken kan hver-
ken tilbyde eget bad eller eget køkken,
men ikke desto mindre er søgningen til
de ni kollegier uændret.

– Ventelisten er ret stabil hos os. Vi
kan se ud fra tallene fra 2000 til i dag, at
der meget konstant er ca. 150 personer
på ventelisten i efteråret og 200 i forårs-
semestret. Der er altid større søgning hos
os i forårssemestret, siger medlem af
Kollegianerrådet Kenneth Bøjler Ander-
sen, 27, der er medansvarlig for optagel-
sen af nye kollegianere i parkkollegierne. 

Beliggenhed er altafgørende
Parkkollegiernes popularitet står i synlig
kontrast til situationen for de øvrige kol-
legier i Århus. Kollegiekontoret står for
udlejning af 8000 værelser i Århus og
omegn, og allerede her midt i højsæso-
nen for udlejning af kollegieværelser har
Kollegiekontoret de første ledige væ-
relser, fordi de studerende takker pænt
nej til dem med fælles bad. Ledige væ-
relser var tidligere et fænomen, der tid-
ligst indtraf i januar. Desuden er der p.t.
800 personer færre på ventelisten (der
tæller i alt 4300 personer, red.) end på
samme tid sidste år, fortæller admini-
strationschef Brian Skaarup fra Kollegie-
kontoret i Århus. 

Alligevel kommer det ikke bag på ham,
at der stadig er rift om værelserne i park-
kollegierne.

– De studerende tager absolut ikke
hvad som helst, men hvis et værelse lig-
ger centralt, er de villige til at se igennem
fingre med at skulle dele bad med andre,
siger han.

Kenneth Bøjler Andersen fra Kollegia-
nerrådet bor selv på Kollegium 1 i par-
ken, og han er helt enig med Brian Skaa-
rup i, at beliggenhed er afgørende for
valget af kollegium.

– Der er tre gode grunde til at vælge at
bo på kollegium i Universitetsparken:
beliggenhed, beliggenhed og beliggen-
hed, siger Kenneth Bøjler Andersen, der
læser jura på overbygningen.

Han har boet på kollegiet i halvandet
år, og det eneste, han fortryder, er, at
han ikke flyttede ind noget før.

Fælleskøkkenet trækker
Spørger man ind til det, kommer det
frem, at det ikke kun er beliggenheden,

der tæller. Badeværelserne er lige sat i
stand, så de er ganske udmærkede efter
Kenneth Bøjler Andersens mening – ikke
mindst fordi der flere gange om ugen
kommer nogle og sørger for rengøringen
af dem. Og fælleskøkkenet er for ham
ikke et irritationsmoment – tværtimod et
stort aktiv: 

– Jeg er kun på mit værelse, når jeg
skal læse eller sove. Ellers sidder jeg ude
i køkkenet og ser fjernsyn eller drikker
kaffe med de andre. Jeg er glad for, at
jeg bor på et gammeldags gangkollegi-
um, for det er et rigtigt kollegium. Og vi
har en god gang!

Det betyder tilsyneladende ikke noget
for ham, at værelset består af beskedne
12 kvadratmeter. Han har ikke ladet sig
begrænse rent indretningsmæssigt. Ud
over dobbeltsengen optager skrivebordet
med kontorstol, tre stigereoler, et klæde-
skab, et sofabord, et mindre sidebord, en
ekstra stol, et tv, et par ekstra madrasser
og en vasketøjskurv gulvpladsen. Lige
umiddelbart er der ikke meget plads til
overs til dansegulv: 

– Jo da, så flytter vi bare sofabordet
lidt. Det gik fint til vores forrige tour de
chambre, siger Kenneth Bøjler Andersen,
der må siges at kvalificere sig som topse-
edet deltager i en match om bedst udnyt-
telse af begrænset plads.

Bedre diskussioner
Kollegianer Vibeke Andersen, 29, er lige
flyttet ind på Kollegium 1. Da hun vendte
hjem efter et udlandsophold, søgte hun
bevidst et værelse på et af parkkollegier-
ne, hvor studerende med flere studieår
bag sig har førsteprioritet.

– Folk er ældre her på kollegiet. At det
tæller for mig, har ikke noget at gøre
med, at der så skulle blive festet og druk-
ket mindre, for det er bestemt ikke tilfæl-
det. Men folk er fagligt mere selvsikre, og
det giver nogle mere interessante diskus-
sioner i køkkenet, siger Vibeke Andersen,
der arbejder på en magisterkonferens i
litteraturhistorie. 

Kollegianerne i parken har desuden
adgang til en række fællesfaciliteter i
“Eforen”, deres nyistandsatte fælleshus
neden for Kollegium 6. Eforen huser en
bar, et poolrum, et bordfodboldrum, et
musikrum med klaver, et køkken, diverse
kontorer og snart også en systue. Alt
sammen kun for AU-kollegianerne.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Sif Egede pisker i pendulfart fra forelæs-
ninger og møder med læsegruppen til
pladereceptioner og interview med alver-
dens medier. I midten af oktober udkom
bandet Aprils første plade, og på den er
den 23-årige Sif Egede en af de to verba-
le frontfigurer. 

Sif Egede vidste godt, at det ville blive
hårdt, men hun var fast besluttet på at
tage hul på studierne i år, selvom hun i
princippet sagtens kunne have udskudt
studiestart til 2005.

– Det er ikke, fordi jeg skal være fær-
dig med studierne til en bestemt tid.
Men hvis jeg kun havde bandet og pla-
deudgivelsen nu, ville jeg have kedet
mig, og jeg kan altid tage orlov fra studi-
erne, hvis der for alvor kommer gang i
bandet, siger Sif Egede fra April. 

Pladen har fået en masse medieomta-
le, og titelnummeret Dancing in the
Midnight Sun er blevet spillet dagligt på
især P4. Men bandet har ikke planlagt
turne og er ej heller booket torsdag, fre-
dag og lørdag resten af året. 

– Vi er ikke et band, som har spillet en
masse steder og eksisteret en masse år.
Vi har været i gang siden januar, fordi vi
ville lave denne plade med amerikansk
og britisk folkemusik fra 60’erne og
70’erne. Hvis vi kommer ud og spiller, er
det fint. Gør vi ikke, er det også fint,
siger Sif Egede, der er flyttet fra Odense
til Århus for at læse. 

Hendes største karrieremål i dag er at
blive præst. Sådan har det ikke altid væ-
ret. Fra Sif Egede var lille – sådan cirka
tre år, hvor hun optrådte solo for første
gang – har hun villet være sangerinde.
Fra de tidligere teenageår har hun fået
eneundervisning i sang, og hun øvede alt
det, hun kunne komme til. Målet var
musikkonservatoriet, og den treårige ud-
dannelse, Musikalsk Grundkursus, skulle
bringe hende den vej.

– Den teoretiske del interesserede mig
bare ikke, så det var slet ikke mig at læse
musikteori, fandt jeg ud af, og så droppe-
de jeg tanken om at få en karriere som
sanger. I stedet voksede ønsket om at
blive præst. Det er et dejligt job. Jeg har
arbejdet som kirkesanger i fem år, så jeg
ved, hvad det indebærer. Og at arbejde
med livet på et filosofisk plan, det er fan-
tastisk, siger hun. 

– Derfor er det lidt ubelejligt, at pla-
den kommer lige nu, hvor jeg starter på
studiet, men samtidig er det alligevel en
chance, som jeg gerne vil prøve af. Det
har været hektisk, og det har været rigtig
fedt, at jeg har en forstående læsegruppe
i græsk. Du må godt skrive, at Inge Ma-
rie og Niels har været helt vildt søde til
at bære over med mig, når jeg er løbet af
sted til et interview eller ikke har været
så godt forberedt som dem. Men det skal
nok komme, lover hun. 

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.

Pladedebut kom 
lidt ubelejligt
Men 23-årige Sif Egede ville ikke have undværet den, 
selvom den falder oven i en studiestart på Teologi.

Populære 
parkkollegier 
Efterspørgslen på kollegieværelser i Århus er faldet markant –
undtagen efterspørgslen på værelserne i Universitetsparken.

Den 23-årige teologistuderende Sif Egede er en af de to forsangere i bandet April, der har 
udgivet en cd med britiske og amerikanske folkemusik-klassikere fra 60’erne og 70’erne.
Indtil videre er cd’en solgt i 10.000 eksemplarer.

Kenneth Bøjler Andersen
har boet på Kollegium 1 
i halvandet år. Han kunne
ikke drømme om at bo 
på andre kollegier i byen
og har det fint med fælles
køkken og bad, som
mange studerende i dag
ellers vender tommeltotten
nedad til.

dobbeltkarriere

kollegievalg

Jakob Mark/AU-foto

Jakob Mark/AU-foto



32 medicinere har suspenderet diverse
fritidssysler og intensivt terperi i flere
uger for at skabe årets udgave af Medici-
nerrevyen og dermed sikre revyens 20-
års jubilæum. Premieren står den 16. no-
vember, og arbejdsindsatsen fra revyfol-
kenes side er tiltaget i styrke fra ihærdig
til intensiv.

Siden studiestart har revygruppen
brugt et par aftener om ugen på at skrive
tekster til sketcher og sange, og i disse
dage, hvor revyholdet mødes alle hver-
dagsaftener og i weekenderne for at øve,
viser det sig, om afkastet fra skriveafte-
nerne nu også er lige så sjovt på scenen
som på papiret. 

Det er det ikke altid, så nogle tekster
er helt droppet, nye er kommet til, eller
måske er der blot finjusteret på en slut-
ning eller tilføjet et vers her og der –
som i sangen om lesbiske.

– Der går for lang tid med mellemspil-
let. Kunne I ikke finde på et vers mere?
spørger trommeslager Mikkel Gulstad.

– Det bliver sværere og sværere at
finde på mere at sige om, hvad vi laver
sammen som lesbiske. Jeg har aldrig selv
været lesbisk, siger Najaaraq Lund, der
lægger den ene af stemmerne til numme-
ret. 

– Det har jeg, så det kan jeg godt sige
noget om, kommer det nonchalant fra si-
delinjen fra kasserer og baryton-saxofo-

nist Mads Risom, som kvikt tilføjer:
– Det kan da ikke være svært lige at få

“registreret partnerskab” ind på en eller
anden måde!

Najaaraq griner, mens hun ser ud, som
om alene tanken om at synge omtalte
ord har slået en knude på hendes tunge.
Med lidt god vilje kan revyens emner ka-
rakteriseres som “studierelaterede”. Det
går f.eks. ikke ubemærket forbi, at der er
en del svenskere på medicinstudiet. Eller
at matematikerne ikke er så heldigt stil-
let, hvad angår fordelingen af mænd og
kvinder, hvilket resulterer i et noget nør-
det syn på kvinder fra de mandlige mate-
matikeres side – altså set med medici-
nerøjne.

Revy over bæltestedet
Holdet bag revyen forsikrer dog, at den
ikke er indforstået og udelukkende mun-
ter på alle andre end medicineres vegne. 

– Revyen henvender sig til et bredt
publikum. Det er ligesom med The Simp-
sons. Det er nok sjovere at se for ameri-
kanere, fordi de kan fange alle detaljer-
ne, men vi andre kan også sagtens grine
af det, siger 3. semesterstuderende Signe
Bertelsen på holdets vegne.  

Sidste års Medicinerrevy blev kritise-
ret for at være for fokuseret på emner,
der hører til under bæltestedet. I år er
revyen flyttet over bæltestedet, lover re-
vyholdet.

Medicinerrevyen er produktet af en

meget demokratisk proces. Alle kan være
med. Og af dem, der melder sig, er alle
med til at skrive revyen, og alle arbejder
i døgndrift i ugerne op til premieren.
“Alle” er i år 32 medicinere lige fra 1. til
11. semester, og de er indforstået med, at
arbejdet med revyen sluger en del af den
tid, der normalt ville være afsat til studi-
erne.

– Det er den eneste måde at klare stu-
diet på, siger Signe Bertelsen. Hun ved
lidt om det, for hun er med for anden
gang.

– Det kan så vise sig, at det er den
eneste måde ikke at klare det på, indsky-
der regi-ansvarlig Rasmus Kroijer tørt. 

– I løbet af de første tyve år med revy-
en er der kun én dumpet eksamen, der
med sikkerhed skyldes revyen, beroliger
Najaaraq Lund. 

Hvordan det går i år, kan kun tiden
vise, ligesom den også helt af sig selv
sørger for, at det bliver tirsdag den 16.
november og premieredag for 20-års ju-
bilæumsudgaven af revyen.

– Der venter måske en lille overras-
kelse i den anledning, men det kan vi
selvfølgelig ikke sige mere om, siger Na-
jaaraq Lund og Signe Bertelsen. Men de
vil godt sige, at billetterne kan købes i
Medicinerhuset på Ole Worms Allé man-
dag til torsdag kl. 11-13 og i Fredagsba-
ren.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk
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Revy i døgndrift
Bøgerne er lagt på hylden, mens årets Medicinerrevy, 
der oven i købet er en jubilæumsrevy, tager form.

Universitetsbaren
får ølpris
Universitetsbaren er ud-
råbt som en helt særlig
øloase og får som et af de
få udskænkningssteder i
Århus Dansk Ølmærke
2004 fra Danske Ølentusi-
aster. Dansk Ølmærke blev
uddelt for første gang sid-
ste år, men det er første
gang, ølentusiasternes valg
falder på Universitetsbaren.
Ølmærket uddeles til værtshu-
se, der fører et bredt og varie-
ret ølsortiment, og øllene skal
serveres “ordentligt og profes-
sionelt”, lyder det fra ølentusias-
terne.

Ølmærket uddeles i tre niveau-
er: guld, sølv og bronze. Univer-
sitetsbaren får bronze for at
kunne servere mere end 100 for-
skellige øl i originale glas i en
hyggelig atmosfære. 
Selve overrækkelsen af Dansk
Ølmærke kan opleves den 11.
november – vel at mærke i
Universitetsbaren i Studen-
ternes Hus.   /scv

Najaaraq Lund ( i baggrunden) og Line Mayland Kolstrup gør klar til at øve på årets Medicinerrevy, som har premiere den 16. november.

medicinerrevy

Jakob Mark/AU-foto
Jakob M

ark/AU
-foto
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Andersen & Gud
Teologiske læsninger i 

H.C. Andersens forfatterskab

Carsten Bach-Nielsen og Doris Ottesen (red.)
251 sider, 279 kr., Forlaget ANIS 

I hele sit liv såvel som i sit forfatterskab, i alt,

hvad H.C. Andersen troede, tænkte og fortalte,

befandt han sig inden for kristendommens uni-

vers.

Det er i hvert fald præmissen for denne anto-

logi, der præsenterer en række tematiske læs-

ninger i H.C. Andersens forfatterskab. I eventy-

rene, romanerne, salmerne og i rejseskildrin-

gerne er der overraskende eksempler på H.C.

Andersens teologiske relevans. Således bidra-

ger bogen til at vise, hvilken – også religiøs –

inspiration, der udgår fra H.C. Andersens even-

tyrlige verden. Bogen er redigeret af lektor Car-

sten Bach-Nielsen fra Afdeling for Kirkehistorie

og Praktisk Teologi, og flere af bidragsyderne

kommer også fra Aarhus Universitet.

De små oprør
– tanker og metoder i arbejdet 

med minoritetspiger

Marianne Nøhr Larsen
346 sider, 298 kr., Aarhus Universitetsforlag

Minoritetskulturerne er i hastig forandring,

men mange ryk sker i det skjulte. De fleste mi-

noritetspiger ønsker at forandre ting i eget

tempo uden at brænde broer og baglande. De

gør små oprør, som måske er usynlige for os

andre, men ofte er hårdt arbejde for pigerne.

Antropologen Marianne Nøhr Larsen tegner

et andet billede end det sædvanlige af disse

piger og deres familier. Hun ser de fleste af

dem som aktive medskabere af deres egne liv

og de fleste forældre som åbne for forandrin-

ger. Bogen giver overblik over, hvor der fortsat

er barrierer, og hvordan problemer kan løses.

SLAGMARK, Tema: Kosmopolis
204 sider, 140 kr.

Det nyeste nummer af tidsskriftet SLAGMARK,

der bliver udgivet af Afdeling for Idehistorie,

diskuterer det kosmopolitiske og skitserer kos-

mopolitismens idehistorie.

Kosmopolitisme-diskussionen er ikke ny.

Den har været ført siden stoikerne i den græs-

ke antik og blomstrede for alvor op med Oplys-

ningstiden. I dag er den igen på spil i forbin-

delse med debatten om globalisering. SLAG-

MARK-nummeret indeholder bl.a. tekster af de

to vigtigste stemmer i den nuværende debat,

Ulrich Beck og David Held, og samtaler mellem

Søren Krarup og tidligere statsminister Poul

Nyrup Rasmussen.

B Ø G E R

Hvad er da digterens rolle i samfundet?
At ødelægge det med gode digte.
Hvad ellers: indse det umulige i sit forehavende
og fortsætte alligevel.
Hvad ellers? Fortsætte og blive ved med at fortsætte.
Samvittighedsfuldt.

per højholt, enhjørningens kvababbelser, 1979.

I 1984 tog en ung litteraturhistoriestuderende
ved Aarhus Universitet en chance, som blev af-
gørende for de næste 20 år af hans liv. Studie-
ordningen dikterede praktikophold på en litte-
rær institution, men det havde Carsten Mad-
sen ikke lyst til. Han ville hellere i praktik hos
“anti-institutionen” Per Højholt, så han greb
telefonen og ringede til digteren, som på det
tidspunkt turnerede land og rige rundt med sit
oplæsningsshow. 

– Højholt var først lidt nølende og sagde, at
han faktisk ikke optrådte mere. Han var blevet
ekstremt populær med Gitte-monologerne,
men havde valgt at tage livet af hende, fordi
hun var ved at tage livet af ham – som forfat-
ter. Det viste sig dog, at han alligevel skulle ud
her og der, og det endte med, at jeg var med
ham ude adskillige gange. Jeg tog toget hen til
den by, hvor han skulle optræde, og så samle-
de han mig op på banegården i sin gamle jeep.
Han var meget imødekommende og talte af
karsken bælg om sin digtning og sine kolleger.
Det var selvfølgelig en stor oplevelse for mig

som ung, nysgerrig litteraturstuderende, for-
tæller Carsten Madsen om sit første møde med
Højholt. 

Siden har han arbejdet på at blive bedre til
at forstå det højholtske digterunivers, og an-
strengelsen har nu båret frugt i form af dok-
torafhandlingen Poesi, tanke & natur, der er
udkommet på forlaget Klim.

Modernismens største
Det var ikke Højholts folkelige gennembrud
med monologerne om den midtjyske husmor
Gitte, der satte Carsten Madsen på sporet af
Højholt.

– Gitte lærte jeg faktisk først at kende gen-
nem hans oplæsningsshows. Men jeg havde
skrevet en universitetsopgave om hans fortæl-
linger, hvor han prøvede fortællingens genre
af, og jeg havde læst det, han havde skrevet
om sine erfaringer med digtekunst. Siden be-
gyndte jeg så at forlæse mig på selve digtene.

– Hvad fascinerede dig?
– Det var vel i bund og grund kvaliteten af

hans digte. Han satte altid tårnhøje krav til sig
selv og formåede at honorere dem. Han blev

associeret med det jyske, med humor og lune.
Man forpligtede ham på noget særligt dansk –
lidt i samme stil som Benny Andersen. Men
for mig var han først og fremmest en digter,
der skrev det danske sprog ind i en internatio-
nal sammenhæng. Jeg kunne se, at han skrev i
slipstrømmen af de allerstørste modernister
som Joyce og Mallarmé, og for mig at se lykke-
des det ham at skrive det danske sprog ind, så
det er mindst på højde med sproget hos mo-
dernismens største lyrikere.

– Det var altså  ikke indholdet af digtene?
– Højholt har aldrig haft et poetisk budskab

i den forstand. Hans digtning er i vid udstræk-
ning en undersøgelse af, hvad sprog er, og
hvordan det fungerer. Det interessante er me-
re måden, han går til værks på, end det er sel-
ve tematikkerne. Der er forsøgt tematiske læs-
ninger af ham, men de er efter min mening –
og i øvrigt også hans egen – totalt mislykkede.

Konsekvent eksperimenterende
– Du kalder ham den største danske digter i
det 20. århundrede. Hvordan var han bane-
brydende?
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Redigeret af Hans Plauborg

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

Digtningens anonyme funktionær
Carsten Madsen har været fan af Per Højholt, siden han i 1984 som ung litteraturstuderende var i praktik 
hos digteren. Den 12. november forsvarer han sin doktordisputats om den netop afdøde forfatter.

Per Højholt (1928-2004) fik i slutningen af 70’erne og begyndelsen af 80’erne stor succes i den brede befolkning
med sine Gitte-monologer. Det er dog den mere vanskeligt tilgængelige side af forfatterskabet, som lektor Carsten
Madsen fra Nordisk Institut tager under behandling i sin doktordisputats. Foto af Per Højholt, 2000.

digternes digter

Nicky Bonne/Polfoto
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Professor, dr.phil. Morten Kyndrup, Institut
for Æstetiske Fag, og leder af Akademiet for
Æstetikfaglig Forskeruddannelse, er i dette
efterår gået i gang med at kortlægge det
danske forskerskolekoncept.

Det sker som formand for – og eneste hu-
maniorarepræsentant i – Forskeruddannel-
sesudvalget (FUU), der i forbindelse med
forskningens nye rådgivningssystem skal
løfte mange af de opgaver, som tidligere lå
hos Forskeruddannelsesråd (FUR). Blandt
Forskeruddannelsesudvalget første opgaver
er at finde svar på, hvilke typer forskersko-
ler der er, og hvordan de spiller sammen
med de institutioner, der huser dem. Det er
også udvalgets opgave at komme med et ud-

spil til de krav, man kan stille til en forsker-
skole, for at den kan kalde sig forskerskole.

At ilt kan spille en vigtig rolle i behandlin-
gen af kræft, er forholdsvis ny viden, og
endnu ved ingen, hvad der præcis sker i
kræftcellen, når den udsættes for ilt.

Professor Peter R. Ogilby er en af de for-
skere, der undersøger, hvordan ilt kan ned-
bryde kræftceller. Forskningen foregår ved
Center for Iltmikroskopi, hvor et af målene
er at lave en film, der sekund for sekund
viser, hvad der sker på det molekylære plan,
når aktive iltmolekyler møder kræftcellerne.

Nu har forskerne ved centret fået nye mu-
ligheder, efter at Danmarks Grundforsk-
ningsfond har valgt at støtte et “Centre for
Oxygen Microscopy and Imaging”. Her skal
Peter R. Ogilbys forskningsgruppe i samar-

bejde med forskningsgrupper fra Kemisk
Institut og Fysiologisk Institut udvikle red-
skaber og metoder, der gør det muligt at “se
billeder” af ilt for at forstå de fysiske og ke-
miske processer, der finder sted i cellen.

budbringere og biokemi
Lektor Torben Heick Jensen, Molekylær-
biologisk Institut, står bag “Centre for
mRNP biogenesis and metabolism”. 
En celles arvelige egenskaber findes i dets
gener (DNA), der indeholder information
til produktion af proteiner, som er cellens
byggesten og enzymer. DNA-koden aflæses
og lagres i signalmolekylet mRNA (“mes-
senger” – eller “budbringer” – RNA), der er
en afskrift af genet og en skabelon for pro-
teindannelsen. For at et mRNA skal være
funktionsdygtigt, skal det være pakket sam-
men med hjælpeproteiner i små partikler,
de såkaldte mRNP’er.

Det nye center skal  studere, hvordan en
celles genudtryk reguleres på “mRNP-ni-
veau”. Menneskets celler betjener sig for en

stor del af mekanismer, der også spiller en
vigtig rolle i celler fra f.eks. bakterier og
gær. Forskningen bliver derfor udført i et
evolutionært perspektiv, hvor test-organis-
mer som bakterie, virus, gær og humane
celler bliver brugt. 

biologiens store gåde
30 millioner kroner fra Danmarks Grund-
forskningfond gør det nu muligt for profes-
sor Niels Chr. Nielsen og hans forsknings-
gruppe at komme videre med et af biologi-
ens store uløste problemer: at finde den de-
taljerede mekanisme bag funktionen af pro-
teiner i cellemembraner og hvordan de pro-
teiner samler sig i uopløselige strukturer,
der kan føre til sygdomme som Alzheimer
og kogalskab.

På “Centre for Solid-State NMR and
Functional Characterization of Proteins in
‘Insoluble’ Biological Structures” skal fysis-
ke målemetoder, kemi, molekylærbiologi og
biofysik tages i brug for at finde metoder,
der kan give viden om de uopløselige pro-
teiners struktur. Ud over bedre forståelse af
biologien kan indsigt i det indviklede “na-

nomaskineri” inspirere til udvikling af me-
dikamenter og funktionelle systemer til bio-
nanoteknologi.

I forskningen deltager også grupper ledet
af professor Troels Skrydstrup, Kemisk In-
stitut, lektor Jan Enghild, Molekylærbiolo-
gisk Institut, samt en forskningsgruppe fra
Aalborg Univeristet.

– Han var enormt original og konsekvent
eksperimenterende. Hele tiden satte han det
krav, at hvert digt ikke bare skulle være et ek-
sempel på en bestemt æstetik. Det skulle også
udtømme de muligheder, der lå i den æstetik,
så man ikke skrev det samme digt to gange.
Han skrev altid inden for en ultimativ hori-
sont. Ethvert digt skulle være “the poem to
end all poems”, som han sagde. Det var hans
målsætning at gøre en ende på litteraturen
som sådan, dvs. lukke den som udtryksmulig-
hed.

– Kan man sige, at Højholt har dannet
skole for danske digtere?

– Nej. Meget af hans digtning er parodieren-
de, og det er vanskeligt at parodiere en parodi-
erende digter. En Højholt-skole ville blive en
skole af eftersnakkere. Men der er mange, der
er inspireret af ham, Søren Ulrik Thomsen for
eksempel. Man kan sige, at han har været en
slags digternes digter – en, som andre digtere
læste. Han har fyldt så meget, at det har været
svært at være ung digter i Danmark. Men må-
ske bliver det nemmere nu, hvor han er død og
hans værk definitivt afsluttet. Det bliver lettere
at distancere sig fra ham.

Flere sider
Fra debutten i 1963 og til det store folkelige
gennembrud med Gitte-monologerne havde
Højholt ry for at være næsten overdrevet van-
skelig tilgængelig. Han havde få læsere og
kendte de fleste. De boede bl.a. på landets
statshospitaler. I dag fremstår hans samlede
værk med en umiddelbar og folkelig side samt
en filosofisk og refleksiv side.

– Når han rejste rundt i landet med sine op-
læsninger, konstaterede han med glæde, at
han havde fået læsere, man normalt ikke for-
venter læser modernistiske digte. Han så, at
folk, der ikke havde lært at læse “forkert”, nog-
le gange var bedre til at læse ham end de pro-
fessionelle læsere. Men han har selvfølgelig
også en kompliceret filosofisk side, som er
den, jeg forsøger at beskrive i disputatsen. Jeg
tror, det er den side, man i højere grad vil få
øje på i fremtiden. Man vil finde ud af, hvor
stor en digter han i virkeligheden var. Det er
altid vanskeligt at være profet i sit eget land. 

Depersonaliseret
Per Højholt nåede aldrig at se den færdige,
indbundne doktordisputats. Den ankom med
pakkeposten om formiddagen den 15. oktober
– få timer efter han var sovet ind i sit hjem
nær Silkeborg.

– Det er lidt specielt at skulle forsvare af-
handlingen nu. Højholt har betydet meget for
mig professionelt og i min egen modningspro-
ces, så selvfølgelig er det trist, han er død. På
den anden side er hans død ikke noget, der lej-

rer sig ind over det, jeg har skrevet og nu skal
forsvare. Det hænger uden tvivl sammen med,
at hele hans digtning og litterære udtryk er så
depersonaliseret. Det er ikke knyttet til ham
som person. Hans målsætning var, at digteren
skal være digtningens anonyme funktionær.
Værket skal tale for sig selv. I den forstand
fungerer hans død allerede i hans digtning. Nu
er den så desværre bare blevet konkret.

Carsten Madsen
Poesi, tanke & natur
Per Højholts filosofi og digtning
428 sider, 348 kr., Forlaget Klim

Doktorforsvaret er offentligt og finder sted 
den 12. november kl. 13.00 i Auditorium 1 
(lokale 135), Bartholinbygningen, bygning
241, Wilhelm Meyers Allé, Universitetspar-
ken. De officielle opponenter er professor Ole
Martin Høystad, Høgskolen i Telemark, og
professor Arnfinn Bø-Rygg, Universitetet i
Oslo.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Højholt har aldrig haft et poetisk 
budskab i den forstand. Hans digtning 
er i vid udstrækning en undersøgelse af,
hvad sprog er, og hvordan det fungerer.

“ Lektor Carsten Madsen

– Per Højholt skrev det danske sprog ind i en 
international sammenhæng, så det mindst er 
på højde med sproget hos modernismens største 
lyrikere, mener Carsten Madsen om den digter, 
hvis værk er genstand for den doktorafhandling, 
han nu skal forsvare.

kortlægger forskerskoler

tre nye grundforskningscenter

når ilt møder kræftceller



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:
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 oplys-
ninger og tilmelding se www.iktlab.au.dk

Forskeruddannelsen - Sundhedsvidenskab

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

Uddannelsernes Internationale Dage 2004

Vi markerer International Education Week 2004,og af-
holder derfor informationsmøder for alle, der er inter-
esserede i studier, forskning eller praktik i USA. Det
kan godt blive de bedste timer, du giver ud i forhold
til et ophold i USA. Informationsmøderne afholdes fra
15.-18. november 2004.
Se yderligere oplysninger: www.au.dk/meddelelser

Mediernes dækning af Irak-krigen

Torsdag den 17. november kl. 13-17.00 Købenshavns
Universitet, Alexandersalen, Bispetorvet ved Frue
Kirke. Deltagelse er gratis. Yderligere information kan
fås på: www.modinet.dk
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kurser

kongresser og møder

doktorgraden forskningsstøtte

Redigeret af Journalkontoret, 

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

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

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

med henvisning til, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger. 

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

Konferering

SUN
Det Akademiske Råd har på sit møde den 18. okto-
ber 2004 konfereret den medicinske doktorgrad til
lektor Mogens Andreasen for afhandlingen: “New as-
pects of synaptic activation and integration in cortial
circuits: An in vitro electrophysiological study in rat
hippocampus proper”.

Det Akademiske Råd har på sit møde den 18. okto-
ber 2004 konfereret den odontologiske doktorgrad til
lektor Hanne Hintze, ph.d. for afhandlingen: “Radio-
graphy for the detection of dental caries lesions”.

Forsvar

HUM
Fredag den 12. november 2004 kl. 13.00 (præcis) for-
svarer lektor, ph.d. Carsten Madsen sin doktoraf-
handling med titlen: “Poesi, tanke & natur. Per Høj-
holts filosofi og digtning”. Forsvaret finder sted i Au-
ditorium 1, Bartholinbygningen, bygning 241.

Forelæsninger

HUM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden holder
cand.mag. Jesper Overgaard Nielsen en offentlig fore-
læsning over emnet “Royal legitimacy in ’the era of
palace revolutions’. A study in eighteenth-century
Russian political culture” fredag d. 12. november
2004 kl. 13, i Søauditorium 3, Auditoriehuset (bygn.
252, lok. 204). Resumé af afhandlingen offentliggøres
på Institut for Historie og Områdestudiers hjemmesi-
de, http://www.hum.au.dk/iho/.

SAM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i stats-
kundskab afholder cand.scient.soc. Jens Rudbeck en
offentlig forelæsning med titlen: “Der ønskes en dis-
kussion af det folkelige i de folkelige protester og
disses betydning for demokratiseringsprocesser i Afri-
ka med særligt fokus på demokratisering i bredere
forstand end afholdelse af frie og fair valg og med
inddragelse af eksempler hentet uden for de tre ana-
lyserede lande” fredag den 26. november 2004 kl.
14.15 i Aud. A I, bygning 333, Institut for Statskund-
skab. Efter forelæsningen er instituttet vært ved en
reception i Receptionslokalet, bygning 330.

Tildeling

SUN
Det Akademiske Råd har på sit møde den 18. okto-
ber 2004 tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:

Cand.scient.san. Pia Hughes for afhandlingen: “Right
heart assist for coronary artery bypass grafting”.

Cand.med. Merete Stubkjær Christensen for afhand-
lingen med titlen: “Infection in children treated for
malignant diseases with special emphasis on viral
diseases”.

Cand.scient. Ole Lajord Munk for afhandlingen: 
“Hepatic metabolism of glucose analogs measured
by dynamic positron emission tomography and inter-
preted by compartment models, with special referen-
ce to the hepatic dual input function”.

Cand.polyt. Jakob Müller for afhandlingen: 
“Chlamydiainfection and atherosclerosis”.

Cand.scient. Louise Odgaard Jakobsen for afhandlin-
gen: “Structural studies of cation and nucleotide 
binding sites in the Na,K-ATPase”.

Cand.med. Camilla Birch Nielsen for afhandlingen:
“Aspects on the role of estrogen on kidney function
and morphology”.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har på sit møde den 18. oktober 2004 tildelt
cand.cur. Inger Lise Hounsgaard ph.d.-graden i syge-
pleje.

SAM
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 8.
oktober 2004 tildelt Rikke Skov Jensen ph.d.-graden i
statskundskab på grundlag af afhandlingen “Ledelse
og medindflydelse – en analyse af ledelsesadfærd og
institutionaliseret samarbejde på offentlige og private
arbejdspladser”.

NAT
Det Naturvidenskabelige Fakultetsråd har tildelt
ph.d.-graden i Naturvidenskab til følgende:

Cand.scient. Shervin Bahrami for afhandlingen “Muta-
tional analysis of MLV envelope protein by conditio-
nally replication-competent vectors”.

Bartosz Klin for afhandlingen “An Abstract Coalebraic
to Process Equivalence for Well-Behaved Operational
Semantics”.

Cand.scient. Anne Turi Neubauer for afhandlingen
“New methods developed for analysis and investi-
gation og dissolved RNA - studies of organic matter
decomposition in marine systems”.

Cand.scient. René Thomsen for afhandlingen 
“Evolutionary Algorithms and their Applications 
in Bioinformatics”.

Cand.scient. Tania Thomsen for afhandlingen 
“14N MAS NMR Spectroscopy. An Instrumental 
Challenge and Its Applications to Material Science”.

Cand.scient. Kristian Vissing for afhandlingen 
“Transcriptional regulation of skeletal muscle 
phenotype - an in vivo study”.

Wei Zhuang for afhandlingen “Lewis Acid and 
Organocatalyzed Asymmetric Reactions”.

Edith Waagens og Frode Waagens Fond

Til støtte for videnskabelig forskning af nyresygdom-
me og nyretransplantationer ved Danske Universiteter
og Hospitaler. Af fondens midler kan der i år uddeles
ca. kr. 110.000 til forskning i nyresygdomme og nyre-
transplantationer. Ansøgningsfrist: 1. december 2004. 

Yderligere oplysninger på www.au.dk/meddelelser.

Anti Doping Danmark

Opslår hermed forskningsmidler indenfor fagområdet:
doping til fordeling efter ansøgning. Projekter inden-
for området af såvel medicinsk, fysiologis, humani-
stisk, samfundsvidenskabelig, juridisk og økonomisk
karakter modtages. Ansøgningsfrist 10. november
2004. 

Yderligere oplysninger på www.au.dk/meddelelser.

Kornings Fond bevilger 1.000.000

Fonden støtter formål inden for det lægevidenskabe-
lige.

Ansøgningen skal skrives på skema, som kan re-
kvireres per brev eller fax fra Advokat Peter Gabri-
elsen, Frederiksgade 78A, 8000 Århus C, faxnr.
86192182. Ansøgningen i 3 eksemplar skal være
fremsendt som brev til samme adresse senest den 3.
januar 2005. 

Yderligere oplysninger på: www.au.dk/meddelelser

Danish Cardiovascular Research Academy

2 Ph.D.-Scholarships in Cardiovascular Sciences are
available for qualified applicants from January 2005. 

Further informations see www.au.dk/meddelelser.

Eiler og Tatiana Filtenborgs Legat

Der er et antal legatportioner ( i alt kr. 9.000,- ) til
uddeling i efterårssemesteret 2004.

Legatet uddeles til trængende og værdige stude-
rende ved Aarhus Universitet, fortrinsvis indenfor det
lægevidenskabelige fakultet.

Ansøgningsskema kan afhentes på SU-kontoret,
Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Århus
C og afleveres samme sted senest den 1. december
2004, klokken 14.00. Kun legatmodtagere vil få brev
om tildelingsresultatet. Uddelingen finder sted i slut-
ningen af december 2004.

Professor, dr. phil. Viggo Brøndal og hustrus

legat

Der er for 2004 et antal legatportioner til rådighed til
“støtte af unge sprogvidenskabsfolk (med kandidat-
eller ph.d.-grad), fortrinsvis med fransk som hoved-
fag eller med almen lingvistik som interesse og med
udpræget videnskabelig tilbøjelighed til fortsat studi-
um af sprogvidenskab”. 

Ansøgningsfrist: 22. november 2004. 
Yderligere informationer: www.au.dk/meddelelser

Smithsonian Fellowships 2005

In-Recidence Fellowships at the Museums, Research
Institutes and Offices of the Smithsonian Institution.
Additional information and application materials are
available at www.si.edu/research+study Postmark de-
adline January 15, 2005.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på
journalkontoret.

Cecilius Lyngby Larsen Legat

Der vil kunne uddeles kr. 50.000 fordelt på flere por-
tioner. Legatet kan søges af trængende medicinske
studerende.

Ansøgningsfrist: 1. december kl. 12.00 på SU-kon-
toret.

For yderligere oplysninger: www.au.dk/meddelelser

The University of Michigan Law School

Advanced Legal Studies. For further information see:
www.law.umich.edu

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på
journalkontoret.

M E D D E L E L S E R

ph.d.-graden 

legater /stipendier

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på: 
www.perst.dk
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stillinger
TTiill  lleejjee::
Villa i nærheden af Aarhus Universitet udlejes i de-
cember 2004. Dejlig villa udlejes i december 2004 til
dansker eller udlænding med tilknytning til Aarhus
Universitet. Tlf. 7023 2610 el. 2325 1575

Hus til leje, centralt beliggende først for i Riiskov på
stille villavej, 200 kvm., indeholdende stue med ud-
gang til terrasse og have, herfra overgang til stue
med pejs og plads til spisebord. Køkken, stor entré
med klinker, gæstetoilet, kontor og udgang til car-
port. 1. sal rapos med mindre siddeplads, sovevæ-
relse med udgang til altan, toilet og badeværelse. Fri-
holdt stue til opmagasinering af udlejers eget indbo
(kan evt. medregnes ved større husleje). Vaskemaski-
ne, opvaskemaskine, lille lysthus i stor have. Huset
er fra 70’erne. Evt. rabat i forb. med flere års leje.
bibbh@hum.au.dk eller Benedikte88@hotmail.com

FREMLEJE Ca. 140 kvadratmeter bolig i stueetagen på
dejlig gammel villa i Højbjerg fremlejes møbleret pr.
1. januar til 30. juni 2005. Fem værelser, spisekøk-
ken, stort badeværelse i kælderen og terrasse. Hus-
leje 7.000,- kr./md. inklusiv forbrug af vand, varme og
strøm. Der betales 2 måneders husleje forud.
Steen Bonde: 86115345 eller 86137587 (arbejde)
email: steenbonde@ikon-danmark.dk

1 års fremleje pr. 01.01.05. 95 kvm taglejlighed med
altan og havudsigt fremlejes umøbleret i 1 år. Lejlig-
heden har 3 værelser, stue og køkken ud i ét og 2
store hemse. Cykel- og vaskerum i kælderen. Nær
park m/legeplads. Beliggende centralt i rolig gade på
Frederiksbjerg. Husleje: kr. 8.500,-/md. + forbrug. Ikke
delelejlighed. 3 mdr. depositum.  Tlf: 8620 9608

3 værelses lejlighed i Stationsgade i Risskov 
fremlejes 1 år til rolig lejer. Husleje: kr. 8.000,-/md. +
forbrug. Tlf. 2177 5790

2-værelses lejlighed på 50 kvm i Århus C. Lys og nyi-
standsat med udsigt over Langenæs. Gode busforbin-
delser. Gåafstand til centrum og Marselisborg-skove-
ne. Udlejes fra januar til og med juni 2005 til ikke-
ryger uden husdyr. Evt. møbleret. Husleje kr. 3.000,-
/md. excl. forbrug. Tlf.: 40294729 Marie Lauritzen
email: ml_lauritzen@hotmail.com

Øgadekvarteret, 50 m fra uni. Lejlighed 68 kvm.
m/bad og køkken udlejes fra 01.12.04 og et år frem.
Husleje kr. 5.200,-/md + forbrug. Dep. 2mdr.
Tlf: 8618 2418.

Apartment available for rent from Nov 2004 -
Aug/Sept 2005 in Aarhus south (Højbjerg/Skåde) 2
rooms, 58 kvm. + large balcony with superb view of
forest and Aarhus bay from the top floor (4th). Quiet
area with good parking, 7 km to Uni, 4-5 to centre.
Lots of bus connections. Price 4000,- incl. water-
heating-cabletv.
Phone (work) +46 46 222 3771, (home) +46 46 211
1705 (mobil 26155267). email: lbach@daimi.au.dk

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.

Annoncen kan afleveres personligt 
på ovennævnte adresse. 

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

Se alle opslag i fuld længde på www.au.dk/meddelelser 

bolig
tap-stillinger

Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin

søger laborant, bioanalytiker eller sygeplejerske til
projekt om mobiltelefonstrålings effekter på menne-
sker

Ved instituttet starter et eksperimentelt studie af
menneskers reaktioner på mobiltelefon relateret strå-
ling. Formålet er at vurdere, om strålingen kan med-
føre gener og ændringer i hjernens funktioner. 
Stillingen ønsker besættes hurtigst muligt.

Det er vigtigt, at ansøgeren har lyst til at arbejde
med mennesker, da en stor del af opgaven er at
kommunikere med raske frivillige forsøgspersoner.
Du bør være laborant, biolanalytiker eller sygeplejer-
ske eller lign. Stillingen er tidsbegrænset med varig-
hed på 12 mdr. Såfremt kemien og lysten er tilstede,
og der kan opnås nye forskningsbevillinger, vil der
være mulighed for forlængelse og deltagelse i andre
projekter ved instituttet. 

Ansættelse og løn finder sted efter relevante stats-
lige overenskomst. 

Stillingen kan ses indtil 15. november 2004 på
www.jobnet.dk 

Ansøgningen sendes til og yderligere oplysninger
kan fås ved henvendelse til Institutleder, Lektor
Søren Kjærgaard tlf. 8942 6174, skk@mil.au.dk ved
Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin, Vennelyst Boule-
vard 6, 8000, Århus C.

undervisningsassistenter
For alle opslag af stillinger som timelønnet undervis-
ningsassistent gælder følgende: Ansøgningen skal
indeholde oplysninger om og dokumentation for fag-
lige og pædagogiske kvalifikationer samt oplysning
om evt. fuldtidsbeskæftigelse andetsteds samt CPR-
NR.
Timeløn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til den
til enhver tid gældende aftale mellem staten og AC.
Frigørelsesattest vil være indeholdt i ansættelsesbre-
vet. Opslagenes fulde ordlyd fremgår af fakulteternes
hjemmeside.

Afdeling for Æstetik og Kultur

Ved Afdeling for Æstetik og Kultur er der under for-
udsætning af fornøden bevilling to stillinger som
undervisningsassistent ledig til besættelse for forårs-
semesteret 2005.

Den ene stilling vedrører undervisning i disciplinen
“Formidling” på bacheloruddannelsen i Æstetik og
Kultur. Timetallet er berammet til 39 k-timer.

Den anden stilling vedrører undervisning i discipli-
nen “Filmens Æstetik og Kultur” på kandidatuddan-
nelsen i Æstetik og Kultur. Timetallet er berammet til
39 k-timer plus eksamen.

Nærmere oplysning fås ved henvendelse til studie-
leder Ansa Lønstrup, tlf. 8942 1819 eller studie-
nævnssekretær Lisbeth Knudsen, tlf. 8942 1820.

Ansøgningen mærkes med det i opslaget anførte
nummer, stiles og indsendes til Aarhus Universitet,
Studienævnet for Æstetik og Kultur, Langelandsgade
139, III, 8000 Århus C og må være os i hænde se-
nest torsdag den 2. december 2004. kl. 12.00.

Ansøgning til begge stillinger mærkes: 2004-215/1-
151.

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Ved Det Naturvidenskabelige Fakultet er der i foråret
2005 (3. og 4. kvartal) en række studenterundervise-
re/undervisningsassistentstillinger til besættelse. Stil-
lingerne kan besættes med såvel færdiguddannede
kandidater som studerende ved de pågældende fag-
områder. 

Ansøgningsfrist 22. november 2004, kl. 12.00.
Yderligere oplysninger på www.au.dk/meddelelser.

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.

Institut for Filosofi og Idéhistorie

Der er 8 instruktorstillinger ledige til besættelse pr. 1.
februar 2005 fordelt på følgende discipliner: Filosofi-
historie (4 instruktorer), Almen Videnskabsteori (4 in-
struktorer). Hver stilling er sat til ca. 50-90 arbejdsti-
mer fra 1. februar til 30. juni 2005.

Instruktortimerne vil fortrinsvis blive brugt som dis-
kussionstimer. Instruktorerne forventes at følge de
forelæsninger, som deres timer er knyttet til.

Den som søger stillingen, skal redegøre for rele-
vante pædagogiske forudsætninger samt dokumente-
re gode faglige kvalifikationer. Ansøgeren bedes end-
videre specificere hvilken/hvilke af omtalte discipliner
som ansøgeren specielt er interesseret i at undervise
i (samt hvis disciplinen er Filosofihistorie, hvorvidt
det er Etik/politisk filosofi delen eller Erkendelsesteo-
ri/metafysik delen, som der ønskes at undervise i).

Besked om ansættelse/ikke-ansættelse vil blive
meddelt i starten af december måned 2004. Der vil
blive indkaldt til et planlægningsmøde i løbet af ja-
nuar 2005.

Instruktorer der har undervist i efterårssemestret er
selvsagt velkomme til at genansøge.

Ansøgning skal sendes til: Journalkontoret, Århus
Universitet, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C. Ansøg-
ningen skal være Journalkontoret i hænde: senest
mandag den 15. november 2004, kl. 12.00. 

Ansøgningen mærkes: 2004-215/1-150.

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

SAM

Ved Juridisk Institut er et professorat i Folkeret og
EU-ret ledigt til besættelse 1. februar 2005 eller sene-
re. Ansøgningsfrist: 1. december 2004, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes 2004-211/3-18.

Ved Juridisk Institut er et eksternt lektorat i Person-
skadeerstatningsret ledigt til besættelse 1. februar
2005. Ansøgningsfrist: 22. november 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes 2004-215/3-84.

Ved Juridisk Institut er et eksternt lektorat i Børs- og
kapitalmarkedsret ledigt til besættelse 1. februar
2005. Ansøgningsfrist: 22. november 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes 2004-215/3-86.

Ved Juridisk Institut er et eksternt lektorat i Compara-
tive Law of Sales ledigt til besættelse 1. februar
2005. Ansøgningsfrist: 22. november 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes 2004-215/3-87.

Ved Juridisk Institut er et eksternt lektorat i Entrepri-
seret ledigt til besættelse 1. februar 2005. Ansøg-
ningsfrist: 22. november 2004, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes 2004-215/3-88.

Ved Juridisk Institut er et eksternt lektorat i Familie-
skifteret ledigt til besættelse 1. februar 2005. Ansøg-
ningsfrist: 22. november 2004, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes 2004-215/3-89.

Ved Juridisk Institut er et eksternt lektorat i Trade-
marks Law ledigt til besættelse 1. februar 2005. An-
søgningsfrist: 22. november 2004, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes 2004-215/3-90.

Ved Juridisk Institut er et eksternt lektorat i Køb af
fast ejendom ledigt til besættelse 1. februar 2005.
Ansøgningsfrist: 22. november 2004, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes 2004-215/3-91.

Ved Juridisk Institut er et eksternt lektorat i The 
Common Law ledigt til besættelse 1. februar 2005.
Ansøgningsfrist: 22. november 2004, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes 2004-215/3-92.

Ved Juridisk Institut er et eksternt lektorat i Virksom-
hedsoverdragelse ledigt til besættelse 1. februar
2005. Ansøgningsfrist: 22. november 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes 2004-215/3-93.

Ved Juridisk Institut er et eksternt lektorat i Regn-
skabsforståelse og regnskabslæsning ledigt til besæt-
telse 1. februar 2005. Ansøgningsfrist: 22. november
2004, kl. 12.00. Ansøgningen mærkes 2004-215/3-94.

andre institutioner

Det Danske Kulturinstitut i Estland

søger praktikanter til 2005.
Praktikindstillinger besættes fra 1. februar, 1. maj 1

og 1. august 2005. Periode: 3 måneder, men også
længere ophold er muligt. Ansøgningen vedlagt ka-
rakterbevis og CV sendes senest den 1. december
2004 (især dem der vil starte fra 1. februar 2005 ).
Yderligere information på www.dankultur.ee

HCG Recruitment

Vacancies for dentists interested in working in the
U.K. Further information: www.au.dk/meddelelser

Spændende studiejob

Datalogistuderende eller anden studerende med
kendskab til databaseværktøjer søges snarest muligt.
Kontakt datalog Kim Kristensen for yderligere oplys-
ninger på telefon: 8942 2353 eller kk@soci.au.dk 

Se mere på www.au.dk/meddelser

ESA   En del stillinger er opslået ledige ved den 
europæiske rumfartsorganisation. Yderligere oplys-
ninger på: www.esa.int/hr/index.htm

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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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, Building 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. 11.15-18. petrarch 
and european culture
Seminar on occasion of the Seventh Centenary
of the Birth of Francesco Petrarca. Mødelokale
2, Studenternes Hus. 
Arr.: Afd. for Klassisk og Romansk

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

kl. 19. journalistik og filosofi
Filosof og journalist Rune Lykkeberg om at
tænke filosofiske dimensioner ind i dagsaktuel-
le temaer og politiske begivenheder. 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.

Fredag 12.
kl. 9-15.30. kosmopolis
Seminar om kosmopolis i idéhistorien og idé-
historien i kosmopolis i anledning af tidsskrif-
tet Slagmarks temanummer om Kosmopolis.
Tilmelding på sekretariatet ved Afd. for Idéhi-

storie, lok 226,  bygn. 328. Samme sted er det
frem til den 12. november også muligt at købe
temanummeret for 100 kr. (normalprisen er 140
kr.). Aud. 4, Søauditoriet. Flere oplysninger på
www.hum.au.dk/idehist/kosmopolis.htm
Arr.: Slagmark og Afd. for Idéhistorie.

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

Onsdag 17. 
kl. 10. international spouses group 
Visit to the Sense Stormers and make 
“sense-storming” Christmas specialities. Meet
at the Home Economics School, Tretommervej
33, Risskov.

kl. 14.15. the archaeology of medieval
towns in central europe. 
Prof. Barbara Scholkmann, Universität 
Tübingen. Aud. 5, Moesgård. 
Arr.: Afd. for Middelalderarkæologi.

kl. 15. den olympiske idé – 
demokrati og menneskerettigheder 
I foredragsrækken De Olympiske Lege fortæller
stud.scient. Marianne Mølgaard om Det Olym-
piske Akademi, gæsteprofessor John Bale, Cen-
ter for Idræt, om Post-Olympism – where are
the Olympics going?, og journalist Jens Sejr
Andersen om reformbestræbelser i IOC.
Tilmelding tlf. 8942 4895 senest mandag den
15. kl. 12. Lokale 123, Katrinebjergvej 89 C.
Arr.: Center for Idræt.

kl. 19. forfatteraften 
med Naja Marie Aidt i Møllevangskirken. 
Arr.: Studentermenigheden.

kl. 19.30. kommunikation 
eller manipulation
– hvor går grænsen mellem spin og medieråd-
givning? Paneldebat med David Rehling, jour-
nalist ved dagbladet Information, Peter Goll
tidl. pressesekretær for SF på Christiansborg
og i dag daglig leder af kommunikationsfirma-
et Geelmuyden.Kiese i Danmark, samt Rasmus
Jønsson, underviser i politisk kommunikation
på RUC og forfatter til bogen Professionel poli-
tisk kommunikation. KaserneScenen, Lille Sal,
Langelandsgade 139. Arr.: Center for Retorik.

Torsdag 18.
kl. 10-16. ordspil, litteratur og sprog
Seminar med fokus på ordspillets betydning i
den litterære tekst ud fra litterære, lingvistiske,
kognitive og psykoanalytiske vinkler. Indlæg
fra prof. Per Aage Brandt, forfatter og kritiker
Lars Bukdahl, lektor og psykoanalytiker René
Rasmussen, prof. Ole Togeby og ph.d.-stipen-
diat Stefan Kjerkegaard. Lok. 455, bygn. 342.
Se www.hum.au.dk/nordisk/norsk/home.htm  
Arr.: Nordisk Institut.

K A L E N D E R 8. – 26. november

Forfatterne Karen Blixen og Martin A. Han-
sen var begge meget optaget af, hvordan
deres kunst forholdt sig til etikken, som
den kommer til udtryk i den kristne tanke
om næstekærlighed. Men hvor Karen Blixen
savnede både skønhed og fantasi i den
kristne etik og derfor mente, den var en
hindring for at hengive sig lidenskabeligt
til kunsten og livet, fik samme etik ofte
Martin A. Hansen til at føle sig som en
parasit, der udsugede sine intetanende
medmennesker for stof til sin kunst.

Forskningsassistent David Bugge trækker
de to forfattere frem som eksempler, der
belyser forholdet mellem næstekærlighed
og digtning og giver svar på, om digteren
skriver på bekostning af forholdet til sine
medmennesker. 

De to forfatteres vidt forskellige svar på
spørgsmålet vil David Bugge supplere med
et bud fra en tredje dansk kuturpersonlig-
hed, nemlig teologen K.E. Løgstrup, der
ikke oplevede en konflikt mellem digtning
og etik, men betragtede forholdet som har-
monisk: digtningen kan simpelt hen ikke
hylde løgnen, destruktionen og det onde –
uden derved at blive ringere som digtning.

digtning og etik. martin a. hansen, 
karen blixen og k.e. løgstrup
Tirsdag 16. november kl. 19.30. 
Aud. 2, Det Teologiske Fakultet. 
Arr.: Teologisk Forening.

Oplysninger om arrangementer sendes til campus@au.dk 
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Akvareller i Tropehuset
De eksotiske plan-
ter i Væskthusene
i Botanisk Have
har gennem fem
år været en af
kunstneren Nirvi
Bennichs inspira-
tionskilder. Hvad
der kom ud af
det, er der i den
kommende week-
end lejlighed til at
betragte i Trope-
huset, hvor de
frodige omgivelser
er ramme om
Nirvi Bennichs
akvareller. 

Nirvi Bennich er
uddannet på en treårig kunstner-uddannelse i Sverige og desuden kunsttera-
peut. Inspireret af den japansk kunstner Meera søger Nirvi Bennich således
også at inddrage meditation i sine arbejder på lærredet.

Der er fernisering kl. 12 lørdag den 13. november, hvor udstillingen er
åben til kl. 15. Søndag er det muligt at se både planter og malerier fra 11-15.

Forfatternes etik
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petrarch · feminisme & universitet · spin · kanondebat på historie · etik og stamceller

kl. 16. former og systemer
I foredragsrækken Systembegrebets viden-
skabsteori introducerer ph.d.-stipendiat Chris-
tian Borch til George Spencer-Browns såkaldte
formkalkule og dens status inden for Luh-
manns systemteori. Se www.kritiskprofil.dk
Aud. 1, bygn. 333, Statskundskab. 
Arr.: Kritisk Profil.

kl. 19. wittgenstein og videnskaberne
Videnskabshistorikeren Peter C. Kjærgaard sæt-
ter nyt perspektiv på filosoffen, der livet igen-
nem var dybt påvirket af sin teknisk-naturvi-
denskabelige baggrund. Hornung-stuen, Stu-
denternes Hus. Arr.: Studenterkredsen.

kl. 19. når danskerne skifter tro
Et debatmøde om omvendelse. Bl.a. sangeren
og forfatteren Lars Muhl fortæller om sin religi-
øse udvikling, og biskop Kresten Drejergaard
holder oplæg om folkekirkens møde med kon-
vertitter. Richard Mortensen Stuen, Studenter-
nes hus. Arr.: Folkekirke og Religionsmøde.

Fredag den 19.
kl. 14.00. computerretorik
Per Hasle. Lok 138, Helsingforsgade 8. 
Arr.: Informationsvidenskab.

kl. 13. rationality and reasons 
Professor Jonathan Dancy, University of 
Reading, i årets Justus Hartnack-forelæsning.
Auditorium 2, Søauditoriet. Efter forelæsningen
er instituttet vært ved en reception fra kl. 15-17
i Auditorium 5. Arr.: Afdeling for Filosofi. 

kl. 14. reception
I anledning af udgivelsen af temanumret
Middelalder holder tidskriftet Passage recep-
tion. Alle er velkomne. Håndbiblioteket, Afd. for
Littteraturhistorie, Hovedbygningen 3. sal, Ka-
sernen, Langelandsgade.

Tirsdag 23.
kl. 19.30. gud og menneskerettighederne 
Eva Maria Lassen, seniorforsker ved Institut for
Menneskerettigheder, om religionernes forhold
til menneskerettighederne og de meget for-
skellige holdninger til menneskerettighederne,
som kommer til udtryk inden for den danske
folkekirke. Mødelokale 2, Studenternes Hus.
Arr.: Religionsvidenskabelig Forening.

Onsdag 24.
kl. 10. international Spouses Group 
Christmas Decorations. Faculty Club, Building
421, 1st Floor, Fredrik Nielsens Vej

kl. 14.15. æstetisk seminar 
Kunst som transiente kommunikationssystemer.
Falk Heinrich om tilnærmelser til en teori om
interaktiv digital installationskunst. Lok 124,
Kasernen, Langelandsgade 139. 
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akade-
miet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 13.15. attentatet der kunne 
have ændret verdenshistorien
Studielektor Carl Collin Eriksen, mangeårig cen-
sor ved tyskfaget, gennemgår forudsætninger,
planer og forløb ved oberst Stauffenbergs le-
gendariske attentat på Hitler 20. juli 1944. Der
vises sjældne videoclip bl.a. fra interviews med
personer, der var til stede i “Ulveskansen” den
20. juli. Lok. 219, bygn. 451. Arr.: Afd. for Tysk.

kl. 14.15. de danske byer indtil 1100
Arkæolog Martin Borring Olesen. Aud. 5, 
Moesgård. Arr.: Afd. for Middelalderarkæologi.

kl. 19. at kende sandheden
Filminstruktør Niels Malmros viser klip fra og
fortæller om baggrunden for sin film om fade-
rens bevægede liv. Billetter (20 kr.) kan købes
på Studentermenighedens kontor, Kløvermarks-
vej 4, man-, ons- og torsdag kl. 9-14.
Arrangementet afvikles i Handelshøjskolens
aula. Arr: Studentermenigheden m.fl.

Torsdag 25.
kl. 14.00. birc seminar
Immunological Bioinformatics. Ole Lund, Tech-
nical University of Denmark. Kollokvium 02,
2nd floor, Hoegh-Guldbergs Gade 10, Building
090. Abstracts: http://www.birc.au.dk/activiti-
es/BiRCSeminar. 
Arr.: Bioinformatics Research Center.

kl. 16. epistemologiske analysestrategier
I foredragsrækken Systembegrebets viden-
skabsteori taler forskningsprofessor Niels
Åkerstrøm Andersen om analysestrategiernes
udfordring til den klassiske metodelæres posi-
tivistiske ontologi, der forudsætter muligheden
for at producere sand viden om et givet objekt.
Se www.kritiskprofil.dk Aud. 1, bygn. 333,
Statskundskab. Arr.: Kritisk Profil.

kl. 19. fremtidens fortid – debat 
om den historiske kanon i danmark
Hvilken historie skal vi fortælle og hvilken be-
tydning har det, om vi fortæller en historie
frem for en anden? Skal vi have en historisk
kanon, og hvordan skal den – fremtidens fortid
– så se ud? Det diskuterer ph.d.-stipendiat Jon
Milner, Danmarks Pædagogiske Universitet,
administrerende direktør Morten Hesseldahl,
Bonnier Forlagene i Danmark og medlem af
Kommissionen til forsvar for Kundskaber samt
forskningsstipendiat Kasper Risbjerg Eskildsen,
Københavns Universitet. Mødelokale 2, Studen-
ternes Hus,. Arr.: Historia.

Fredag 26.
kl. 13. modernitetens sammenbrud 
I sin tredje og sidste forelæsning om Magten
og ordene gennemgår lektor Ivar Gjørup skue-
spillet, hvor det moderne for første gang over-
vejes – og dets fortabelse i meningsløshed for-
tælles. Sofokles så det komme og førte magt-
haveren Ødipus frem på scenen i Athens pest-
og krigsår mellem 430 og 425. Lok. 407,
bygn. 414. Arr.: Afd. for Klassisk og Romansk.

kl. 15.30-18.00. etiske og retlige 
aspekter af forskning i stamceller
Læge Peter Ebbesen, prof. ved Institut for
Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, 
holder oplæg om etik i forbindelse med anven-
delse af humane stamceller set fra en forskers
perspektiv. Lektor Mette Hartlev, Retsvidenska-
beligt Institut B på Københavns Universitet,
taler om retten til stamcellerne. Afsluttende
debat om etiske og retlige aspekter af forsk-
ning i stamceller. Mødelokale 2, Studenternes
Hus. Tilmelding på: ebbesen@teologi.au.dk
Arr.: Gen-etisk Netværk og Center for Bioetik,
Aarhus Universitet.

kl. 20. fuldmåneaften i planetariet
Musik under stjernerne og fortællinger om vin-
terhimlen. Planetariet, Steno Museet. Gentages
kl. 21.30. Arr.: Steno Museet.

Er du snart færdiguddannet 
– så mød op på vores kandidatvejledningsmøde

Københavns Universitet
Studiegården, Studiestræde 6, Anneks A og B

Torsdag den 18. november 2004 
kl. 16.30 - 20.00

Roskilde Universitetscenter
Universitetsvej 1 
Auditorium i bygning 45.0

Tirsdag den 23. november 2004 
kl. 12.30 - 16.00

Aarhus Universitet
Søauditorierne, Bartholins Allé, Bygning 250 
Auditorium 2 (GL, DM og MA)
Auditorium 4 (DJØF og AAK)

Onsdag den 24. november 2004 
kl. 13.00 - 16.00

Arrangør:
Et samarbejde mellem universiteternes centrale studie- 
og erhvervsvejledning, Dansk Magisterforening (DM), 
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Magistrenes
Arbejdsløshedskasse (MA), Danmarks Jurist- og Økonom-
forbund (DJØF) og Akademikernes Arbejdsløshedskasse
(AAK).

Program

Universitetet
• afslutningen af uddannelsen og

udslusningsregler

A-kasserne: AAK og MA
• hvad kan a-kassen gøre for mig?
• dimittendregler
• dagpenge

Organisationerne: 
DJØF, DM, GL og MJS
• jobsøgning - hvordan får jeg mit

første job?
• hvor er jobbene?
• ledighed og beskæftigelse
• hvad er lønnen, og hvordan er

markedsvilkårene?
• gode kontrakter
• kompetence- og karriereudvikling

MØDEKANDIDAT

VVIITTAAMMIINNEERR TTIILL SSTTUUDDIIEELLIIVVEETT
Står du overfor at skulle i gang med dit speciale? Har du problemer med studie- 
og notatteknik, får du skriveblokeringer ved hjemmeopgaver, eller har du bare brug for
generel vejledning? Så kan du via Studenterrådets kursusvirksomhed blive klædt på til at
klare universitetets mange faglige krav.

Studenterrådets kursusvirksomhed omfatter:

Studieteknik & opgaveskrivning
S8: 9.-10.  november 2004, kl. 10-16. (300 kr.)

IT-fremstilling
S5: 13.-14. november 2004, kl. 10-16  · S6: 5.-6. marts 2005, kl. 10-16. (300 kr.)

Mundtlig fremstilling
S7: 12.-13. marts 2005, kl. 10-16. (300 kr. )

CV-skrivning
S9: 16. april 2005, kl. 10-14. (100 kr.)

Tilmelding sker ved at kontakte Studenterrådet, Ndr. Ringgade 3, 
mandag-torsdag kl. 9-15, fredag 9-13 på tlf. 8612 8944

Du skal tilmelde dig senest 14 dage før kursusstart. Betaling sker ved tilmelding. 

Flere oplysninger om kurserne finder du på Studenterrådets hjemmeside: www.sr.au.dk
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Bill Gates havde ikke pudset krystalkuglen, da
han i 1981 udtalte, at 640 kilobyte ram burde
være nok for enhver. I dag kan vi knap nok lave
en søgning på Google, hvis vi har mindre end
128 megabyte på pc’en. I 1970’erne grinede vi
gevaldigt, da fjernsynsproducenterne introduce-
rede fjernbetjeningen. Den var beregnet til han-
dicappede og ikke folk med to raske ben. Men vi
blev hurtigt klogere – og mere magelige. 

Dog ikke så meget, at vi tog Arne Jacob-
sens fremtidshus fra 1929 til os. Det var
dengang, landets store designer spåede, at
om 50 år ville rigtige mænd flyve på arbejde
i en helikopter, som overnattede på taget
om natten, mens kvinderne stadig gik i køk-
kenet og lavede frikadunser. Kvinderne kom
ud af køkkenet, men vi andre fik aldrig
vores helikopter. 

Intelligent fodboldtrøje
– Man kan ikke forudse, hvad der bliver fedt
i fremtiden, siger lab agent Christian
Schwarz Lausten efter at have guidet Deres
udsendte rundt blandt fremtidsgadgets og -
gejl i Innovation Labs kontorer på Katrineb-
jerg. Alligevel afskrækker det ikke de teknik-
glade drenge i laboratoriet fra at komme
med nogle bud. 

Flade skærme bliver fede, og de bliver fla-
dere og fladere og større og større. Vaske-
maskiner, der er koblet til nettet og selv kan
downloade vaskeprogrammer og serviceres
fra distancen, bliver også fede. Måske bliver
toiletter, der kan analysere urin og afføring
for sygdomme, også fede i fremtiden. I Ja-
pan er de det allerede. Den intelligente fod-

boldtrøje med indbyggede sensorer, der kan
måle spillernes fysiske tilstand, løbemønstre
osv., bliver helt sikkert et hit. For eksempel
ville den være en stor hjælp for AGF-træner
Søren Åkeby, som dermed ville få mulighed
for at sætte Brian Steen Nielsen på bænken,
inden hans blodtryk kogte over i en skalle og
et rødt kort.

Beyond Connected Home
Så er der de mange elektroniske aggregater,
hvis skæbne simpelthen må komme an på
en prøve. For eksempel Seattle-firmaet Be-
yond Connected Home’s produktserie til
den hjemmegående husfar. Serien består af
en Beyond kaffemaskine, en Beyond Mikro-
ovn og en Beyond brødbager, der alle er
trådløst forbundet med en Beyond Icebox
multimediecomputer, som kan det meste, en

doven husfar måtte begære. Eksempelvis
kan den koble sig på Playboy Channel sam-
tidig med, at den via nettet henter opskrif-
ten på en Amo-gulerodskage. Via en infra-
rød pen aflæser man stregkoden på pakken
med den præfabrikerede gulerodskagedej,
og efter få minutter med dejen i brødbage-
ren dufter køkkenet af gulerodskage. Skulle
man være så uheldig, at kagen vælter ud
over tastaturet, fordi ens simultankapacitet
ikke rækker til at se Playboy Channel, sende
e-mails, downloade musik, høre P1 og anret-
te gulerodskage til eftermiddagskaffen på én
gang, er det ikke noget problem. Tastaturet
vaskes blot af med lidt sulfo i håndvasken.
Det er da fedt.
Se mere fra fremtidslaboratoriet på 
www.innovationlab.net

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Behårede mænd er intelligente
Engang måtte de lægge ører til øgenavne som
“the missing link” og “monkey man”. Nu har de
mange lodne mænd i verden imidlertid fået op-
rejsning gennem amerikaneren dr. A.G. Alias’
fortræffelige statistiske arbejde. 

Alias (hvis navn ikke skulle være et alias) har
fundet ud af, at voldsom kropsbehåring på in-
gen måde er et tegn på, at man befinder sig på
abestadiet. Tværtimod. 

Tilbage i 1996 præsenterede Alias arbejdspa-
piret A Statistical Association Between Liberal
Body Hair Growth and Intelligence på en kon-
gres for Sammenslutningen af Europæiske Psy-
kiatere. Tallene talte deres tydelig sprog: Stærk
kropsbehåring er særdeles udbredt blandt de
mest succesfulde mandlige akademikere, inge-
niører og læger – og blandt mænd, der bliver
optaget i foreningen for de særligt intelligente,
Mensa.

Alias mener, at der foreligger en kompleks
sammenhæng mellem mandlig kropsbehåring
og mænds intelligens og opførsel, og han har
fået trykt sine artikler om emnet i Biological
Psychiatry, Schizophrenia Research og andre
medicinske tidsskrifter, der ikke er bange for
langhårede spørgsmål. Blandt andet har han
også efter nærstudier af professionelle boksere
konstateret, at de bedste boksere, sorte som
hvide, er markant mindre behårede end de
mere middelmådige. 

David er et fysisk vrag
Michelagelos statue David er
længe blevet anset for at være
indbegrebet af mandlig krops-

perfektion. Men nu har en en-
gelsk ekspert i fitness-disciplinen
pilates fældet en sønderlemmende
dom over den præcis 500 år gamle
Firenze-statue: David er et fysisk
vrag med dårlig ryg, svag lænd,
skrøbelige ankler og ringe fleksi-
bilitet. Det hele skyldes en dår-
lig kropsholdning, mener pila-
tes-eksperten Alan Herdman.

– Michelangelo har uden
tvivl været et kunstnerisk
talent, men han vidste ikke,
hvad vi ved i dag om sund

kropsholdning. Hvis du ser på David, er hans
hofte skæv. Hans bækken er helt gal og skudt
alt for langt frem. Manden ville have haft store
smerter i det nederste af ryggen. Desuden har
han “hammertæer” på sin venstre fod, og hans
højre balde er ikke så stærk, som den burde
være, lyder Herdmans ubarmhjertige karakteri-
stik. 

Herdman indrømmer dog, at der sidder et
par gode ben på David, og med den rette om-
gang pilates-træning kunne David få det en del
bedre. Fleksibiliteten er der dog ikke noget at
gøre ved. Den er, som man må forvente på en
over fem meter høj og 500 år gammel marmor-
statue, mener Herdman.
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Heureka!!!

Det er svært at spå 
– især om det fede

Tastaturet fra 
Beyond Connec-
ted Home kan
fint klare en 
kold afvaskning.

Arne Jacobsen fik sit gennembrud
som arkitekt, da han i 1929 vandt
en konkurrence om fremtidens hus.
Som tegningen viser, er det svært 
at bruge krystalkuglen for at finde
svar på, hvilke teknologier der slår
igennem.

fremtidshjem


