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Aarhus Universitet har en dårlig statistik, når det
gælder kvindelige professorer. På billedet er over
en fjerdedel af dem samlet. Kun 15 af 221 profes-
sorer på universitetet er kvinder. 

Ifølge Marianne Pade skyldes problemet mang-
len på kvindelige rollemodeller i universitetetsver-
denen. Susanne Bødker og Ellen Margrethe Basse

peger på den slående mangel på kvinder i 
bedømmelses- og ansættelsesudvalgene. Prorektor
og professor Katherine Richardson er medlem af
Videnskabsministeriets tænketank, som nu skal
kigge på ligestillingen inden for forskningen.
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Fire af de kvindelige professorer på Aarhus Universitet. Fra venstre Susanne Bødker, 
Marianne Pade, Ellen Margrethe Basse og Katherine Richardson.
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Vi kender alle det klassiske olympiske ideal om, at det er
vigtigere at være med end at vinde. Mærkværdigvis

synes de fleste mennesker i mange sammenhænge, at det er
godt at være med, men sjovere at vinde. Aarhus Universitet
er med, når det gælder om at forske, uddanne, formidle og
udveksle viden, og på nogle områder er vi også rigtig gode.
Spørgsmålet er, hvor gode? Og om vi kan blive bedre?

Sidste år kom den såkaldte Shanghai Ranking for første
gang, og den er blevet gentaget i år. I begge år
ligger Aarhus Universitet i gruppen nr. 101-
152 blandt verdens universiteter, mens place-
ringen blandt de europæiske universiteter er
nr. 38-59 i år og nr. 32-52 i 2003. Blandt de
nordiske universiteter er vi nr. 8 i år mod nr. 7
sidste år, og i begge år er vi nr. 2 i Danmark. 

Iforhold til disse placeringer kan vi gøre for-
skelligt. Vi kan fokusere på, at vægten af

parametrene er ændret fra 2003 til 2004: Med
uændrede vægte ville vi i 2004 være nr. 6 i
Norden, og placeringen i Europa kunne vi antage også ville
blive (marginalt) forbedret. Vi kunne også vælge at glæde os
over – og det er der grund til! – at vi har forbedret os på
parametrene “Nature & Science” og “Citation Index”. Og i
forlængelse heraf kunne vi beslutte, at en placering omkring
nr. 127 (som er placeringen i en anderledes opbygget ran-
king i Times Higher) slet ikke er dårlig – hvad den ikke er!

Men vi kunne også prøve at finde ud af, hvorfor universi-
tetet nu to år i træk scorer markant dårligt på en bestemt
parameter, nemlig “HiCi”, dvs. hyppigt citerede forskere, og
til overflod præsterer dårligere i 2004 end i 2003. Vi prøver
nu at få opklaret, hvordan registreringen foregår, og hvad
der registreres under denne parameter. Derefter kan vi
prøve at se, om det er noget, vi kan gøre noget ved. Der er i
hvert fald ikke grund til at være tilfreds med scoren her.

Man kan spørge, hvorfor vi skal interessere os for de om-
talte og andre rankings. De bygger jo ofte på forskellige

og delvist uigennemsigtige kriterier. Over tid installerer de
imidlertid nogle pejlemærker, som vi kan blive klogere af at
se efter. Og trods alle deres fejl og mangler er de om ikke el-
skede så i hvert fald både tålt og omtalt i universitetsmiljøer-
ne. De er med andre ord på vej til at blive institutioner, som
spiller ind i universiteternes selvforståelse og i deres samar-
bejde. Og derfor er også vi nødt til at kaste mere end et blik
på dem.

Det bliver næppe i overmorgen, at Aarhus Universitet for-
trænger Harvard fra førstepladsen, og mindre kan også gøre
det. Men vores eneste anstændige, langsigtede målsætning
er at forbedre placeringen – gerne op blandt de 100 bedste
universiteter.

Ranking

Rektor Niels Chr. Sidenius

Vores eneste 
anstændige, 
langsigtede 
målsætning 
er at forbedre 
placeringen – 
gerne op blandt 
de 100 bedste 
universiteter.
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Kasper Thaarup
Studentermedhjælp 

Statistically, the University of Aarhus

fares poorly in the area of equal op-

portunities for women. Of 221 pro-

fessors, only 15 are women. Rector

Niels Christian Sidenius has hired a

firm of consultants to examine what

can be done about this problem. 

According to consultant Dorte Cohr

Lützen, research reports point to a

phenomenon called “the leaking 

pipeline”. Through the various sta-

ges up to professor level the number

of women simply decreases, making

the recruitment basis for top posi-

tions very small.

Two female professors feel that

the problem is connected to the lack

of women on assessment and hiring

committees. Male dominated envi-

ronments have a tendency to rein-

force themselves.

Pro-rector and Professor at the

University of Aarhus, Katherine Ri-

chardson, has joined a think-tank

appointed by the Ministry of Sci-

ence. The job of the think-tank is to

foster ideas for the advancement of

equal opportunities in research.

In a new anthology from the Univer-

sity of Aarhus, a group of resear-

chers from a wide range of discipli-

nes give their view of what charac-

terizes their particular scientific field

today. According to one of the edi-

tors of the book, Associate Professor

of Philosophy Steen Brock, the book

reveals that all subjects, even relati-

vely new ones, have grown naturally

and are now self-contained. They are

not an expression of a political need

or random idea, and are not part of

any political, philosophical or ethical

agenda. Steen Brock suggests, how-

ever, a new division of the sciences

into three areas, which he feels will

be fruitful for future cooperation. 

Last week, the large American TV

station ABC News visited the Univer-

sity of Aarhus and the city of Aarhus.

The reason for the visit was not,

however, to introduce the Danish

University or Christmas preparations

in Den Gamle By to American vie-

wers. No, the reason was a large ar-

ticle which appeared in the New York

Times describing, among other

things, an Aarhus sperm bank with a

sizeable export to the United States!   

In this regard, ABC News wanted to

know what students at the Universi-

ty felt about the American “tall,

blond, blue-eyed Dane” ideal, and to

give Americans a first-hand peek. 

Danish Prime Minister Anders Fogh

Rasmussen (V) has proposed that

the state subsidy per student should

follow the individual student on ex-

change programmes abroad. (At the

present time, when a student has

completed one year of study, the

University receives between 25,000

and 55,000 DKK from the state). The

liberal Venstre party feels that this

will make Danish universities more

competitive in attracting the best

students and offering the best study

programmes.

Rector at the University of Aarhus

Niels Christian Sidenius says that

the thought of giving Danish stu-

dents better opportunities for study-

ing abroad appeals to him, and that

the University of Aarhus would very

much like to attract more foreign

students also. He is apprehensive,

however, about what problems this

proposition might create for univer-

sities in Denmark, because we are

unable to compete on even terms in

trying to attract new students. For

example, the Danish language is not

one of the best known in the world,

and the climate in Denmark is some-

what unattractive. The Rector also

points out that the current funding

does not even come close to cove-

ring the cost of tuition at one of the

attractive universities in England or

the United States.  

Shortage of Female Professors

The Faces of Science

Distinguished Guests

Taking University Funds Abroad

JUST A MINUTE

Lars Kruse/AU-Foto

Translation: Kasper Thaarup
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På universiteter over hele landet ud-
gør kvinder en meget lille andel af
de ansatte i forskerstillinger. Ten-
densen har vist sig større på Aarhus
Universitet end andre steder, og det
resulterer i en forøget bevågenhed.
Ud af 221 professorer er kun 15
kvinder, svarende til lige under syv
procent. Rektor Niels Chr. Sidenius
har nu sat et konsulentfirma til at
analysere situationen.

– Vi har i lang tid forsøgt os med
forskellige tiltag, men det er ikke
lykkedes at sætte skub i udviklingen.
Vi er klar over, at der skal gøres en
særlig indsats for at rette op på tal-
lene, og den eksterne konsulentbi-
stand skulle gerne vise os, hvor pro-

blemet ligger, siger rektor.
– Pointen er jo, at vi ikke skal gå

glip af forskningskapaciteter, bare
fordi de er kvinder. Hvis der er fak-
torer i de enkelte faglige miljøer,
som kan ændres for at sikre ligestil-
ling, så er det her, der skal sættes
ind. Men tiden må vise, hvor nye til-
tag kan få den størst mulige effekt,
siger Niels Chr. Sidenius.

Frafald
Dorte Cohr Lützen fra konsulentfir-
maet Lützen Management har erfa-
ring med denne type arbejde for vi-
densinstitutioner. Hun skal i samar-
bejdet med rektoratet og universite-
tets ligestillingsudvalg prøve at finde
problemets kerne.

– Forskningsprojekter kalder fæ-

nomenet for “den lækkende rørled-
ning”. Kvinderne falder simpelthen
fra i alle led hele vejen op til profes-
sorstillingerne, og så bliver rekrutte-
ringsgrundlaget til topposterne me-
get lille. Derfor bliver min opgave at
finde hullerne i Aarhus Universitets
rørledning, siger konsulenten.

Gennem en lang række kvalitative
interview håber Dorte Cohr Lützen
bl.a. at finde ud af, hvordan de
mandlige professorer er kommet til
deres stilling, og bruge deres metode
som redskab til at hjælpe de kvin-
der, der ønsker at gøre karriere som
forsker.  

– Det er ikke et problem, der løser
sig selv, bare fordi flere unge kvin-
der kommer ind på universitetet. Al-
le undersøgelser viser, at man er

nødt til at gøre en særlig indsats for
at få kvinder ansat i topstillinger. Vi
skal finde nogle enkle redskaber, der
passer til Aarhus Universitet.

Positive rollemodeller
Professor Marianne Pade fra Afde-
ling for Klassisk og Romansk Filolo-
gi, modtog i 2004 et professorat fra
Statens Humanistiske Forsknings-
råd, hvor rådet gjorde det klart, at
det i tilfælde med lige kvalificerede
ansøgere ville foretrække en kvinde.
Hendes holdning til den form for
positiv særbehandling er klar:

– Det er den rigtige løsning. Når
statistikken er så skræmmende dår-
lig, som den er, bliver man nødt til
at tænke i de baner. 

Ifølge Marianne Pade er forkla-

ringen på, hvorfor kvinderne sjæl-
dent når så langt som til en profes-
sorstilling, at der mangler kvindelige
rollemodeller i universitetsverdenen.

– Vi skal bruge stærke kvindelige
forskere til at vise vejen og tage
hånd om de kvindelige studerende,
så de klart kan se karrieremulighe-
derne. Overvægten af mandlige pro-
fessorer gør det svært for nyuddan-
nede kvinder at se sig selv i en le-
dende forskerstilling. Derfor må
man sørge for, at ligestilling bliver
tænkt med – for eksempel ved sti-
pendieuddelinger. 

Lützen Management regner med
at have sine anbefalinger klar inden
15. marts 2005.

Kasper Thaarup
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Den lækkende rørledning
Aarhus Universitet har en dårlig statistik på ligestillingsområdet. Blandt andet er fordeling mellem kvindelige 
og mandlige professorer ikke god, men det skal der gøres noget ved. Rektor har søgt hjælp udefra.

Mænd 
dominerer 
udvalg
Hvis der skal ansættes flere kvindeli-
ge professorer på Aarhus Universitet,
skal mændene vige nogle af pladser-
ne i bedømmelsesudvalgene, siger de
to kvindelige professorer Susanne
Bødker, Datalogisk Institut, og Ellen
Margrethe Basse, Juridisk Institut. 

Susanne Bødker arbejder i det må-
ske mest mandsdominerede forsk-
ningsmiljø på universitetet og er
Danmarks eneste kvindelige profes-
sor inden for datalogi – og der er ik-
ke udsigt til flere af hendes slags i
den nærmeste fremtid. 

– Det har sine fordele at være
kvinde midt i en mandeklub; man
forsvinder ikke i bunkerne af ansøge-
re. På den anden side er der tenden-
ser til, at mandemiljøer supplerer sig
selv. Vi er ikke ret gode til at få kvin-
der med i bedømmelses- og ansættel-
sesudvalg, siger Susanne Bødker.

På Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet er det også nemt at tælle de
kvindelige forskere, og her har Ellen
Margrethe Basse den samme oplevel-
se som Susanne Bødker. 

– Jeg kan kun huske, at jeg har
været med i ét adjunkt-/lektorbe-
dømmelsesudvalg på Aarhus Univer-
sitet i de 30 år, jeg har været ansat,
hvorimod jeg flere gange har siddet i
bedømmelsesudvalg andre steder.
Jeg mener bestemt, at vi skal gøre
noget ved ansættelsesprocedurerne,
siger hun.   / ac

Prorektor på Aarhus Universitet Ka-
therine Richardson er ikke ubetinget
begejstret for den tænketank, som i
efteråret 2004 er nedsat af Viden-
skabsministeriet for at få flere kvin-
delige forskere. Hun er selv medlem
af tænketanken, der har holdt de
første to møder. 

– Jeg forventer mig ikke noget nyt
af tænketanken. Jeg tror ikke, der
kommer en masse nye ideer, men
der bliver samlet en masse erfarin-
ger og viden, siger hun.

Hun frygter til gengæld, at tænke-
tanken vil komme frem til, at uni-

versiteterne skal skrive mål for, hvor
mange kvindelige forskere man vil
have, ind i udviklingskontrakterne. 

– Jeg synes godt om det overord-
nede mål om flere kvinder i forsker-
stillinger. Men det er svært at indfø-
re konkrete mål på et universitet.
Målene er nødt til at være forskellige
fra institut til institut. Skal for ek-
sempel Datalogi have lige så mange
kvindelige forskere som andre insti-
tutter, når der er få kvindelige stu-
derende? Og hvis målene er på uni-
versitetsniveau, er det så i orden, at
et institut eller fakultet har mange

kvindelige professorer, mens andre
kører på frihjul? spørger hun. 

På trods af sin skepsis over for
tænketanken bakker Katherine Ri-
chardson 100 procent op om den.

– Det vigtigste er, at der er fokus
på området hele tiden. Og selv om
jeg ikke mener, at tænketanken skal
sætte en masse nye undersøgelser i
gang, har jeg det samtidig på den
måde, at jeg selv mangler viden om,
hvordan vi løser problemet, når jeg
tænker på Aarhus Universitet. 

Hun betegner sig som en evig stæ-
dig hund på ligestillingens vegne.

Men hvad er i det hele taget ligestil-
ling? Hun er selv i tvivl. 

– Skal det være 50 procent af
hvert køn, for at det er ligestilling?
Måske er der ikke så mange kvinder,
der har interessen for at forske.
Ligestilling må være, at de kvinder,
der har, også har de samme mulig-
heder. Men hvordan måler man det?

Tænketanken har planlagt tre
møder mere og venter at færdiggøre
arbejdet i februar 2005.

Sys Christina Vestergaard /
scv@adm.au.dk

Prorektor venter intet nyt fra tænketanken 

ligestilling 

Der bliver flere og flere kvindelige 
kandidater og ph.d.-studerende.  

Men det afspejler sig ikke blandt 
det videnskabelige personale på 

universiteterne. Kvinderne falder fra 
i alle led op til professorstillingerne.

På billedet fejres en kvindelig 
konferenskandidat i matematik i 1963. 

Universitetshistorisk Udvalg
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Det var meningen, at Sigfreds Kaffe-
bar i Ryesgade skulle være rammen
om interviewet. Den lille kaffebar er
nemlig blevet et af Stine Kærbo Elle-
hammers foretrukne opholdssteder,
når tiden mellem forelæsninger og
studier tillader det. Men denne ef-
termiddag er kaffebaren fyldt til
bristepunktet, så vi fortrækker til
Bruuns Galleri, hvor der er bedre
plads til at nyde en caffé latte og
frem for alt ro til en snak om livet på
første semester af jurastudiet.

– Jeg vil nu fastholde, at det ikke
er så slemt, som jeg havde frygtet.
Jeg tror stadig, det er muligt at
komme igennem og blive jurist en
dag, siger Stine med et smil. 

Veninderne fra læsegruppen,
Maria H.G. Erlang og Malene Ege-
berg Jacobsen, ser ud til at være
enige, selv om Maria ikke er helt til-
freds med sine karakterer i de fore-
løbige afleveringsopgaver.

– Det er vist ikke meget, jeg har
lært, hvis man bare kigger på karak-
tererne, griner hun.

Det juridiske sprog
De tre kvinder har fundet sammen i
en læsegruppe, hvor de mødes,
inden der skal afleveres opgaver, for
at snakke deres besvarelser igen-
nem. Og de er næsten altid uenige.

– Heldigvis, for så får vi diskute-
ret opgaverne ordentligt igennem,
siger Stine. Malene supplerer:

– Hvis der er noget, vi har lært, er
det i hvert fald, at en sag altid kan

ses fra flere sider.
– Ja, og at man skal argumentere

for sin sag i et juridisk sprog. Det er
altid det, jeg får at vide, at jeg ikke
gør ordentligt i opgaverne, siger
Maria. 

Med 12 afleveringer i løbet af før-
ste semester er der tryk på for at få
lært det juridiske sprog.

– Man lærer hurtigt, at jura og fø-
lelser ikke har noget med hinanden
at gøre, og at ret og retfærdighed
ikke altid hænger sammen. Det er
blevet langt mere spændende at
følge med i retssager og gætte på ud-
faldet, fordi man nu bedre kan gen-
nemskue præmisserne, siger Stine.

Socialt omdrejningspunkt
Læsegruppen udfylder ikke kun en
opgave i forhold til det faglige. Den
er også blevet et socialt omdrej-
ningspunkt – på godt og ondt.

– Vi er nok blevet meget gruppe-
ret på holdet. Det er, som om alle
holder sig meget til folk i deres læse-
gruppe. Hvis der har været et fæl-
lesarrangement, kan man godt snak-
ke med de andre i dagene efter, men
så er det, som om alle falder tilbage i
deres gruppe. Sådan vil det nok ofte
være, siger Stine.

Alle tre er dog enige om, at opde-
lingen i kliker ikke har skabt en dår-
lig stemning på studiet.

– Jeg synes, folk er meget hjælp-
somme. Man kan sagtens diskutere
og dele sin viden med andre. Der er
ingen spidse albuer, og jeg oplever
ikke noget karakterræs, siger Stine.

Savner København
Malene har boet i Århus siden 1996
og har store dele af sit netværk her.
Det har Stine fra København og
Maria fra Haderslev ikke.

– Lige nu savner jeg København
og mine venner meget. Det er må-
ske, fordi det snart er jul, siger Sti-
ne, som dog også indrømmer, at hun
ikke selv har gjort vildt meget for at
skabe sig et netværk i Århus.

– Jeg tager til København de fle-
ste weekender, bl.a. fordi jeg stadig
har mit arbejde på DR. Da jeg flytte-
de herover, kan jeg huske, at jeg

sagde til mig selv, at det ikke skulle
blive et studieophold, hvor jeg tog
frem og tilbage hele tiden. Men det
er det desværre blevet lidt, må jeg
indrømme.

Stopprøverne
De tre studiekammerater kan se
frem til en juleferie uden bøger –
måske den sidste i flere år. Der er
nemlig ikke eksamen på Jura efter
første semester. De kommer til gen-
gæld til sommer, hvor der er hele
fire stopprøver. Og det er dem, det
kommer til at handle om det næste

halve år, mener de tre kvinder.
– Alle siger, at når de eksamener

først er overstået, så bliver studiet
noget helt andet. Så vil det åbne sig
på en ny måde. Hvis man kan bestå
første år, så bliver man også jurist,
og det satser jeg stadig på, siger
Stine.

Dette er den sidste artikel i serien
om Stines første semester på Jura.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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De studerende sørgede for at blive hørt
På Religionsvidenskab er de nuværende studieordninger blevet vendt og drejet forud for arbejdet med at lave et sæt nye. 
De studerende tog initiativet og ordet, og blev hørt, men resultatet af deres indsats kan blive beskedent.

På kaffebar med læsegruppen

Læsegruppen er det vigtige omdrejningspunkt i studielivet, mener (fra venstre) Maria H.G. Erlang, Stine Kærbo Ellehammer og Male-
ne Egeberg Jacobsen.

serie

Jakob Mark/AU-foto

Første semester på Jura er snart overstået for 
Stine Kærbo Ellehammer. Læsegruppen er blevet 
et vigtigt omdrejningspunkt i det faglige og sociale liv.
Stopprøven venter et halvt år ude i fremtiden.

Den gruppe, som nu skal i gang med
at forme de kommende studieord-
ninger for Religionsvidenskab, har
et godt grundlag at gøre det på. Gen-
nem det seneste år har en gruppe
studerende og undervisere sammen
med studieleder Hans Jørgen Lund-
ager Jensen gennemdiskuteret de
nuværende studieordninger. 

På fagrådets initiativ har de sat
hinanden stævne til en såkaldt stu-
dieordningscafe med jævne mellem-
rum. Ønsket var først og fremmest,
at de nye studieordninger, som skal
træde i kraft fra efterårssemestret
2005, bliver til på et gennemtænkt
grundlag, siger initiativtager 4. års-
studerende Markus Davidsen.

– Studienævnet har tøvet med at
gå i gang med arbejdet, fordi det
blandt andet har ventet på gymna-
siereformen, struktursudspillet fra

Humaniora og uddannelsesbekendt-
gørelsen fra ministeriet. Men vi var
bange for, at arbejdet ville komme
for sent i gang, så man på grund af
tidsnød kunne blive tvunget til kun
at lave små ændringer i stedet for en
tilbundsgående nytænkning. Det er
ikke sådan, at vi nødvendigvis vil
lave det hele om, men det er altid
bedre at bevare noget, når man har
diskuteret, at det var den rigtige
måde at gøre det på, siger han.

Kvalificerede meninger
For de studerende handlede det
også om at sikre, at deres mening
blev hørt. På en kvalificeret måde.

– Ved at tage et emne op på hver
studieordningscafe var vi nødt til at
forberede os og gøre os klart, hvad
vi hver især ville med for eksempel
de forskellige fag, eller hvordan vi
gerne vil arbejde med stoffet. Det
har givet mig et stort udbytte, for jeg

har skullet konkretisere mine tanker
og kvalificere min argumentation,
siger Markus Davidsen. Det kan især
han bruge som medlem af  studierå-
det, der de kommende måneder skal
formulere et oplæg til de nye studie-
ordninger.

De studerende er mødtes seks
gange til studieordningscafe, som ty-
pisk har været afholdt fredag lige før
fredagsbaren.

Studieleder, professor Hans Jør-
gen Lundager Jensen, har siddet
med ved cafebordet fem ud af seks
gange. Han har fået et stort udbytte
ud af at høre de studerendes me-
ninger, men han har også sine for-
behold over for dem. 

– Det gode ved processen har
været, at det var en række møder, så
de studerende er efterhånden kom-
met frem til en hierarkisering af
deres ønsker. Og de har været nødt
til at tage stilling til, hvad de helst

ville undvære, for der var langt flere
velbegrundede ønsker, end vi kan
opfylde i en ny studieordning, siger
Hans Jørgen Lundager Jensen.

For store ambitioner
Men han tvivler på, at de ønsker og
meninger, der er kommet frem
under cafearrangementerne, er et
udtryk for den generelle holdning
blandt studiets 450 studerende.

– Det er den akademiske elite af
studerende, som har deltaget. De
har et stort fagligt overskud og er
meget ambitiøse. De tænker, hvor
meget kan vi nå, mens jeg tænker,
hvor lidt kan vi nøjes med. Hvor er
smertepunktet, så vi opfylder krave-
ne, og faget giver et tilfredsstillende
udbytte for mange, siger Hans Jør-
gen Lundager Jensen.

Markus Davidsen er bekendt med
begrænsningerne, men håber stadig,
diskussionerne på cafemøderne kan

virke som katalysator for mere vid-
trækkende ændringer.

– Jeg tror ikke, studiet bliver lavet
grundlæggende om i de næste stu-
dieordninger. Men måske kan vores
ideer være med til at danne grund-
lag for en langsigtet vision for stu-
diet. Hvordan vil vi gerne have, stu-
diet ser ud i 2015? siger han.

Sys Christina Vestergaard /
scv@adm.au.dk

studieordninger
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Filosofisk Jagtselskab. Nej, det findes
vist ikke på Aarhus Universitet. Ej heller
et Teologisk, et Kemisk eller et Medi-
cinsk for den sags skyld. Det med at have
et jagtselskab har juristerne åbenbart pa-
tent på. Men hvorfor er det lige jurister-
ne, der kan samles om det at gå ud i na-
turen og skyde dyr? Det har medlem af
jagtselskabets bestyrelse og udøvende
jæger, cand.jur. Poul Faber Michelsen, et
bud på:

– Der er mange fordomme, men vi er
ikke en flok mænd med et undertrykt
dræberinstinkt. Jagt er indbegrebet af
hygge, og jurister har et veludviklet hyg-
gegen. 

Poul Faber Michelsen kommer fra en
familie uden jagttraditioner og har fang-
et interessen for sporten under studiet.
Godt et år efter han forlod universitetet
som færdiguddannet, drog han den sid-
ste weekend i november i år med syv
andre af jagtselskabets medlemmer til
Læsø. Her havde et af medlemmerne
sørget for næsten uendelige jagtmarker
og "passende" indkvartering.

– Det var et rigtigt lækkert sted. En
400 år gammel gård, der var sat i stand.
Fælleshuset havde et super køkken og et
opholdsrum med pejs. Da vi ankom fre-
dag aften, satte vi os i de bløde læderso-
faer og drak en whisky, fortæller Poul
Faber Michelsen på en måde, så ingen

kan være i tvivl om, at det slet ikke var så
ringe endda. 

Lørdag morgen gik jagten så ind. 
– En af fordelene ved jagt om vinteren

er, at solen står senere op, og man må
tidligst sætte jagten ind en halv time før
solopgang. Det var 8.21 den lørdag – øh
cirka, siger Poul Faber Michelsen.

Men inden jagten gik ind, var der lige
den fælles morgenmad og den obligato-
riske "parole".

– Her præsenterer jagtlederen – det er
ham, der har arrangeret jagten – de om-
råder, vi skal jage af på. Og han siger,
hvad vi må skyde efter. Loven siger, hvad

der er jagtbart, men måske er der nogle
lokale hensyn, der skal tages: at man for
at sikre bestanden ikke må skyde fasan-
høner eller skyde råvildt uden opsats,
siger han og fornemmer interviewerens
spørgende blik til den sidste be-
mærkning.

– Opsats, det er det, mange kalder ge-
viret, slår han fast, inden han gør paro-
len færdig:

– Det var meget traditionelt. Vi tager
altid hovedbeklædningen af under paro-
len, og vi får altid en Gammel Dansk og
ønsker hinanden "knæk og bræk" som
det sidste. Det ideelle ville være at blæse
jagten i gang, men vi havde desværre
ikke en af vores jagthornblæsere med. Så
jagten blev piftet i gang.  

Alt i alt blev klokken ni, inden selska-
bet kom ud i terrænet. Om formiddagen
nåede selskabet at drive seks såter (om-
råder, red.) af, som det hedder. Så var
der lige en klassisk dansk frokost, der
skulle indtages, og så endnu fem-seks
såter, der skulle drives af.  

– "Drive af" betyder, at man går områ-
det igennem. Nogle af jægerne bliver pla-
ceret på bestemte poster i udkanten af
det afgrænsede område, og så går de
andre, klapperne, gennem områ-

det. Ja, de klapper altså ikke, men de
råber sådan noget som "hey" og "hoo".
Og så håber man på, der kommer et dyr
ud mod jægerne i udkanten, siger Poul
Faber Michelsen.

Håbet gik især på at nedlægge et
rådyr, men ingen af jægerne fik et på
rette skudhold. Det blev ved lige ved og
næsten. 

– Vi ville gerne have skudt et rådyr.
Mest fordi vi så 10, men vi skød ikke
efter nogen af dem. De skal være mindre
end 15 meter fra os, ellers risikerer vi, at
skuddet ikke er dødbringende. Og det er
det værste, der kan ske. 15 meter er i øv-
rigt tæt på. Der kan man altså se det
hvide i øjnene på rådyret. En af vores
folk var endda endnu tættere på et rådyr,
men skød den ikke, for når man skyder
så tæt på, ødelægger man dyret og kødet.
Det vil man heller ikke, forklarer jurajæ-
geren. 

Efter jagten var der traditionen tro
parade. 

– Her viser vi andagt for dyrene. Det
er lidt ligesom at være til begravelse.
Selvfølgelig er det ikke lige så sørgeligt,
men vi viser respekt for dyrene.

På paraden bliver status gjort op. Ti
skud var blevet affyret, og byttet var to
harer og en fasan.

– Det er fint nok. Det kunne have
været mindre. Oddsene er generelt med
dyrene, selvom det måske ikke lyder
sådan, og lad mig sige det sådan, at jeg
var glad for, at vi havde lavet en aftale
med den lokale fiskehandler om at
komme med aftensmaden, siger Poul
Faber Michelsen, der ikke affyrede et
eneste skud på weekendens jagt – og
ikke desto mindre karakteriserer jagten
som fremragende. 

– Efter paraden fik vi lige en lur, før vi
lavede mad sammen, trak vinen op og til
sidst satte os foran pejsen med endnu en
whisky.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Op mod 10 procent af de ansatte på uni-
versitetet gør det, og nu bliver der sand-
synligvis plads til, at endnu flere kan
gøre det. Universitetets motionscenter i
Willemoesgade på Trøjborg overvejer at
udvide. 

– Vi har oplevet en støt stigende med-
lemsskare siden åbningen af motions-

centret i 2000. Vi kan ikke have flere
maskiner i de nuværende lokaler. De står
allerede meget tæt, siger professor Thor-
sten Ingemann Hansen fra Center for
Idræt. Han er formand for motionscen-
trets bestyrelse. 

Udvidelsesmulighederne er dukket op,
fordi motionscentrets nabo, Internatio-

nal Student Centre (ISC), flytter fra Wil-
lemoesgade til lokaler hos Studenterhus
Århus. 

Forhandlinger om at overtage ISC’s lo-
kaler er indledt med universitetets le-
delse, og hvis det bliver et ja derfra til
planerne, har bestyrelsen for motions-
centret allerede en ønskeliste klar.

– På grund af pladsmangel har vi holdt
igen med at købe en romaskine og løbe-
bånd. Men det vil der komme, og så vil vi
få en sal, så vi kan lave flere holdinitiati-
ver. I øjeblikket har vi linedance, og vi
har gode erfaringer med aerobic, siger
formanden. 

Motionscentrets sauna er populær, til-
føjer han. Dog mest hos seniorer af han-
køn. 

– Vil I overveje at lave en kønsopdelt
sauna for at få flere kvinder i sauna?

– Nej, man har fælles sauna mange
steder, og folk kan jo lige tage deres
håndklæde omkring sig, foreslår Thor-
sten Ingemann Hansen.

Ph.d.-studerende Lotte Bøgh Andersen
fra Statskundskab benytter centrets
vægttræningsmaskiner en gang om ugen,
men hun er en af dem, der springer over
turen i sauna. 

– Det er da ok, at den er for begge køn.
Det generer ikke mig. Jeg har bare ikke
tid til at gå derind, siger hun.

Et eventuelt tidspunkt for udvidelsen
er ikke diskuteret endeligt. 

Indmeldelsesformular findes på
www.motion.au.dk

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

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.
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Plads til mere motion

Lektor, ph.d. Christoffer Green-Pedersen fra 
Institut for Statskundskab er en af de hyppige
morgengæster i universitetets motionscenter i 
Willemoesgade på Trøjborg. 

Lars Kruse/AU-foto

juridisk jagtselskab 
blev stiftet i 1990 og har omkring 25 medlemmer.

Studerende uden tilknytning til Juridisk Institut kan godt 

være medlem, men ikke stemme på generalforsamlingen. 

Ud over flere jagtarrangementer i løbet af sæsonen fra 

september til januar/februar mødes medlemmerne hyppigt 

på en flugtskydebane for at holde evnen til at skyde ved lige. 

Næste jagt bliver formentlig afholdt mellem jul og nytår. 

Tjek www.jjs.dk for nærmere angivelse af tid og sted.

Hans Dahl, stud.jur., 
“skudt” under 
jagtselskabets 

tur til Læsø.

På jagt 
efter hygge
Byttet var beskedent, mens hyggeværdien var høj. 
Medlemmer fra Juridisk Jagtselskab er netop vendt hjem 
efter en fremragende jagtweekend på Læsø. 

skudsikker fritid
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De forskellige grene af videnskaben kan sam-
arbejde om mange problemstillinger. Det viser
de mange tværfaglige bestræbelser med al ty-
delighed. Men er den måde, videnskaben prak-
tiserer tværfaglighed på, også altid den bedste?
Den, der fører frem til den bedste helhedsfor-
ståelse af mennesket, samfundet og naturen? 

Lektor, dr.phil. Steen Brock tager bl.a. det
spørgsmål op i sit eget bidrag til antologien Vi-
denskabens Ansigter. Antologien beskæftiger
sig med nogle af de helt tunge videnskabsteo-
retiske spørgsmål: Hvordan er forholdet mel-
lem de enkelte fags grundlæggende problemer
og de tværfaglige spørgsmål om videnskabens
formål, genstand og metode? Skal et fags egen
videnskabsteori indkredses i form af et særligt
“science study” – altså en videnssociologisk
undersøgelse af de strukturer og processer, der
har ført til fagets særlige form for videnspro-
duktion – eller er der stadig noget helt gene-
relt at sige om fagenes rationalitet, objektivi-
tet, forklaringsmodeller, fortolkningsmetoder
og emneafgrænsning?

Antologien er bl.a. tænkt som et bidrag til de
videnskabsteoretiske Studium Generale-kur-
ser, som alle fag på universitetet skal have ind-
ført i 2005.

– Kurserne skal tage afsæt i det enkelte fags
egne problemer og metoder, så de enkelte fag
får det første ord. Ideen med denne bog er at
spørge, om de også skal have det sidste ord. Er
det ikke snarere sådan, at de filosofiske
spørgsmål, der har en bredere relevans end
lige det enkelte fag, kommer ind hen ad vejen?
Det er det, vi har bedt skribenterne om at

overveje, fortæller Steen Brock om bogen, der
med sine 18 bidrag – de fleste skrevet af folk
med tilknytning til Aarhus Universitet – får
tegnet mange ansigter på videnskaben.

Åbne organiske videnskaber
– Viser bogen så, at man kan sige noget fæl-
les om vores videnskabsbegreb i dag?

– Det synes jeg. Det første og vigtigste er
vel, at alle fag har en bestemt historisk funde-
ring. De er resultatet af principielle, metodiske
overvejelser over, hvad faget handler om. De
er afklarede og har en ret klar selvforståelse.
På den måde hviler de i sig selv, og det gælder
også relativt nye fag som f.eks. informationsvi-
denskab. Man kan sige, at fagene vokser og er
vokset organisk frem. De er ikke udtryk for et
politisk behov eller en fiks ide om, at nu er det
da vist på tide, vi får en videnskab om dette el-
ler hint. De står ikke til regnskab for en poli-
tisk, filosofisk eller etisk dagsorden. De er,
hvad de er. Punktum. Det synes jeg er meget
positivt.

– Artiklerne viser også, at der ikke er tale
om stærkt afgrænsede problemuniverser, der
ikke har noget at sige til andre kontekster. Ke-
mi, som det bedrives, eller biologi knytter an
til forståelsesmåder og emner, som har rele-
vans for og hører sammen med problemstil-
linger i andre fag, siger Steen Brock.

– Overrasker det dig?
– Det overrasker mig ikke i forhold til na-

turvidenskaberne. Her har der været en god
evne til at holde sig til en sag, definere pro-
blemstillinger, udarbejde eksperimentelle me-
toder og så ellers lade tingene udvikle sig. I fy-
sikken har man ikke bekymret sig om, at det

krævede én metode at beskæftige sig med lys,
en anden i forhold til stof, en tredje i forhold
til elektricitet osv. Man har løbende revideret
undersøgelseskriterierne i forhold til proble-
merne og erfaringerne. 

– I forhold til human- og samfundsviden-
skaberne har det overrasket, men også glædet
mig, at folk ikke sidder og studerer diverse
“bibler”, inden de går til sagen. Det er langtfra
det typiske, at man forstår problemerne ud fra
bestemte filosofiske grundantagelser, ismer
eller værker, man tilfældigvis er fan af. Der er
en meget åben indstilling til at se fagenes em-
ner, problemer og metoder på nye måder.

Videnskabernes tredeling
I sit eget bidrag til antologien foreslår Steen
Brock en ny tredeling af videnskaberne. Han
argumenterer for, at vi i stedet for den nuvæ-
rende fakultetsopdeling med fordel kunne lave
en opdeling mellem 1) De eksperimentelle na-
turvidenskaber 2) Kulturantropologi og 3) De
ikke-eksperimentelle kulturstudier.

Den bagvedliggende ide er, at den nuværen-
de opdeling i fakulteter ikke er en, der giver
sig selv. Den er snarere udtryk for en politisk
ideologi eller filosofisk konstruktion. Viden-
skaberne er forskellige, men spørgsmålet er,
om der ikke kan siges noget om deres fælles-
træk, uden at reducere de forskellige fag til
deres fællestræk. Bestræbelserne på at opnå
viden kan realiseres eller omsættes i videnska-
belig praksis på et utal af måder.

– Hvis vi fastholder, at der er noget, der
hedder naturvidenskab, så er min pointe, at
naturvidenskaben også rækker langt ind i det,
der i dag kaldes humanistisk eller samfundsvi-
denskabelig forskning. For en del af den forsk-
ning, der bedrives her, er også eksperimente-
rende og empirisk. Al erfaring rummer natur-
erfaring. Det giver ikke mening at drage et
skarpt skel mellem det, der foregår på naturvi-
denskab og på psykologi for eksempel. Begge
steder bygges der på en empirisk informeret
opfattelse af mennesket som et handlende væ-
sen. I den forstand rummer alle videnskaber
en side, der hører hjemme under rubrikken
“eksperimentelle naturvidenskaber”, forklarer

Steen Brock og giver et eksempel:
– En trafikforsker må forudsætte, at men-

nesker er levende, handlende og planlæggende
væsener. Hans opgave er ikke bare at observe-
re og konstatere. Han må forsøge at præge,
hvad der sker, hvis vi laver en cykelsti her og
en ny motorvej der. På den måde er det ekspe-
rimentelle studium af trafikken studiet af,
hvordan man kan ændre og præge trafikmøn-
strene. Det er altså en eksperimentel naturvi-
denskab.

Partiske videnskaber
Kulturantropologien er i Steen Brocks trede-
ling den del af videnskaben, der beskæftiger
sig med at give en helhedsforståelse af men-
nesket som et fysisk, biologisk, socialt og per-
sonligt væsen. Det er de fag, hvor mennesket
besinder sig på de grundforhold, som de eks-
perimentelle naturvidenskaber afdækker.

– Man kan sige, at kulturantropologien teg-
ner portrætter af vores samfund og menneske-
ne i det. Den tager udgangspunkt i de biologi-
ske og fysiske fakta fra de eksperimentelle na-
turvidenskaber og beskriver mennesker og
samfund, som de er, og som vi genkender
dem. Det kan for eksempel være medieviden-
skaben, der fortæller, at nu ser vi den slags tv-
programmer, hvor vi tidligere så nogle andre.
Eller antropologien, der fortæller os, at før gik
vi op i køkkener, men nu er det biler. Altså
nogle empirisk baserede selvportrætter.

– Hvad er så opgaven for den sidste kate-
gori, de ikke-eksperimentelle kulturstudier?

– Jeg mener, at når vi har beskrevet, at vi er
sådan og sådan, at samfundet er indrettet på
den og den måde osv., så må videnskaben også
beskæftige sig med, hvordan vi kan orientere
os på nye måder, hvordan vi kan vælge at se
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Videnskabernes treenighed 

I en ny antologi giver forskere fra forskellige grene af videnskaben 
deres bud på, hvad der kendetegner deres fag i dag. 
Den ene af bogens redaktører, lektor i filosofi Steen Brock, 
mener, at en ny tredeling af videnskaberne vil være frugtbar for 
samarbejdet mellem fagene. Desuden vil den måske kunne ændre 
politikernes og erhverslivets syn på, hvad universitetsfolk
er for nogle størrelser, og hvad de kan bruges til.

Efter min mening er der i dag lidt for mange 

lidt for smarte måder at få sagt på, at det 

hele hænger sammen i en tværfaglig suppe. 

Jeg vil gerne fastholde en mere principiel 

arbejdsdeling mellem videnskaberne.

Lektor Steen Brock“
videnskabens ansigter

Universitetets nuværende opdeling i fakulteter giver ikke sig selv. Den er snarere udtryk for en politisk ideologi 
eller filosofisk konstruktion, mener lektor dr.phil. Steen Brock, som foreslår en ny tredeling af videnskaben.
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tingene på andre måder. Det er sådan set en
fordring, jeg har til det, vi kalder humanistisk
og samfundsvidenskabelig forskning, at den
også er fremtidsrettet og giver anvisninger på,
hvordan forhold om mennesker og samfund
kan belyses på en ny måde, og hvordan vi kan
indrette os på en anden måde. 

– De ikke-eksperimentelle kulturstudier
skal altså være partiske?

– Ja, de skal se sig selv som varetagende en
kulturel, moralsk og politisk funktion. For ek-
sempel kan man jo godt nøjes med at beskrive
fængsler som et sted med bestemte regler,
normer, interesser og typer af mennesker.
Men derved er der en fare for, at man gør dem
til noget, der bare kan registreres og karakteri-
seres. Det bør også interesse os, om vi kan for-
stå fængsler på en anden måde, end vi gør i
dag. På samme måde skal den her type studier
også hjælpe os med at orientere os i forhold til
nye teknologiske muligheder som f.eks. gen-
splejsning.

Arbejdsdeling
Steen Brock mener, at en sådan tredeling af vi-
denskaberne langt klarere end i dag vil kunne
vise arbejdsdelingen i videnskabsprocessen.

– Inden for et enkelt område som medicin
vil der være nogle, der laver eksperimentel na-
turvidenskab, andre laver kulturantropologi,
mens en tredje gruppe forholder sig til, hvad
sundhed, velvære og trivsel er på det overord-
nede plan. På psykologi vil der være folk, der
arbejder med eksperimenterende undersøgel-
ser af folks handlemåder, andre søger en bred
forståelse af mennesket som “gruppe” eller
“arbejdsvæsen”, mens den sidste gruppe f.eks.
kunne være dem, der søger en normativ teori
om, hvordan børn bør udvikle deres evner og
interesser.

– Efter min mening er der i dag lidt for
mange lidt for smarte måder at få sagt på, at
det hele hænger sammen i en tværfaglig sup-
pe. Man tager et eksempel på, at noget biologi
og noget sociologi kan bringes sammen og gør
det til en rollemodel for forståelse på tværs af
fagene. Jeg vil gerne fastholde en mere princi-
piel arbejdsdeling mellem videnskaberne.

– Hvad er styrken ved et universitet opdelt
efter den model?

– Jeg tror, der vil komme mere samarbejde
på tværs af fagene, fordi der ikke vil være den
opfattelse, at vi tilhører forskellige verdener.
Nogle har det godt med at gå og beskrive fak-
ta, mens andre hellere vil fundere over, hvor-
dan vi gør det anderledes og bedre i fremtiden.

Større forståelse
Endelig ser Steen Brock også perspektiver i
forhold til politikernes og erhvervslivets syn på
videnskab og ikke mindst de folk, der har bag-
grund i den.

– Det, jeg foreslår, kunne forhåbentlig også
skabe større forståelse hos virksomheder for,
hvorfor det kan være en ide at ansætte en
sociolog eller en teolog. I dag hviler ansættel-
sespolitikken i mange virksomheder og organi-
sationer på meget konservative opfattelser af,
at hvis man kommer fra det og det fag, har
man lært de og de bestemte metoder og disci-
pliner, som slet ikke svarer til virkelighedens
verden. Jeg er ikke i tvivl om, at mange af de
jurister og økonomer, der bliver ansat, gør et
udmærket arbejde, men jeg er heller ikke i
tvivl om, at de folk, virksomheden i virkelighe-
den efterspørger og med fordel kunne ansætte,
er nogle andre fagpersoner, der ved noget om
menneskelige ressourcer, og som bedre kan se
virksomhedernes målsætninger og profil som
udtryk for en menneskelig holdning til tinge-
ne, og ikke kun som et udtryk for strategisk og
økonomisk branding

Videnskabens Ansigter
Steen Brock og Lars Aagaard (red.)
Forlaget Philosophia, 159 kr., 280 sider

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

– I og for sig er det underordnet, både sam-
fundsmæssigt og for statskassen, om den
studerende tager sin uddannelse i Odense
eller i Oxford, sagde statsminister Anders
Fogh Rasmussen, da han i forbindelse med
Venstres landsmøde den 21. november in-
troducerede ideen om frit valg af uddannel-
sessted. 

Forslaget går i sin enkelthed ud på at give
de studerende mulighed for at tage de
penge, som en studieplads koster i Dan-
mark, med til finansiering af studier i ud-
landet. En universitetsstuderende udløser
mellem 25.000 og 55.000 kr. i taxameter-
penge pr. bestået årsværk til universitetet.

– Det er en god mulighed for at sætte
den enkelte studerende frem for systemet.
Samtidig er det med til at give så mange
som muligt en fair chance for at få uddan-
nelse af høj kvalitet, siger politisk ordfører i
Venstre Jens Rohde. 

Venstre mener, at forslaget vil medvirke
til at skærpe de danske universiteter i kam-
pen om at tiltrække de bedste unge og til-
byde de bedste uddannelser.

–Vi så gerne, at universiteterne udbød
nogle af deres uddannelser på markedsvil-
kår. Det vil styrke universiteterne, fordi der
på den måde vil blive sat fokus på kvalite-
ten i de enkelte uddannelser, siger Jens
Rohde.

For at sikre, at de danske studerende og-
så vender hjem efter endt studieophold i
udlandet og bruger deres uddannelse i
Danmark, skal der opstilles en række krav
til dem. 

– Det kunne f.eks. være, at de skulle af-
slutte deres uddannelse med en ph.d.-ud-
dannelse i Danmark, siger Jens Rohde.

Han mener, det skal være op til de enkel-
te universiteter i Danmark, hvordan de vil
tjene de penge ind, som de sætter til på tax-
ameterpenge, der rejser ud af landet. Han
afviser ikke, at regeringen kan støtte uni-
versiteterne økonomisk i forsøget på at gøre
dem mere fleksible og konkurrencedygtige.  

– Vi vil i regeringen arbejde videre med
ideen om, at taxametertilskuddet skal følge
den studerende. I den forbindelse vil det
være fornuftigt at se på, hvilke muligheder
vores universiteter skal have for at kunne
tilbyde uddannelser på markedsvilkår, siger
han.

Mange ubekendte
– Ideen om at give danske studerende bed-
re muligheder for at begå sig på udenland-
ske universiteter er i orden, og Aarhus Uni-
versitet vil meget gerne optage flere uden-
landske studerende, som er gode, siger rek-
tor Niels Chr. Sidenius. 

Han mener dog, at der er utrolig mange
ubekendte i forslaget fra Venstre, og han
har svært ved at se, hvordan man vil gen-
nemføre det på baggrund af det nuværende
oplæg. Han peger på følgende problemstil-
linger:

– De danske taxameterbevillinger dækker

hverken helt eller halvt udgifterne på et af
de bedre universiteter i England eller USA.
Og hvordan kan man stille krav til de stu-
derende om at vende hjem fra et land, hvor
lønnen er bedre og skatten lavere, hvis de
selv har finansieret en stor del af uddannel-
sen? 

– Det vil medføre drastiske forringelser
på dele af Aarhus Universitet, hvis 1000 af
vores studerende pludselig rejste til udlan-
det med taxameterpengene. Hvad gør vi så?
Optager 1000 andre, og hvem skal så beta-
le? spørger rektor. 

– Selvom der i øjeblikket er mange initia-
tiver i gang for at gøre universiteterne her-
hjemme mere internationale, kan forslaget
give problemer, fordi vi ikke konkurrerer
på lige vilkår med de udenlandske universi-
teter, vi gerne vil sammenligne os med. 

– Danmark er et lille sprogområde med
et klima, som ikke er vildt tiltrækkende.
Alene placeringen gør et land som Holland
langt mere attraktivt, siger rektor. 

Brain drain i Norge
Rektorkollegiet har sammenfattet erfarin-
gerne fra Norge. Her har man i mange år
haft en ordning om at yde tilskud og lån til
uddannelse i udlandet. Otte procent af de
norske studerende benytter sig af tilbuddet,
der omfatter en basisstøtte på 80.000 NOK
(svarende til den danske SU) plus mulighed
for at få 100.000 NOK til betalingsuddan-
nelser, hvoraf langt det meste er et lån. Der
kan ydes et tillægsstipendium på 50.000
NOK, hvis man studerer på udvalgte dyre
institutioner, ofte inden for teknik, naturvi-
denskab eller MBA. 

I alt kan støtten til et femårigt studium
komme op på 1,2 mio. NOK. Systemet er
skruet sådan sammen, at man starter med
at låne det hele, og først når man er færdig,
ændres 40 procent af beløbet til stipendier.

I Norge udbetalte Lånekassen i 2003-
2004 1,750 mia. NOK i lån og stipendier til
studerende i udlandet. Til sammenligning
udbetalte SU-styrelsen i Danmark 147 mio.
DKK til studerende på hele uddannelser i
udlandet.

Rektorkollegiet skriver i sammenfatnin-
gen, at nordmændene kender svaghederne
ved systemet, idet man, specielt tidligere,
har forsømt den hjemlige kapacitetsopbyg-
ning på universiteterne. Det kan være en
forklaring på, at Norge ofte klarer sig mid-
delmådigt i videnskabelige evalueringer.
Man kan opfatte ordningen som statsstøttet
brain drain.    

Anders Correll / ac@adm.au.dk

Til udlandet med
taxameterpenge 
Er Venstres idé om at lade taxametertilskuddet følge 
de studerende til udlandet statsstøtte til brain drain, 
eller vil den højne uddannelsesniveauet og gøre danske 
universiteter mere attraktive og konkurrencedygtige?

uddannelse
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Den internationalt anerkendte professor i
nanoteknologi Flemming Besenbacher, In-
stitut for Fysik og Astronomi, modtog den
26. november 2004 Danmarks Naturviden-
skabelige Akademis Industripris 2004.

Tildelingen af den medalje, der udgør pri-
sen, begrunder Akademiet blandt andet
med, at Flemming Besenbacher ved iNANO-
centret “med dygtighed har skabt et levende
og dynamisk forskningsmiljø inden for om-
rådet nanoteknologi og nanoscience”, og at
han i hele sin forskerkarriere har været pri-
mus motor i samarbejde med industrien i et
forsøg på at nyttiggøre forskningen. 

Både iNANO-centret og den tilknyttede
forskerskole iNANOschool har tætte relatio-
ner til dansk industri. Det kommer bl.a. til
udtryk ved, at alle samfinansierede ph.d.-
stipendier i iNANOschool involverer samar-
bejde med og opnår støtte fra dansk indus-
tri.  

Senest er Flemming Besenbacher og
iNANO med betydelig styrke gået ind i et re-
gionalt fødevarekonsortium, der omfatter 10
virksomheder og Aarhus Universitet. 

Dr.med. Hans Gregersen er for en femårig
periode udnævnt til professor i gastrointe-
stinal sansemotorisk funktion ved Klinisk
Institut. Udnævnelsen er tilknyttet hans an-
sættelse ved Århus Universitetshospital,
Aalborg Sygehus, hvor han står i spidsen for
Center for Visceral Biomekanik og Smerte.
Her udvikler den 42-årige professor nye
metoder til at undersøge de indre organers
biomekaniske egenskaber og smerter, der
stammer fra disse områder. 

Hans Gregersen forsker især i fordøjel-
sessystemet og har blandt andet udviklet en
spiserørstest, der kan karakterisere og diag-
nosticere smerter i brystregionen hos pati-
enter, der lider af brystsmerter af ukendt
årsag. Testen er til gavn for halvdelen af de
patienter, som undersøges for akutte bryst-
smerter på hjerteafdelinger, og som tidlige-
re ikke har kunnet få en diagnose.

Hans Gregersen er tidligere forsknings-
professor ved det Teknisk-Naturvidenska-
belige Fakultet, Aalborg Universitet, og har
siden 2001 været forskningschef ved Århus
Universitetshospital, Aalborg Sygehus. 

Birger Kaiser går på pension som direktør
for Studenterhusfonden af 1991. Han har i
de sidste 13 år stået i spidsen for fonden,
som driver konferencevirksomhed og Stak-
ladens kantine i Studenternes Hus samt tre
andre kantiner på universitetet. 

Birger Kaiser overtog driften af Studen-
ternes Hus fra et konkursramt Studenter-
samvirke i 1991 og har siden udvidet virk-
somheden til det, den er i dag. Det var en
hård opgave, og talerne til hans afskedsre-
ception lagde også vægt på, at der skulle en
hård, men kærlig hånd som hans til at
redde driften.

Den afgåede direktør slipper dog ikke helt
forbindelsen til Aarhus Universitet, men
fortsætter som formand for Aarhus Univer-

sitets Feriefond og som sikkerhedsmedar-
bejder. Han siger selv, han glæder sig til at
skulle holde institutterne i ørerne, så sik-
kerheden er i orden. 

Den 1. december overtog Tom Ebbe Ja-
kobsen posten som direktør. Han kommer
fra et job som økonomichef hos CVU-Jel-
ling og er uddannet revisor.

Redigeret af Helge Hollesen

Religionsvidenskabens 
komparative udfordring
Joel Haviv, Anders Lisdorf, Peter Weiss Poulsen
(red.)
Museum Tusculanums Forlag, 157 sider, 175 kr.

Sammenligning er en central metode inden for re-

ligionsvidenskab. I denne antologi forsøger en

række danske forskere at bringe en international

debat om sammenlignende religionsstudier videre

i en dansk sammenhæng. Der findes ingen nyere

værker om emnet, og forfatterne, hvoraf flere

kommer fra Aarhus Universitet, vil dermed puste

til gløderne og opildne til en vedvarende reflek-

sion over religionsvidenskaben.

Brugerperspektiver
- fra stofmisbrug til socialpolitik?
Vibeke Asmussen & Steffen Jöhncke (red.)
Aarhus Universitetsforlag, 192 sider, 198 kr. 

Den etablerede sandhed om stofmisbrug er, at det

er en samfundssvøbe, der skal bekæmpes med

alle midler: forbud, kontrol, kriminalisering, fore-

byggelse og behandling. Alligevel ser problemer-

ne ud til at vokse: Nye stoffer og brugere kommer

til, og de vanskeligst stillede brugere udstødes

som aldrig før. Har vi fanget os selv i en uløselig

spiral? Hvor kan vi søge efter nye indsigter?

De spørgsmål bringes op i denne antologi, som

overvejende er skrevet af antropologer. Bogen

peger på det paradoks, at stofbrugerne selv er en

overset kilde til bedre indsigt i, hvordan stoffer og

stofbrug er blevet integrerede dele af livet i vores

samfund.

Værdien af brugernes perspektiver er ikke nød-

vendigvis, at de anviser lettilgængelige og alter-

native “løsninger”, men snarere, at vi overhovedet

kan begynde at opfatte problemerne på nye

måder og stille bedre spørgsmål til løsning af stof-

brugsproblemer.

Kultur – Det fleksible fællesskab
Kirsten Hastrup
204 sider, 198 kr., Aarhus Universitetsforlag

Tredje bind i bogserien Univers, hvor danske for-

skere fra hele spektret af fagområder skriver om

store emner ud fra deres specialviden, handler om

kulturen.  

Kultur er blevet et af de globale begreber, der

bruges til at forstå verdens mangfoldighed med.

Kultur knytter forbindelser og skaber grænser –

beriger og begrænser menneskers udfoldelse.

Kulturen kan både bruges og misbruges. I Kultur –

Det fleksible fællesskab ses kulturen i en række

forskellige perspektiver, der kompletterer og nu-

ancerer hinanden, og tilsammen viser kulturens

kompleksitet.

Yderligere fire bind i Univers-serien er under ud-

arbejdelse. Titlerne er: Skønhed, Religion, Men-

nesket og Betydning. 

Sofokles Antigone
Oversat af Otto Steen Due
Aarhus Universitetsforlag, 80 sider, 178 kr.

Der har været strid i Theben mellem to brødre

og tronfølgere. Den ene har hentet udenbys

tropper til hjælp efter at være blevet fordrevet

af den anden. I slaget har brødrene dræbt hin-

anden. Den nye konge har dekreteret statsbe-

gravelse for den, der forsvarede byen, og ned-

lagt forbud mod at begrave den anden. Brød-

renes søster, Antigone, sætter sig ud over for-

buddet, og dermed begynder tragedien. 

Sofokles’ tragedie er den klassiske historie

om statens krav til borgerne og den enkeltes

ret til at handle i overensstemmelse med sin

samvittighed. Otto Steen Due har igen bragt

Antikken til live med en mundret oversættelse

af mesterværket. 

Peter Brandes har endnu en gang 
illustreret en oversættelse af Otto 
Steen Due – denne gang med fotografier.

B Ø G E R
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 

Aarhus Universitetsforlag har indgået en aftale
med Samlerens Bogklub. Aftalen betyder, at
bogklubben køber 1000 eksemplarer af bøger-
ne i forlagets serie Moderne Litteraturteori.
Serien består indtil videre af bøgerne Dekon-
struktion og Narrativitet, og der er flere på
vej. Forlagsdirektør Claes Hvidbak forventer,
at Samleren også vil købe resten af de planlag-
te bøger. 

Universitetetsforlaget håber også at kunne
indgå en aftale med gymnasieskolen om leve-
ring af klassesæt af bogen Copenhagen Con-

sensus – globale valg – globale kriser. Bogen,
der i kort og letlæselig form præsenterer de
vigtigste resultater af konferencen Copenha-
gen Consensus 2004, er således sendt ud til
landets gymnasielærere i samfundsfag. Bogen
er tilrettelagt med henblik på at kunne bruges
i gymnasieundervisningen.

Endelig er forlagets bog Flygtningenes Dan-
markshistorie blevet sendt ud til alle ca. 3000
frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Det er BG-
fonden, der har sponsoreret gaven til de frivil-
lige.

direktørskifte i studenternes hus

industripris til førende nanoforsker

fordøjelse og smerte

Forlag i offensiven
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kurser

doktorgraden forskningsstøtte
Forsvar

HUM
Fredag den 28. januar 2005, kl. 13.00 (præcis) for-
svarer lektor Maria Fabricius Hansen sin doktoraf-
handling med titlen: “The Eloquence of Appropria-
tion”. Forsvaret finder sted i Auditorium 1 (Teologi)
bygning 441.

SUN
Fredag den 14. januar 2005, kl. 14.00 forsvarer afde-
lingslæge Finn Bjarke Christensen, ph.d. sin doktoraf-
handling med titlen: “Lumbar spinal fusion, outcome
in relation to surgical methods, choice of implant
and postoperative rehabilitation”. 

Forsvaret er offentligt og finder sted i Auditorium
424, Anatomisk Institut, Bygning 230, Universitetspar-
ken. De officielle opponenter er Docent Rune Hed-
lund og Mr. J.C.T. Fairbank, FRCS. Afhandlingen kan
rekvireres ved henvendelse til doktoranden Borresø-
vej 23, Sejs, 8600 Silkeborg.

Konferering

SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har på sit møde den 15. november 2004 konfe-
reret den medicinske doktorgrad til følgende: 

Overlæge Bente Lomholt Langdahl, ph.d. for afhand-
lingen “The genetics of bone mass and risk of oste-
oporotic fracture”.

Cand.med. Søren Jensen-Fangel for afhandlingen
“The effectiveness of highly active antiretroviral the-
rapy in HIV-infected patients”.

Cand.med. Peter-Diedrich Jensen, ph.d. for afhand-
lingen “Iron overload caused by blood transfusions
in patients with acquired anaemias. Quantification,
clinical significance, and treatment by iron chelation
with desferrioxamine”.

Forelæsninger

HUM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden forsvarer
cand.mag. Erik Gant, Afdeling for Æstetik og Kultur,
sin afhandling: “Eskimotid. Analyser af filmiske frem-
stillinger af eskimoer med udgangspunkt i postkolo-
nialistisk teori og med særlig vægtning af danske
grønlandsfilm”. 

Forsvaret finder sted fredag den 10. december kl.
14.15 i lokale 124, bygning 584, indgang B, Kaser-
nen. Resumé af afhandlingen på dansk og engelsk
udleveres elektronisk eller i fotokopi ved henven-
delse til sekretariatet, Afdeling for Æstetik og Kultur,
Institut for Æstetiske Fag, hvor afhandlingen
ligger til gennemsyn. Institut for Æstetiske Fag er
vært ved en reception efter forsvarshandlingen.

SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin
holder cand.med. Reimar N. W. Thomsen den 10. de-
cember 2004, kl. 14.00 et offentligt forsvar med tit-
len: “Diabetes mellitus and community-acquired 
bacteremia: Risk and prognosis”. Forsvaret finder
sted i Auditoriet, Aalborg Sygehus Nord. 

SAM
På baggrund af ph.d.-handlingen “Identitet, foran-
dring og idealtypiske strategier – Tidligere stofmis-
brugeres fortællinger”, og med henblik på erhver-
velse af ph.d.-graden i psykologi afholder cand.
psych. Dorte Olesen Hecksher en offentlig forelæs-
ning over emnet “Om forholdet mellem individual-
psykologiske, socialpsykologiske og biopsykologiske
forklaringsmodeller ved rehabilitering af stofmisbru-
gere”.

Handlingen ledes af institutleder Jens Mammen.
Forsvaret finder sted fredag den 10. december 2004,
kl. 14.30 på Psykologisk Institut, Nobelparken, Jens
Chr. Skous Vej 4, 8000 Århus C.

TEO
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i teologi
forsvarer cand.theol. Jacob Holm mandag den 13. de-
cember kl. 13.15 sin ph.d.-afhandling “Kirke og Reli-
gion. En systematisk teologisk undersøgelse af reli-
gionsforståelsen hos Dietrich Bonhoeffer med henblik
på spørgsmålet om andre religioner”. 

Forsvaret er offentligt og finder sted i Aud. 2,
bygn. 441, Det Teologiske Fakultet.

Tildelinger

SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har på sit møde den 15. november 2004 tildelt
følgende ph.d.-graden i medicin:

Cand. med. Jan Krog for afhandlingen “Human 
Natural Killer (NK) cells – redresses when stressed?”.

Cand. med. Helene Nortvig Abrahamsen for afhand-
lingen “Detection of micrometastases in sentinel
nodes from melanoma patients”.

Qingyun Xue, MD for afhandlingen “The influence of
alendronate on spinal fusion. Bonegraft healing and
pedicle screw fixation”.

Overlæge Tomas Toft for afhandlingen “Managing 
patients with functional somatic symptoms in general
practice”.

Cand.med Konstantinos Kamperis for afhandlingen
“Pathophysiological Aspects of Nocturnal Polyuria in
Monosymptomatic Enuresis Nocturna”.

Cand.scient.med. Peter Johansen for afhandlingen
“Quantification of cavitation in the vicinity of 
mechanical heart valves”.

SAM
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 1.
november 2004 tildelt Pernille Bille Tvedt ph.d.-gra-
den i jura på grundlag af afhandlingen “Mislighol-
delse af funktionærkontrakter. Belysning af samspillet
mellem obligationsretten og funktionærretten”.

TEO
Det Teologiske Fakultets Akademiske råd har den 15.
november 2004 tildelt ph.d.-graden i religionsviden-
skab til cand.mag. Anita Maria Leopold for afhand-
lingen “Syncretism: The Problem of Defining a Cate-
gory”.

Johs. Clemmensens Forskningsfond

Johannes Clemmensens Fond har som formål at yde
støtte til cancerforskning, herunder især årsags-
forskning. Ansøgningsfrist: 15.maj 2005. 

Se www.au.dk/meddelelser

Birthe og Knud Togebys Fond

Bestyrelsen indkalder ansøgninger om støtte til of-
fentliggørelse af danske videnskabelige arbejder (her-
under lærebøger) om emner inden for eller i tilknyt-
ning til romanske sprog og litteraturer. Ansøgnings-
frist: 31. januar 2005. Se www.au.dk/meddelelser

Annuum - Eksperimentel klinisk forskning

Der indkaldes hermed ansøgninger til instituttets an-
nuum for finansåret 2005. Bevillingerne kan kun
gives til eksperimentel klinisk forskning. 

Se www.au.dk/meddelelser
Ansøgningsfrist: den 10. januar 2005, kl. 12.00.

1 ph.d.-stipendium i herregårdens kulturhistorie

og herregårdene som kulturmiljøer

Det Humanistiske Fakultet opslår et ph.d.-stipendium
i samarbejde med Dansk Center for Herregårds-
forskning til besættelse pr. 1. februar 2005 eller sna-
rest derefter for en periode på indtil tre år. 

Yderligere information: www.hum.au.dk/fak/phd/op-
slag/sam-fin/home.htm. 

Ansøgningsfrist: 6. januar 2005 kl. 12.00.

Gæsteprofessor: National University of 

Singapore, ASEM-DUO Fellowship

Aarhus Universitet har i sommeren 2003 indgået en
udvekslingsaftale med National University of Singa-
pore: www.nus.edu.sg. 
Se også: www.asemduo.org/main.htm

Der er mulighed for et kortere ophold (min. tre,
max. fire uger) på National University of Singapore i
forårssemestret 2005 for en underviser fra Humaniora
(kultur) eller Naturvidenskab. 

Ansøgningsfrist: d. 15. januar 2005

Novo Nordisk Fonden

Udvalget for Kunsthistorisk Forskning indkalder an-
søgninger til: Kunsthistoriske Forskningsprojekter. An-
søgningsfrist 7. februar kl. 16.00. Yderligere oplys-
ninger på www.novonordiskfonden.dk hvor ansøg-
ningsskema findes fra den 15. december 2004

Novo Nordisk Fonden 

Læge- og Naturvidenskabelig Komite indkalder 
ansøgninger til:
Hallas-Møller Stipendium, 
Novo Nordisk Fondens Seniorforsker Stipendium, 
Kliniske Forsker Stipendier – Danmark

Yderligere oplysninger: www.novonordiskfonden.dk
hvor ansøgningsskema findes fra den 15. december
2004. Ansøgningsfrist 7. februar 2005 kl. 16.00.  

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 for-
midling. 

Efterårets sidste workshop: 8. december: Erfaringer
med E-læring. Få inspiration til hvordan undervisning
kan planlægges og gennemføres med brug af en e-
læringsplatform. Yderligere oplysninger og tilmelding
se www.iktlab.au.dk.

Sommersprogkurser - Tyskland

I sommeren 2005 stiller Deutscher Akademisches
Austauschdienst ca. 6 stipendier til rådighed for dan-
ske studerende mellem 19 og 32 år til deltagelse i 3-
4 ugers sommersprogkurser ved tyske universiteter.
Ansøgningsskema på: www.daad.de/de/form 
Frist: onsdag den 19. januar 2005, kl. 12.00.

Sprogkurser 

(under kulturaftaleprogrammerne) i udlandet somme-
ren 2005.

Cirius indkalder ansøgninger til Kulturaftalestipen-
dier for fortrinsvis sprogstuderende til deltagelse i
sprogkurser i udlandet i sommeren 2005.

Det drejer sig om følgende lande: Bulgarien (4),
Grækenland (2), Italien (5 Stipendier à 2 mdr. for
sommeren 2006. Ansøgere skal have mindst 2 års
studier i italiensk), Polen (7), Rumænien (3), Rusland
(6), Slovakiet (2), Tjekkiet (3), Tyrkiet (2), Ungarn (3-4
sprog og økonomi). Frist: Onsdag den 26. januar
2005, kl. 12.00. Se www.au.dk/meddelelser

European University Institute

Ph.d.-program for økonomi kan ses på
www.iue.it/eco/edp

Forskeruddannelsen – Sundhedsvidenskab

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

Forskerkursus i Teorikonstruktion

Tid: 4.-8.januar 2005.
Kurset retter sig mod ph.d.-forskere, der arbejder
med samfundsteoretiske elementer i den tungere
ende. Aktuelt: Habermas, Foucault, Luhmann, 
Bourdieu; klassisk: Weber og Durkheim; filosofisk:
sprogfilosofi, Kant-Hegel m.v. 

Arrangør: Gorm Harste. Sted: Institut for Stats-
kundskab (M3; bygn. 331). Program: www.polforsk.dk

The Danish Graduate School of Psychology 

Ph.D. Courses in Cognition- and Neuropsychology:
··  Animal model based, cognitive neuroscience 
and comparative neuropsychology 22.-23. januar
2005.
··  Control of eye movements, motor action, 
and attention 21. december 2004
Read more: www.psy.ku.dk 

M E D D E L E L S E R

ph.d.-graden 

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på: 
www.perst.dk

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
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Til leje:

Lys 3. vær. lejlighed i Århus C på 77 kvm. tæt på
centrum og skov/strand fremlejes møbleret 3/1 2005 -
1/4 2005. Nyt køkken og bad, central entré, stort so-
veværelse og to stuer med udgang til sydvendt altan.
Adgang til vaske- og cykelkælder. Vi søger en enkelt-
person eller et par til at fremleje vores lejlighed. Da
vi skal rejse i de 3 måneder, skal man som lejer for-
pligte sig for hele perioden. Pris kr. 6.000,- pr. måned
incl. forbrug. Mulighed for internetforbindelse. 
Jacob og Maria, tlf: 8611 7323/6169 7324 
email: jsb@stofanet.dk

Halvt dobbelthus på 97 kvm i Odder udlejes møble-
ret 3 mdr fra 15.01.05. Beliggende i roligt, børneven-
ligt område, tæt på indkøb og transport (Bus og tog
til Århus, Horsens og Skanderborg). 3 værelser og
have. Bredbåndsforbindelse. Bil kan stilles til rådig-
hed. Husleje kr. 5.000,-/md. plus forbrug.
Henv. Tlf: 2399 7307

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.

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 ansættel-
sesbrevet. Opslagenes fulde ordlyd fremgår af fakul-
teternes hjemmeside.

Afdeling for Filosofi

Ved Afdeling for Filosofi er der i forårssemesteret
2005 en undervisningsassistent stilling til besættelse
– under forudsætning af fornøden bevilling. Stillingen
omfatter kurset: Tysk for Filosoffer og Idéhistorikere.

Der undervises i 12 uger. I alt omfatter arbejdsbyr-
den i forårssemestret 60 arbejdstimer. Perioden er fra
1. februar til 30. juni 2005. 

Ansøgere skal mindst have en sidefagsuddannelse
i tysk.

Ansøgninger med dokumentation for faglige og
pædagogiske kvalifikationer sendes til: Aarhus Uni-
versitet, Journalkontoret, Nordre Ringgade 1, 8000
Århus C

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
Afdeling for Filosofi, tlf. 8942 2219/2218. 
Ansøgningen skal være Journalkontoret i hænde

senest d. 15. december 2004, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2004-215/1-153.

Klassisk Filologi

Under forudsætning af oprettelse af hold vil der pr. 1.
februar 2005 være en undervisningsassistentstilling
at besætte til nedenstående fag: Græsk poesi a 2
timer ugentligt i 13 uger.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henven-
delse til studieleder Marianne Pade 8942 2062, eller
oldmp@hum.au.dk. Ansøgningsfrist: den 17-12-2004
kl. 12.00. Ansøgningen mærkes: 2004-215/1-155. 

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

HUM

Ved Afdeling for Lingvistik er to eksterne lektorstil-

linger på lingvistikfaget ledige pr. 1. januar 2005 til
30. juni 2005. Ansøgningsfrist: 13. december 2004,
kl. 12.00. Ansøgningen mærkes: 2004-215/1-159.

SAM

Ved Institut for Økonomi, Afd. for Nationaløkonomi er
to adjunktstillinger ledige til besættelse pr. 1. august
2005 eller tidligere. Ansøgningsfrist: 14. januar 2005,
kl. 12.00. Ansøgningen mærkes: 2004-212/3-58.

Ved Institut for Økonomi, Afd. for Virksomhedsledelse
er en adjunktstilling ledig til besættelse pr. 1. august
2005 eller tidligere. Ansøgningsfrist: 14. januar 2005,
kl. 12.00. Ansøgningen mærkes: 2004-212/3-57.

Ved Institut for Økonomi, Afd. for Nationaløkonomi er
en lektorstilling ledig til besættelse pr. 1. april 2005
eller tidligere. Ansøgningsfrist: 10. december 2004, kl.
12.00. Ansøgningen mærkes: 2004-212/3-56.

Studentermedhjælp - Internationalt Sekretariat

Internationalt Sekretariat søger pr 1. januar 2005 eller
snarest derefter 2 studentermedhjælpere. Den enkel-
te stillings omfang er i gennemsnit ca. 12 timer
ugentlig. Ansøgning om ansættelse skal være sekre-
tariatet i hænde senest torsdag den 9. december
2004 kl. 12.00.

andre institutioner
Vil du være astronaut?

Er du mellem 27 og 37 år gammel, har du en
teknisk, sundhedsvidenskabelig eller naturvidenska-
belig videregående uddannelse og har du stærke
kvalifikationer inden for forskning/udvikling? Læs
mere på: www.astronaut.nu 

Vikar 

Vi er en Skolefritidsordning med 115 børn i alderen
6-10 år, fordelt på 0.-3.klasse. Børnene er opdelt i
grupper efter klassetrin.

Hvis du er interesseret kan du enten ringe eller
komme på besøg. Vi er beliggende på Skovvangsvej
150, Tlf. nr. 8616 1738 spørg efter Lars.

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

Göteborgs Universitet

Professorat i humanøkologi. Frist: 13. december 2004

Professorat i freds- og udviklingsforskning
Frist: 13. december 2004

Professor Hakon Lund og Lektor Hans 

Rasmussen og Hustrus Fond (Boglegatet)

Hermed indkaldes ansøgninger til ovennævnte legat
fra 2. dels eller specialestuderende inden for fagene
historie, kemi, biologi, geologi eller geografi, hoved-
sagelig til anskaffelse af vanskeligt tilgængelige vær-
ker. Se www.au.dk/meddelelser

Ansøgningsfrist: 13. december 2004, kl. 12.00.

Carlsbergfondets engelske stipendier 

ved Cambridge University

Carlsbergfondet indkalder herved ansøgninger pr. 15.
december 2004 til følgende stipendier:
Carlsberg-Clare Hall Visiting Fellowship, Carlsberg Visi-
ting Research Fellowship ved Lucy Cavendish, Carls-
berg Fellowship ved Churchill College, Carlsberg Stu-
dentship ved Churchill College.

Carlsbergfondets ansøgningsskema skal anvendes.
Skemaet kan hentes på Carlsbergfondets hjemmeside
www.carlsbergfondet.dk 

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze

Et antal Ph.D.-stipendier er ledige pr. 1. september
2005.

Oplysning om ansøgningsproceduren og papirver-
sionen af EUI’s informationsmateriale kan fås ved
henvendelse til eh@rks.dk eller ved personlig hen-
vendelse til Rektorkollegiet, tlf. 3392 5403

Ansøgningsfrist: 15. januar 2005.

PhD Stipend at the National Institute of 

Occupational Health and the Department 

of Psychology 

Place: The National Institute of Occupational Health
(AMI), Copenhagen. 

Deadline for application: January 14, 2005
Further information: http://www.psy.ku.dk/forsker-

skole/Phd_stipendium_AMI.htm

stipendier & legater

priser

prisopgave

kongresser, møder

Tietgenprisen 2005

Tietgenprisen kan gives til unge forskere, der er på
post-doktoralt niveau, dvs. adjunkter eller yngre lek-
torer, som højst har fire års forskningsforløb bag sig
siden erhvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende. 
Tietgenprisen kan også tildeles en gruppe af forske-
re. Se www.au.dk/meddelelser

Frist: fredag den 14. januar 2005.

Antoniusfonden 

udskriver prisopgave med projektmulighed.
Der ønskes en analyse af muligheder og begræns-
ninger i et samarbejde mellem det private erhvervsliv
og frivillige organisationer og foreninger på det soci-
ale område. Seneste frist for aflevering af prisopga-
ven er 1. marts 2005 (poststemplets dato). 

Læs mere på www.au.dk/meddelelser 

Konference på Det Danske Institut i Rom 

Religion, Society, and the Construction of Identity in
the Ancient Graeco-Roman World. 17. til 22. januar
2005. OBS! hvor tilmelding /webadresse???

Workshop on Comparative 

andTheoretical Syntax 

“When and why doconstituents move?”
Dept. of English, Inst. of Language, Literature & 
Culture, Building 467, Room 415 (4th floor), Nobel-
parken, 12.-14. december 2004, kl. 10-17.

Although many of the contributions come from the
perspective of generative grammar, there will also be
a number of talks from other formal and functional
perspectives.
http://www.hum.au.dk/engelsk/engkrc/move-work-
shop.htm

Biologisk Institut 

Institutkontoret og Informationskontoret er fra man-
dag den 22. november 2004 flyttet fra den hidtidige
adresse i bygn. 135 til adressen:
Biologisk Institut, Aarhus Universitet,
Ny Munkegade, Bygning 540, 8000 Århus C

Foruden Biologisk Institut omfatter adresseæn-
dringen også adressen for de to forskerskoler ved 
instituttet: SOAS (International School of Aquatic 
Sciences) og ISOBIS (International School of Biodi-
versity Sciences). 

Flytningen omfatter også flg. medarbejdere: assis-
tent Birgitte Dissing, kontorfuldmægtig Lene Greger-
sen, afdelingsleder Preben Jensen, erhvervssproglig
medarbejder Anne Olsen, EDB-koordinator Nils Sky-
berg.

Medarbejderne bevarer deres hidtidige telefonnr.
Instituttet har fået nyt telefaxnr.: 8942 2722.

adresser

bolig

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

stillinger
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6.-17. december

Mandag 6. 
kl. 13.15. covering the american 
presidential campaign
In this guest lecture Tom Buk-Swienty, Weekend-
avisen, gives his own account of the challenges
faced by journalists seeking to cover the 2004 US
Presidential campaign – in his case for a Danish au-
dience. Room 415, Building 467. 
Arr.: Dept. of English.

kl. 15-18.30. kend dine kompetencer 
og få styr på din karriere
Spot på karriereafklaring og efterspurgte kompeten-
cer i kommunikationsbranchen. Efterfølgende afhol-
des en workshop i karriere- og kompetenceafklaring.
Frederiksgade 77B, 2. sal. 
Arr.: DMstud. og Unge Kommunikatører.

kl. 15.15. jødedommens forhold 
til den vestlige naturvidenskab 
Den bibelske skabelseshistorie er ikke identisk med
Darwins lære, men måske er der ikke så langt mel-
lem Darwin og Første Mosebog? Tidligere overrabiner
Bent Melchior i foredragsrækken Bogens religioner
og naturvidenskaben i historisk lys. 
Studenternes Hus mødelokale 2. 
Arr.: Forum Teologi Naturvidenskab.

Tirsdag 7. 
kl. 19.30. kinesisk filosofi
Klaus Bo Nielsen, cand.mag., projektmedarbejder ved
Afd. for Religionsvidenskab, skitserer de filosofiske
orienteringer, der herskede i det tidlige Kina 500-200
f.v.t. De er blevet indprentet, fortolket og videre-
udviklet med en efterfølgende, dyb indflydelse på 
kinesisk kultur gennem mere end 2000 år. 
Mødelokale 2, Studenternes Hus. 
Arr.: Religionsvidenskabelig Forening.

kl. 20. kosmisk julebanko 
med master fatman 
En ny frisk måde at være sammen på. Utraditionelt
og traditionelt på samme tid, mystisk dragende og
meget bankoagtigt på samme tid, med masser af 
dramatik, spænding, halve ænder, sidegevinster,
hammondorgel, spontane indfald og dyb koncentra-
tion. Entré: Kr. 80 for medl., kr. 100 for andre. 
Nordhavnsgade 1-3. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Onsdag 8.
kl. 13. functional disorders 
Professor Peter Salmon, Dept. of Clinical Psychology,
University of Liverpool, on perspectives on explanato-
ry models, illness perception and illness narratives.
Where do medically unexplained symptoms come
from: the psyche or the surgery? Hornung-stuen, 
Studenternes Hus. 
Arr.: Miljø for Folkesundhedsvidenskab.

kl. 14.15. æstetisk seminar 
Rodspil eller ordspild. Stefan Kjerkegaard om ord-
spillets poetiske funktion i litterære tekster. Lok 124, 
Kasernen, Langelandsgade 139. 
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet for
Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

Torsdag 9.
kl. 14.00. birc seminar 
Lotus japonicus model legume project: genomics,
genetics, biochemistry and bioinformatics. Jens 
Stougaard, Dept. of Molecular and Structural Biology,
University of Aarhus. Kollokvium 02, 2nd floor,
Hoegh-Guldbergs Gade 10, Building 090. Abstracts:
www.birc.au.dk/activities/BiRCSeminar. 
Arr.: Bioinformatics Research Center.

kl. 19. det folkelige foredrag – 
pædagogik, mobilisering, afvikling?
Med afsæt i sin disputats Kampen om folket – et
dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500
år lægger historikeren, dr.pæd. Ove Korsgaard op til
debat om det folkelige foredrags historie, forskellige
betydninger og nutidige rolle i en nationalstat under

afvikling. Lektor Niels Kayser Nielsen er sparrrings-
partner. Hornung-stuen, Studenternes Hus. 
Arr.: Studenterkredsen. 

Kl. 19. iværksætterlounge
En dejlig afslappet måde at blive klogere på sin
fremtid. Arrangementet lægger fra land med et fore-
drag om, hvordan akademikere kan skabe deres eget 
job. Herefter er der rig lejlighed til at netværke med
andre vidensiværksættere og studerende. Åbent for
alle og gratis. Nordhavnsgade 1-3. 
Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS i samarbejde med Center
for Entrepreneurship. 

Fredag 17.
kl. 14.15. tiltrædelsesforelæsning
Esben Hougaard er pr. 1. november 2004 tiltrådt som
professor på Aarhus Universitet. I forbindelse med sin
tiltrædelse som professor ved Psykologisk Institut
holder Esben Hougaard en forelæsning med titlen
“Psykoterapiforskning og praksis: Fra anaklitisk de-
pression til anstrengt alliance”. Auditoriet, Psykolo-
gisk Institut, Nobelparken. Efter forelæsningen vil
Psykologisk Institut være vært ved en reception. 

naturlængsel
eller rituelle billedudsagn kalder Jørgen B. Rud de billeder, han for tiden udstiller på 
Æstetikbiblioteket. De elementære rytmer og strukturer i naturen er motivet for hans kunst, 
hvor det organiske mødes med det geometriske, men forskellene mellem forrådnelse og 
krystallisering fastholdes som fraktale fremkaldelser. 

Æstetikbiblioteket, Kasernen, Langelandsgade, 
Mandag – fredag kl. 9-16 indtil 17. december.

Det hører til de mere sjældne begivenheder, at et
koncertpublikum får mulighed for at opleve Bachs
Juleoratorium i sin helhed. Men nu er chancen der,
når Aarhus Universitetskontor sammen med Aarhus
Strygerensemble over to aftener opfører de seks
kantater i Århus Domkirke. Det sker under ledelse
af Carsten Seyer-Hansen, der stiftede koret i 1995.

Som regel er det kun Johann Sebastian Bachs
kantater skrevet over evangelieteksterne til 1., 2. og
3. juledag, der opføres. Men ud over den musikal-
ske fortolkning af de velkendte beretninger omkring
Jesu fødsel omfatter værket også en mere sjælden,

men ikke mindre smuk, nytårsdel til de tre kirke-
dage, der omfatter Helligtrekonger.

Solister ved de to koncerter er Camilla Toldi
Bugge (sopran) og Marie Degener Troelsen (alt), der
begge er uddannet ved konservatoriet i Århus,
samt Jakob Næslund (tenor) og Lars Møller (bas),
der henholdsvis er uddannet fra og studerende ved 
Operaakademiet i København. Til lejligheden er
strygerensemblet udvidet med blæsere.

Aarhus Universitetskor er et kammerkor med san-
gere i alderen 20-35 år, hvoraf de fleste studerer
ved Aarhus Universitet. Koret har i sin 9-årige leve-

tid givet koncerter i Danmark, Sverige, Holland, Ita-
lien, Frankrig, Polen og England og har blandt
meget andet tidligere opført Mozarts Requiem,
Rachmaninovs Vesper, Diestlers Juleoratorium og
Faurés Requiem.

De to koncerter afvikles den 20.december 2004
og den 10. januar 2005. Begge aftener kl. 20.00.
Billetter koster 100 kr. pr koncert og kan købes ved
indgangen eller i forsalg i Århus Musikhus (+gebyr
18 kr.).

REGISTRATUREN

SU-KONTORET og 
STUDIEKONTORET

holder juleferie. 

Begge kontorer er derfor lukket for 

personlige og telefoniske henvendelser 

i perioden

23. december kl. 14 til og med 2. januar 

bachs juleoratorium med aarhus universitetskor

K A L E N D E R
Oplysninger om arrangementer sendes til campus@au.dk 
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Som det vil være de faste læsere af Bagsi-
den bekendt, skrev vi i sidste nummer om
den famøse test af mænds og kvinders
paratviden. Testen stammer oprindeligt fra
Institut for Statskundskab, men er siden
også blevet forelagt studerende på Historie.
Begge steder viste det sig, at kvinderne
havde en del færre korrekte svar end mæn-
dene. En kvindelig forsker i kognitiv psyko-
logi forklarede resultatet med, at prøven fa-
voriserede mændene gennem den type af
spørgsmål, der blev stillet: Paratviden i
form af hovedstæder, årstal osv. giver kun
status blandt mænd, lød hendes forklaring. 
Bagsiden mente, at den hypotese var en
undersøgelse værd, så i journalistikkens
uhellige, men objektive navn, gik vi videre
med sagen.

Hårde facts
Et telefonopkald til Journalisthøjskolen be-
kræftede, at der måske var noget om snak-
ken. I begyndelsen af 1990’erne tog Jour-
nalisthøjskolen konsekvensen af, at langt
færre kvinder end mænd klarede optagel-
sesprøven. En af grundene var den prøve
med 50 spørgsmål, alle skal gennemgå. Det
viste sig, at emnerne favoriserede mænde-
ne i stor udstrækning.

Kvindeforsker Elisabeth Møller Jensen
fra KVINFO var med i 1992, da revisionen
blev foretaget.

– Jeg skulle vurdere prøven og kunne se,
at den i sin helhed favoriserede mænd. De
kategorier og temaer, der blev spurgt til,

var fra den mandlige hjemmebane. Men
hvis man spurgte til den nyeste creme fra
Lancôme, var kvinderne med igen, fortæl-
ler Elisabeth Møller Jensen.

Hvis der er emner, kvinder nærmest per
definition ikke interesserer sig for, og der
samtidig ikke er den store status for dem i
at tilegne sig paratviden, kan konklusionen
vel kun være, at de må være håbløst bagef-
ter i test, der har dette omdrejningspunkt.
Som lektor Gorm Harste, manden bag den
oprindelige test på Statskundskab, siger til
Bagsiden: 

– Det kunne desværre godt se ud, som
om kvinder har visse områder, de ikke
interesserer sig så meget for, f.eks. interna-
tional politik, historie og geografi. Men det
kan jeg selvfølgelig ikke sige noget konkret
om.

Gorm Harste nævner også, at kvinder
synes at have et mere sammenhængsorien-
teret syn på viden. Mændenes derimod er
mere atomiseret, og derfor er de bedre til
paratviden.

TV2
Med denne information i baghånden gik
Bagsiden i kødet på et af landets største
produktionsselskaber, Metronome, med en
klar forventning om at kunne finde tegn på
kønsdiskrimination i deres flagskibe, Jeo-
pardy og Hvem vil være millionær? Me-
tronome kunne oplyse, at fordelingen af
deltagerne i Jeopardy er ca. 75/25 i mæn-
denes favør. Og det er faktisk udtryk for

positiv særbehandling, for til produktions-
selskabets casting er højst en ud af fem
kvinder. 

Det kan i værste fald betyde, at de store
spørgekonkurrencer på tv bevidst eller ube-
vidst fokuserer på mændene, og at hele
kulturen omkring denne form for under-
holdning ikke er andet end en mulighed for
det mandlige køn til at puste sig op og im-
ponere kvinderne. Der bliver spillet på
spørgsmålenes “kønsspecifikke status” i
helt uhyrlig grad. 

Betyder det så, at TV2 i virkeligheden er
vært for vor tids nyeste parringsritual, hvor
mænd tropper op for at udstille deres pa-
ratviden i den bedste sendetid i håb om, at
det vil tiltrække en mulig mage? En choke-
rende tankegang. 

En advarsel
Men den er også en faldgrube. For selv om
mænd ikke er bange for at vise deres over-
legenhed i disse konkurrencer og måske li-
gefrem tror, de kan kapitalisere på den, så
er den paratviden, mænd går rundt og bry-
ster sig med, kun brugbar, fordi den passer
til en mandsdomineret spørgekultur i quiz-
zer og spil. Altså skulle man(d) måske lade
være med at følge rådet, som Bagsiden gav
sidste gang, om at bruge denne merviden
som scoretrick. Ingen kan alligevel lide en
sexistisk blærerøv.

Kasper Thaarup

Kaffe i håret
Koffein er ikke kun et probat middel for søvni-
ge bagsideredaktører, der skal holde sig vågne
til deadline. En ny undersøgelse fra universite-
tet i Jena, Tyskland, tyder på, at koffein også
kan hjælpe mænd, der er bange for at komme
til at ligne Stig Tøfting. 

Det er professo-
rerne Peter Elsner
og Adolf Klenk,
som har opdaget,
at koffein kan
hjælpe mænd med
vigende hårgræn-
se. Især mænd,
hvis hårtab skyldes
følsomhed over for
testosteron, kan
have gavn af en
koffeinkur, mener
professorerne.

Desværre er det
ikke nok at drikke
masser af Altura-

kaffe og Red Bull, hvis man vil beholde håret.
Ifølge Adolf Klenk skal man i så fald op på ca.
80 kopper kaffe om dagen. Den bedste virkning
får man ved simpelthen at smøre koffeinek-
strakt direkte på hovedbunden. Professor Klenk
opfordrer alle mænd, der er bange for at miste
deres hår, til at begynde koffeinbehandlingen
allerede i de sene teenageår.

Chokolade mod hoste
Så er det godt nyt til alle (børn) med vedvaren-
de tør hoste. En forskergruppe fra Imperial Col-
lege London har nemlig fundet ud af, at et sødt
stykke chokolade er mere effektivt mod hoste
end en skefuld bitter hostesaft.

Chokolade indeholder stoffet theobromin, og
ifølge forskerne er det mere effektivt mod tør
hoste end kodein, som er det aktive stof i de
fleste hostesafter. Theobromin virker som ko-
dein ved at undertrykke den del af nervesyste-
met, som forårsager hoste, men modsat kodein
har forskerne ikke konstateret nogen bivirknin-
ger.

– Man kan tilsyneladende give meget store
mængder theobromin, uden at patienterne får
bivirkninger, så vi forventer, at theobromin bli-
ver en vigtig ingrediens i ny hostemedicin, siger
professor Maria Belvisi fra forskergruppen.

Eder gør mænd impotente
Rap-sangere og andre med hang til havnearbej-
dersprog bør ryste i bukserne, efter at russiske
forskere påstår at have fundet en sammenhæng
mellem impotens og brugen af eder og forban-
delser. 

Det er Gennady Cheurin fra Centeret for Øko-
logisk Sikkerhed og Overlevelse i Yekaterinburg,
som er kommet på sporet af sammenhængen i
forbindelse med sine studier af vands “hukom-
melse”. Her viste kontrollerede forsøg, at vand,
som forskerne i flere timer havde udgydt spro-
gets værste gloser hen over, var langt dårligere
til at få såsæd til at gro, end vand fra naturlige
kilder.

– Vi sammenlignede derefter folk, der bander
voldsomt meget, med folk, der aldrig bander,
og fandt ud af, at når mænd bander meget,
nedsætter det deres seksuelle evner, fortæller
dr. Cheurin, hvis studier i øvrigt også har vist,
at kvinder med hang til “beskidt” sprog har
øget risiko for udvikle mandlige karakteristika
såsom muskler og ansigtsskæg.

Heureka!!!
Redigeret af Hans Plauborg

Kvinders 
fornemmelse 
for paratviden

Kun en ud af fem er kvinde, når Jeopardy caster potentielle quiz-deltagere. 

Jeg kan godt acceptere, at folk ser på
deres ur under mine forelæsninger. Men
jeg kan ikke holde ud, at de kigger på det
en gang til og holder det op til øret for at
finde ud af, om det er gået i stå. 

Marcel Achard
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