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Faste læsepladser på universitetet gen-
nem hele studieforløbet vil gøre de stu-
derende mere effektive, mindske fra-
fald og forebygge ensomhed. Det
mener direktør Ole Lehrmann Madsen
fra Alexandra Instituttet. 

– Jeg tror, det vil øge gennemførel-
sesprocenten betydeligt, hvis alle stu-
derende havde et skrivebord med
internetadgang, hvor de kunne starte

dagen klokken otte om morgenen. Der-
fra kunne de gå til forelæsninger og
holdundervisning, og de kunne vende
tilbage i mellemtimerne for at studere i
stedet for at tage hjem eller bruge tid
på at finde en ledig plads i en kantine
eller på et bibliotek, siger han.

Sådan fungerer det for Søren Christi-
ansen på Aalborg Universitet. Hans
studieliv minder på mange måder om

et “otte til fire”-job, og det er fedt at
have sit eget skrivebord på universite-
tet, siger han. 

Det samme oplever informationsvi-
denskabs-studerende på AU. De har
booket et kontor på universitetet, og
det fremmer effektiviteten og øger den
faglige vidensdeling, siger de. 

66--77
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forbindelser 5

Universitetet
med i 
gyserkomedie  
Bøger 10

Studerende fra otte til fire
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Meget tyder på, at vi står over for en debat om eliteuniver-
siteter. En sådan diskussion kan være yderst relevant, selv

om det foreløbig ikke er helt klart, hvad begrebet eliteuniversi-
tet skal dække i en dansk sammenhæng. Og umiddelbart kan
der rejses mange spørgsmål i en sådan diskussion.

Taler vi om eliteforskning og/eller eliteuddannelse – idet vi
husker, at de to aktiviteter i Danmark er tæt relateret? Taler vi
om universiteter, hovedområder eller blot om mindre forsk-
ningsmiljøer? Taler vi om volumen og ressour-
cer som forudsætning eller som konsekvens af
elitestatus? Og udelukker en elite i dansk
sammenhæng elitens konkurrence med andre
danske miljøer – og så videre? Lad mig tage ud-
gangspunkt i et konkret, aktuelt eksempel.

Ibegyndelsen af marts afsluttede Times Higher
Educational Supplement sin ranking af forsk-

ning opdelt på hovedområder; det sidste områ-
de var sundhedsvidenskab (“biomedicine”). 
Aarhus Universitet endte her som nr. 54 i ver-
den, nr. 21 i Europa, nr. 3 i Norden og som nr. 1
i Danmark. Det må siges at være ganske flot, og
det er vel udtryk for eliteforskning. Men derfor er det ikke sik-
kert, at det ville give mening at samle al dansk sundhedsviden-
skabelig forskning her i Århus for derved at skabe en koncen-
tration af personelle og økonomiske ressourcer.

Forskningskonkurrencen er international, men den næres
godt af tilstedeværelsen af flere (mindst to) mere eller mindre
ensartede miljøer i den samme institutionelle kontekst – her
det danske politiske og bevillingsmæssige system. Derfor giver
det også god mening at oprette to centre for dansk nanoviden-
skab og nanoteknologi – som foreslået af en styregruppe for
teknologisk fremsyn. Og derfor giver det også mening at bedri-
ve it-forskning flere steder i landet, selv om miljøet på Katri-
nebjerg uden tvivl er bedst.

Hertil kommer, at forskning i verdensklasse sjældent findes
alene på ét universitet inden for et givet fagområde. Ingen er i
tvivl om Harvard eller Cambridges verdensklasse, men forskere
på andre universiteter bedriver også fremragende forskning.
Harvard og Cambridge er snarere eksempler på, at høj kvalitet
på et område trives bedst ved, at der er høj kvalitet også på
andre, og især på beslægtede områder. Nano-science og nano-
teknologi trives også bedst på universiteter med stærke miljøer
inden for fysik, molekylærbiologi, kemi osv.

Kan man så intet gøre for at fremme universitetseliten? Be-
stemt, og det vil være velkomment. På undervisningsområ-

det kan ressourcerne til kandidat- og især forskeruddannelsen
øges som den helt nødvendige (men ikke tilstrækkelige) forud-
sætning for, at Danmark også i fremtiden har forskningsmiljøer
i verdensklasse. Dernæst kan de universiteter, der skaber mil-
jøer og resultater af virkelig høj klasse, tildeles yderligere mid-
ler, så det bliver muligt at fastholde og udbygge fremragende
positioner. Jeg ser kun en modsætning mellem de seneste års
fokus på universiteternes regionale og direkte erhvervsmæssige
rolle og en styrkelse af en universitetselite, hvis universitetet
ikke kan disponere over yderligere midler.

Hvilken elite?

Rektor Niels Chr. Sidenius

Jeg ser kun en 
modsætning mellem
universiteternes 
regionale og direkte
erhvervsmæssige
rolle og en styrkelse
af en universitetselite,
hvis universitetet ikke
kan disponere over
yderligere midler.
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Kasper Thaarup
Studentermedhjælp 

Research in globalisation has been se-

lected as a special area of focus for the

University of Aarhus in the coming

years. This is made clear in the recent-

ly approved development contract,

which will run until 2009.

Prior to the drafting of the contract,

the Faculty of Social Sciences had al-

ready decided to make globalisation a

research priority, so Dean Tom Latrup-

Pedersen is pleased that the concept

is included in the final development

contract. At the Faculty of 

Humanities, researchers embraced the

idea and have developed a number of

relevant research projects. During the

spring semester, they will establish

which ones can be carried out. The two

faculties will endeavour to work close-

ly together.                                      P. 10.

The global job market for academics

demands an innovative approach to

study programmes in the social scien-

ces. Danish universities must therefore

partner up with the business world

and foreign universities to make their

candidates more employable. 

This from a Ministry of Science, Inno-

vation and Technology “think tank”,

which also emphasises the need to

strengthen students’ innovative capa-

bilities, academic levels, and ability to

work with others. In addition, the think

tank considers it necessary that the

business community offer students

internships providing them with pro-

fessional experience during their stu-

dies.

The report shows that each social

science graduate  contributes 7 million

DKK a year to society. At the same 

time, the programmes of education in

the social sciences are among the 

least costly in Denmark. Dean Tom 

Latrup-Pedersen from the Faculty of 

Social Sciences at the University of 

Aarhus says that more funding is 

necessary if Danish graduates are to

meet the demands of the future.            

P. 3.

PhD student Esben Skovsen from the

Department of Chemistry is now among

the 20-odd Danish astronaut candi-

dates who have made it to step 3 in the

selection procedure – mental testing. 

The aspiring astronauts have just

been informed that they passed step 2,

the skills test and an overall medical

examination. A total of 47 actually pas-

sed step 2, but only the best half made

the cut. The rest have been placed on

an alternate list.

In the coming mental tests, psycholo-

gists will evaluate the candidates

based on their upbringing, schooling,

education and career, leisure time, fa-

mily and support base, future perspec-

tives, social function, stress resistance,

motivation, capacity and sense of reali-

ty. After the mental tests, around 10

candidates will probably be selected

for step 4, which will consist of a tho-

rough physical examination in early

summer.                                            P. 4.

University and Society 
Culture and Politics

The lectures for international mem-

bers of the staff and their families 

continue from April 5th, 2005. It is 

still possible to sign up. The 

programme for the last four 

lectures in the series is as follows:

danish popular culture 
(Folk high schools, the Danish

Church, leisure activity associations)

Tuesday, April 5, 3:00 – 5:00 pm.

Jørgen Carlsen, principal of Testrup

Folk High School.

Location: Testrup Folk High School,

Mårslet.

We will arrange transportation by

bus. More information about meeting

place and departure time will follow. 

coaching in a cross-cultural 
context 
Tuesday, April 19 3:00 – 5:00 pm.

Søren Willert, associate professor,

Department of Psychology. 

Framework for understanding the 

dynamics of the cross-cultural en-

counter with special reference to work

and teamwork settings. During the 

second part of the programme the 

audience will be invited to make con-

tributions illustrating self-experien-

ced cross-cultural complexities in a

Danish University setting – for joint

discussion and mutual coaching.

Location: Conference building, 

meeting room 1. 

denmark in a european and 
a global context after 1945 
Tuesday, May 3, 3:00 – 5:00 pm.

Jan Ifversen, associate professor, 

Department of European Studies.

Thorsten Borring Olesen, associate 

professor, Department of History.

Location: Conference building, 

meeting room 2. 

the political system in denmark 
Tuesday, May 17, 3:00 – 5:00 pm.

Mayor Louise Gade and Palle 

Svensson, professor, Department 

of Political Science.

Location: The Town hall, Århus. 

Meeting point is the main entrance 

at 3 pm. sharp.

For more information about the 

lecture series, contact Hanne Bech 

or Marianne Gyldendal Mikkelsen 

at the International Secretariat by 

tel. 8942 2328 or by e-mail

hbe@adm.au.dk, mgm@adm.au.dk.

The University 
as a Workplace 
Will it reduce drop-out rates and im-

prove efficiency if office space is made

available to students from their first

day at the university? According to the

director of the Alexander Institute, Ole

Lehrmann Madsen, the answer is yes.

Experiences from Information Studi-

es are positive. Director of Studies

Steffen Brandorff says that it is impor-

tant to show students that they be-

long at the university, and the stu-

dents take full advantage of this offer.

The University 

of Aalborg has a similar arrangement,

also with positive results.        Pp. 6-7.   

Turkish Delights
The Campus series about the three Tur-

kish exchange students Selma, Sevgi and

Semiha took the reporters to Lystrup to

experience a traditional Turkish dinner.

This developed into a talk about how 

alike Danes seem to them. They are

looking for diversity in what they call 

the uniform Danes. The discussion also

turned to how Danes view foreign stu-

dents, and finally they were treated to 

a turkey sausage at the hot-dog stand 

on Bispetorv.                                    P. 5.

Inter-disciplinary Globalisation

Partnership to Strengthen Programmes of Education

Lecture Series for International Staff

One Step Closer to Space

JUST A MINUTE

Translated by Kasper Thaarup
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Mere sammenspil, tak.
Meldingen fra et udvalg under Vi-

denskabsministeriet er klar. Mange
flere bolde skal i spil mellem stude-
rende, universiteter og aftagere for
at skaffe arbejde til de omkring
5.000 kandidater, der hvert af de
kommende år udklækkes fra univer-
siteternes samfundsvidenskabelige
uddannelser. Udvalget har gennem-
gået de samfundsvidenskabelige ud-
dannelser fra psykologi og jura over
antropologi til erhvervsøkonomi og
kommer med en række anbefalinger,
der skal give uddannelserne en klar
faglig profil og et tydeligt erhvervs-
sigte.

Smuk tanke, men ...
At udvikle uddannelserne i den ret-
ning kræver partnerskab, mener ud-
valget, der slår fast, at det ikke kun
er statens opgave at investere i og
aftage de samfundsvidenskabelige
kandidater. Sammen med det of-
fentlige skal virksomheder, organi-
sationer og andre indgå en forplig-
tende samfundskontrakt, hvis Dan-
mark skal være helt fremme i den
globale konkurrence.

– Partnerskab er en smuk tanke,
men det kræver en betydelig indsats
fra begge sider, kommenterer dekan
Tom Latrup-Pedersen anbefalingen
og understreger, at uddannelserne
skal stemme overens med aftagernes
forventninger.

– Men universiteterne kan van-
skeligt opfylde efterspørgslen efter
særlige kompetencer, før den har
manifesteret sig på arbejdsmarke-
det, siger Tom Latrup-Pedersen og
tilføjer, at det samtidigt er vigtigt, at
universiteterne har friheden til at
tilrettelægge deres uddannelser efter
fremtidens måske endnu uudtalte
behov.

Aftagere i spil
Tom Latrup-Pedersen fremhæver, at
de klassiske uddannelser, der blev
skabt i en tid, der ikke var præget af
tanken om partnerskab med aftager-
ne, i dag har mindst arbejdsløshed. 

– Omvendt finder vi flest ledige
blandt kandidater fra nogle af de
universiteter, udvalget fremhæver
som de bedste til at skabe partner-
skab, siger dekanen. Han mener, at
partnerskab om udvikling af nye ud-

dannelser må have konsekvenser
begge veje.

– Er der etableret et partnerskab
om en ny uddannelse, må man kun-
ne forvente, at de kandidater herfra
også kan få arbejde, siger han og til-
føjer med hentydning til blandt an-
det de masteruddannelser, universi-
teterne udbyder, at man også må
kunne forvente, at “partnerne” vil
betale deres medarbejderes efterud-
dannelse.

I udviklingen af uddannelserne
ved de fire institutter på fakultet bli-
ver et aftagerpanel en central part-
ner.

– Vi har adskillige kontakter til af-
tagerne, men et aftagerpanel er en

god ramme for et tættere samarbej-
de, siger Tom Latrup-Pedersen. Han
forventer, at panelet kommer til at
præge den sidste fase af arbejdet
med de nye studieordninger, hvor
en beskrivelse af kandidaternes
kompetencer har en central plads.

Innovativ læring
Nye kompetencer til de studerende
er også visionen bag udvalgets tan-
ker om partnerskab. Kandidater,
universiteter og arbejdsgivere skal
sammen udvikle en innovativ læring
med afsæt i en stærk kernefaglighed.
Den skal i spil med andre faglighe-
der og styrke kandidaternes evne til
at skabe fornyelse og opfylde mål.

Tom Latrup-Pedersen glæder sig
over nye toner i debatten om tvær-
faglighed.

– I stedet for tværfaglighed i den
uheldige betydning, hvorefter kandi-
daterne skal kunne lidt af hvert, er
det vigtigt at holde fast i den solide
faglighed. Den må suppleres med
redskaber, som kan fremme samar-
bejdet med mennesker med en an-
den uddannelsesmæssig baggrund.

Højt afkast
De samfundsvidenskabelige uddan-
nelser er blandt landets billigste og
giver det største afkast i forhold til
investeringen. Man regner med, at
samfundet netto tjener syv millioner

kroner på hver kandidat fra en af
uddannelserne. Tom Latrup-Peder-
sen gør opmærksom på, at det vil
kræve en betydelig større investe-
ring, hvis man vil have væsentlig
bedre uddannelser på området.

– Danmark uddanner samfunds-
videnskabelige kandidater for meget
mindre end f.eks. en kortere videre-
gående uddannelse koster. De
25.000 kroner, vi årligt får pr. stu-
derende, er meget lidt i forhold til
de krav, man må forvente, der bliver
stillet til uddannelserne i fremtiden.  

Se rapporten på www.vtu.dk

Helge Hollesen /campus.au.dk
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50 år med rigtig boghandel Universitetshistorisk Udvalg

For 50 år siden, den 5. april 1955,
fik Aarhus Universitet en “rigtig”
boghandel. Allerede i efteråret 1949
havde en gruppe studerende etable-
ret “Bogimporten”, hvor de skaffede
bøger hjem fra udlandet. Det skete i
protest over de høje omregnings-

kurser, som de etablerede boghand-
lere benyttede, når de satte prisen
på de udenlandske bøger. 

Med en ny status som “samhan-
delsberettiget boghandel” fik “Bog-
importen” fra den 5. april 1955 lov
til at sælge danske bøger, og det er

den tilladelse, Stakbogladen fejrer
med en reception på 50-årsdagen. 

I ugen forud for jubilæet den 5.
april forkæler Stakbogladen torsdag
og fredag kunderne med bogtilbud
og gratis fadøl, oplyser Stakbogla-
deindehaver Jens Viltoft. 

Jubilæumsreceptionen den 5.
april fra klokken 14 til 17 markerer
desuden det endelige farvel til GAD
som indehaver af Stakbogladen.
/scv

Et pædagogisk rejsehold, der skal
supervisere og rådgive lærere på
universiteterne, er ikke en ide, som
dekan Tom Latrup-Pedersen umid-
delbart vil købe. Forslaget kommer
fra den “tænketank”, der har spillet
ud med en række forslag til udvik-
ling af de samfundsvidenskabelige
uddannelser. 

– Jeg tror ikke, der bliver let at
samle et rejsehold med en kompe-
tence, der kan påkalde sig den nød-

vendige faglige respekt, og jeg tviv-
ler på, det vil få nogen gennemslags-
kraft, siger dekanen, der finder det
vigtigere at knytte udvikling af uni-
versitetspædagogikken tæt til fagdi-
daktikken. 

– Pædagogik skal være en del af
fagligheden, mener Tom Latrup-Pe-
dersen.

Arbejdsgruppens forslag om et
rejsehold er tæt knyttet til tanken
om et nationalt forum for forskning
og udvikling i uddannelse, som bl.a.
OECD har foreslået i en evaluering

af dansk uddannelsesforskning.
Tænketanken mener, det er oplagt,
at sådan et forum skal spille sam-
men med de pædagogiske enheder
på universiteterne.

Stud.scient.pol. Søren Uhre, der
er medlem af Statsrådet og studie-
nævnet på Statskundskab, fremhæ-
ver de universitetspædagogiske for-
slag i rapporten.

– Ideen om et rejsehold synes jeg
er cool, siger han. Vi har rigtig
mange gode undervisere, og det
glemmer man tit. Men det kan jo

altid blive bedre, ikke mindst i for-
hold til de ældre lærere. Og netop
pædagogikken er central i forhold til
mange af rapportens forslag. Blandt
andet, når den lægger mere vægt på
praksisorienteret “learning” frem for
“teaching”. Det vil betyde, at under-
viserne i højere grad bliver spar-
ringspartnere for de studerende,
siger Søren Uhre.

Nye eksamensformer
De studerende skal under uddan-
nelsen i clinch med udfordringer,
der fagligt og pædagogisk er relevan-
te for et kommende arbejdsliv, me-
ner arbejdsgruppen og peger på mu-
lighederne for at afprøve de stude-
rendes kompetencer i forskellige ek-

samensformer.
– Nye eksamensformer er allerede

sat på dagsordenen i forbindelse
med studiereformen. Det er vigtigt,
at eksamensformen fremmer læring-
en ved at prøve netop de kompeten-
cer, som uddannelsesforløbet sigter
mod at bibringe den studerende, si-
ger Tom Latrup-Pedersen og tilføjer,
at fakultetet har en vifte af eksa-
mensformer under overvejelse.

– I nogle tilfælde kan en simpel
multiple choice-eksamen være den
rigtige, i andre tilfælde må man
overveje en mere ressourcekræven-
de eksamensform, der for eksempel
tester evnen til at anvende en teore-
tisk indsigt i praksis, siger dekanen.

Helge Hollesen /campus.au.dk

Partnerskab skal hjælpe kandidaterne
En kontrakt mellem universiteterne og det omgivende samfund skal puste nyt liv i de samfundsvidenskabelige uddannelser, 
foreslår udvalg. Dekan Tom Latrup-Pedersen er skeptisk, men glæder sig over nye toner i debatten om tværfaglighed.

Nej til rejsehold i pædagogik

uddannelse

pædagogik
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Et skridt
nærmere
rummet
Blandt de oprindelige 266
ansøgere til stillingen som
dansk astronaut hos Eur-
opean Space Agency er
der kun godt 20 tilbage.
De skal nu til trin 3 i ud-
vælgelsesproceduren –
psykologsamtale. Blandt
de udvalgte er ph.d.-stu-
derende Esben Skovsen
fra Aarhus Universitet. 

astronautaspirant

I fire uger har ph.d.-studerende
Esben Skovsen ventet på svaret.
Det kom fredag den 18. marts.

– Først fik jeg en mail, hvor der
stod “til lykke”. Senere samme dag
fik jeg et brev med en meget kort
tekst, der siger, at jeg er indkaldt til

Jonstruplejren den 29. marts til en
psykologsamtale, fortæller ph.d.-
studerende Esben Skovsen fra Ke-
misk Institut. 

Han var blandt de 84 ud af de
oprindelige 266 astronautaspiran-
ter, der kom igennem til trin 2,
håndelagstest og den overordnede
helbredstest. 47 ud af de 84 har nu
fået besked om, at de har bestået
prøverne. Og selvom det er en sejr i
sig selv, er det ikke nok for at gå vi-
dere. Kun den bedste halvdel bliver
indkaldt til trin 3 i udskilningslø-
bet, som er en psykologsamtale.
Den andel halvdel står på en reser-
veliste. 

Gav ikke op
Med indkaldelsen til samtalen den
29. marts kan Esben Skovsen altså
regne ud, at hans resultater til prø-
verne har placeret ham blandt de
godt 20 bedste. 

– Jeg syntes, det var gået ok. Der
var ingen prøver, hvor jeg måtte gi-
ve op. Flere af dem var rigtig svære,
men jeg tænkte, det var vigtigt ikke
at gå i panik. I stedet forsøgte jeg at
hænge i og lave så meget af det så
godt, jeg kunne, siger Esben Skov-
sen.    

I den forestående samtale vil
psykologerne inddrage og vurdere

følgende forhold hos de udvalgte
kandidater: opvækst, skolegang,
uddannelse og karriere, fritid, fa-
milie og bagland, fremtidsperspek-
tiver, social funktion, stressresi-
stens samt motivation, bærekraft
og realisme. Det er en erfaren fly-
vepsykolog fra Institut for Militær
Psykologi, der kortlægger ansøge-
rens personlighed, skriver Dan-
marks Rumcenter på sin hjemmesi-
de. 

Efter psykologsamtalerne vil for-
mentlig 10 ansøgere blive udpeget

til trin 4, som er en dybdegående
helbredstest i forsommeren. Den
eller de udvalgte kandidater vil
blive indstillet til et job som astro-
naut hos European Space Agency. 

Det var ikke muligt ved redaktio-
nens afslutning før påske at finde
ud af, om andre astronaut-aspi-
ranter fra Aarhus Universitet er
gået videre. 

Sys Christina Vestergaard
/scv@adm.au.dk
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Moderne 
arabisk 
i Århus
Fra september 2005 udbyder Aar-
hus Universitet som noget nyt en
bacheloruddannelse i moderne ara-
bisk. Det Teologiske Fakultet har
oplevet stigende behov for og efter-
spørgsel efter en uddannelse med
speciale i det talte arabiske sprog, og
for bl.a. at imødekomme det behov
har fakultetet valgt at omlægge den
eksisterende bacheloruddannelse i
arabisk, som kun fokuserede på
klassisk arabisk. Fremover vil ho-
vedvægten i uddannelsen i stedet
ligge på det moderne, talte arabisk,
og klassisk arabisk vil kun indgå
som et enkelt modul i uddannelsen. 

Samtidig med omlægningen af ba-
cheloruddannelsen i arabisk ud-
vikler Det Teologiske Fakultet en ny
uddannelse i arabisk sprog og kom-
munikation. Det sker i samarbejde
med Handelshøjskolen i Århus, som
skal varetage undervisningen i kom-
munikation, mens universitetet skal
stå for modulerne i arabisk sprog. 

Den nye tværinstitutionelle ud-
dannelse, som vil tage tre et halvt år
på grund af et ekstra semester med
grundlæggende sproguddannelse, vil
blive udbudt fra 2006 –  såfremt
den får bestyrelsens og Videnskabs-
ministeriets godkendelse.   /scv

Islam-
forskning 
på tværs
To ph.d.-studerende fra Aarhus Uni-
versitet, Inge Liengaard og Karen-
Lise Johansen Karman, har sammen
med forskere fra Københavns Uni-
versitet og Socialforskningsinstitut-
tet stiftet foreningen Forum for Is-
lamforskning. Foreningen har til
formål at “udbrede kendskabet til og
fremme forskningen af islam og
muslimer i Danmark”. 

Målet er at skabe et fælles forum
på tværs af universiteter og fag, så
forskere og kandidatstuderende, der
beskæftiger sig med relaterede
emner på et akademisk niveau, kan
koordinere deres forskning og ud-
veksle forskningsideer med hinan-
den. 

– Det er vores ønske at undgå, at
vi sidder på de forskellige institutio-
ner og laver overlappende forskning,
siger ph.d.-studerende Inge Lien-
gaard.

Ved at arbejde åbent sammen får
forskerne desuden et overblik over,
hvem der har speciale i hvad inden
for det meget brede område.

– Vi vil gerne ud over, at det altid
er de samme, som optræder i medi-
erne. Og ved at kende hinandens
forskningsfelter og -projekter, kan
vi, når vi bliver kontaktet af pressen,
bedre pege på, hvem journalisterne
bør tale med i det specifikke tilfæl-
de, forklarer Inge Liengaard.

Hun understreger, at det ikke er
tænkt som et humanistisk samarbej-
de, og foreningen vil meget gerne
samarbejde med forskere fra andre
fakulteter.

Sys Christina Vestergaard /
scv@adm.au.dk

Tirsdag den 15. marts kl. 12.00 ud-
løb fristen for ansøgninger til stillin-
gen som rektor på Aarhus Universi-
tet, og ifølge bestyrelsesformand
Jens Bigum er der et ansøgerfelt på
syv. 

– Det er tæt på vores forventnin-
ger. Det er så krævende en stilling,
at vi ikke kan forvente et meget stort
antal kvalificerede ansøgere. Vi har
fået syv, og det er mit foreløbige ind-
tryk, at det alle er højtkvalificerede
folk, siger bestyrelsesformanden.

Rektor Niels Chr. Sidenius har
meldt ud, at han er blandt ansøger-
ne, og ifølge Jens Bigum er der in-
gen udlændinge blandt ansøgerne. 

– Uden at sige for meget kan jeg
godt afsløre, at alle ansøgere har en
dansk baggrund, siger han.

Udvalget på arbejde
Jens Bigum har haft to møder med
det udvalg, som skal rådgive besty-
relsen i forbindelse med ansættelse
af rektor. Udvalget består af en VIP
fra hvert af de akademiske råd samt
én TAP og én studerende.  

Det første møde omhandlede en
præsentation af stillingsopslaget og
en drøftelse af den ønskede profil.
Ifølge Jens Bigum har det været en
god proces, og det er hans indtryk,
at stillingsopslaget er blevet studeret
nøje.

Torsdag den 17. marts kunne Jens

Bigum så præsentere ansøgerfeltet
for udvalget og aftale den nærmere
procedure for ansættelsen. 

– Det videre arbejde er i øjeblik-
ket overladt til det rådgivende ud-
valg. De skal nu have tid til at fordy-
be sig i ansøgerfeltet og komme med
en indstilling til bestyrelsen. Jeg
regner med, at udvalget er klar med
sin del af arbejdet inden bestyrelses-
mødet den 11. april, siger han.

Ifølge Jens Bigum kan processen
dog godt strække sig nogle ekstra
uger, men bestyrelsen forventer at
gå i gang med sine overvejelser på
dette møde, herunder, hvordan selve
udvælgelsesforløbet skal håndteres. 

– Vi har ikke har planer om at
nedsætte et egentligt ansættelsesud-

valg. Hele bestyrelsen kommer til at
spille en aktiv rolle ved ansættelsen
af rektor på Aarhus Universitet, lo-
ver bestyrelsesformanden.

Han understreger, at det er en
meget vigtig beslutning, bestyrelsen
står over for.

– Vi ønsker naturligvis ikke at
stresse nogen i denne sag. Der skal
være den fornødne tid til at håndte-
re det på en god måde med den se-
riøsitet, som en beslutning på dette
niveau kræver, siger han.

Jens Bigum forventer, at ansæt-
telsen af rektor vil være på plads
inden sommerferien.

Anders Correll / ac@adm.au.dk

40 undervisere fra Humaniora og
Teologi vil fra efteråret overvære
hinandens undervisning. Ønsket er
at udnytte hinandens erfaringer og
viden på en mere aktiv måde med
udgangspunkt i oplevede eksempler
fra aktuel undervisning. Arbejdsme-
toden, som kaldes kollegial supervi-
sion, er ny i universitetssammen-
hæng. 

– Kollegial supervision er et værk-
tøj til undervisningsudvikling. Meto-
den går ud på, at ligestillede kolleger
i mindre grupper på 3-4 undervisere

gensidigt observerer hinandens un-
dervisning og taler sammen om den-
ne inden for nogle klare rammer og
uden nogen form for kontrol. De
centrale principper for metoden er
refleksion og observation, fulgt af
systematisk efterbehandling i form
af en struktureret samtale, forklarer
centerleder Hanne Leth Andersen
fra Center for Undervisningsudvik-
ling, som skal stå for projektet. 

Observation og feedback
Supervisionsarbejdet kommer til at
foregå i grupper med tre medlem-
mer, som indtager forskellige roller

på skift i forhold til hinanden. Først
skal de tre undervisere aftale, hvil-
ket område de vil sætte fokus på.
Det kan være en ny undervisnings-
metode, ideer til pædagogisk udvik-
ling eller implementering af kompe-
tencetænkning i undervisningen,
foreslår Center for Undervisnings-
udvikling. Derefter har underviseren
sine to gruppemedlemmer med til
undervisning. Den ene kollega har
først ansvar for at observere under-
viseren ud fra de aftalte fokusområ-
der og derefter for at føre en samtale
med underviseren om, hvordan un-
dervisningen forløb. Den evalue-
ringssamtale bliver fulgt op af en
feedback fra det tredje gruppemed-
lem.

Bevilling fra staten
Deltagerne til projektet “kollegial
supervision” skal komme fra alle syv
HUM-institutter og Afdeling for Kir-
kehistorie på Teologi. Projektet be-

gynder med et fælles seminar i au-
gust og løber derefter over to semes-
tre. De to fakulteter har fået en be-
villing fra Statens Center for Kom-
petence- og Kvalitetsudvikling på
150.000 kr. til projektet.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Ph.d.-studerende Esben Skovsen fra Kemisk Institut skal som en af de godt 20 
resterende astronautaspiranter til en flyvepsykolog, som skal vurdere hans 
egnethed som astronaut. Han har bestået håndelagstestene. 

På kig hos hinanden
Et nyt projekt skal forbedre undervisningen på Humaniora 
og Teologi. Projektet tager udgangspunkt i undervisernes
erfaringer og vidensdeling kolleger imellem.

undervisningsudvikling

er søsat af Center for Undervis-

ningsudvikling. Centret er et tre-

årigt Humaniora-tiltag, som blev

sat i værk i februar 2004. 

Center for Undervisningsudvik-

ling skal sætte fokus på en forbe-

dring af undervisningskvaliteten på

Humaniora. Det er tanken, at cent-

ret skal fungere som en supervisor

og “medspiller” for fakultetets un-

dervisere og i samarbejde med den 

enkelte underviser hjælpe med at

finde nye metoder, der kan forbe-

dre undervisningen. 

“kollegial supervision” 

Lars Kruse/AU-foto

Ansøgerfeltet på plads
ansættelse af rektor
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Lystrup ligger langt væk. Faktisk så langt væk,
at det var nødvendigt med et kig på rejsepla-
nen.dk, som straks henviste mig til Køge. Selv
om nogle kollegier i Århus ligger ret langt fra
8000 Århus C, var det tvivlsomt, om det var
den korrekte rejserute. Da jeg ankommer, er
middagen på bordet, og menuen er klassisk
tyrkisk kogekunst.

Mercimek Çorbasi
Første ret er i bund og grund gode gammel-
dags gule ærter. Snakken falder på dette kurio-
sum med det samme. Født nordjyde og forfal-
den til old-school kogekunst nyder jeg hvert
minut. Pigerne beklager, at de ikke har kunnet
skaffe de rigtige ingredienser til at lave alt det,
de havde lyst til, at jeg skulle smage, men da
bordet allerede indeholder 3-4 retter, og der
stadig lyder brasen og boblen fra køkkenet,
genkender jeg den falske beskedenhed. 

De tre udvekslingsstuderende er blevet be-
rømtheder på universitetet siden CAMPUS nr.
3 præsenterede dem for første gang. De er ble-
vet genkendt, og en af deres undervisere har

præsenteret “deres” artikel i undervisningen.
Der går endda rygter om, at et eller flere
numre af CAMPUS har fundet vej til deres
hjemuniversitet i Tyrkiet, Sabanci.  

Jeg skal selvfølgelig lige have en update på
hvad de har lavet siden sidst.

De har studeret, rejst og slappet af. Livet er
meget simpelt som udvekslingsstuderende.
Man har ikke venner eller familie i nærheden.
Der er ingenting, der kan forstyrre ens studier. 

– Vi trænger til et knapt så stresset seme-
ster, da vi det sidste halve år i Tyrkiet havde
en del at lave. Men det er det, der sker, når
man skal tage en intensiv masteruddannelse
på 120 ECTS-point på et enkelt år. Så dette se-
mester nøjes vi med 50 ECTS, siger Selma. 

Jeg kløjs i mine gule ærter.

Mücver og Semizotu
Friturestegte pandekager med squash og en
salat af babyspinat med yoghurt. Ret lækkert,
især pandekagerne. Et kig op fra tallerkenen
og ud ad vinduet siger meget om kollegiets
placering. Marker til den ene side og Lystrup-
by-night til den anden. Hvordan er det at bo så
langt uden for lands lov og ret, når man kom-
mer fra metropolen Istanbul?

– Vi kan godt lide kollegiet. Det er hyggeligt,
selv om placeringen ikke er den bedste. Men
der er altid folk at snakke med, og man kom-
mer ind på livet af dem i modsætning til man-
ge andre steder, siger Semiha.

De taler alle tre om International Student

Centre (ISC) og den store mangel på danske
studerende dernede. Når man endelig møder
en dansker, får man spørgsmålene “Hvor er du
fra?” og “Hvad studerer du?” og sjældent me-
re. Vi er kommet til Danmark for at møde dan-
skerne, ikke for at være isolerede i Lystrup og
sammenført med en masse andre udenlandske
studerende på ISC. 

Planerne om at lave internationale kollegier
i Århus er de selvsagt ikke vilde med. 

– Hvis man bliver placeret i et miljø, hvor
man egentlig ikke behøver at integrere sig med
danskerne, så er det en sovepude, og vi ville al-
drig få lært noget om Danmark. Derfor er det
godt, vi har en meget aktiv mentor, siger
Sevgi. 

De ler og fortæller om fester og middage,
mentoren har inviteret til, og om hvordan den
bedste oplevelse af danskerne indtil nu var de-
res besøg i opholdsstuen ved Filosofi og Idé-
historie på valgaftenen.

– Når man fortæller, at man er international
studerende, tager folk en maske på og er ikke
sig selv længere. Det er underligt, men det ta-
ger noget tid at komme ind under huden på
dem, siger Sevgi.

Bulgur pilavi og Tavuklu Bezelye
Bulgur og en sammenkogt ret af kylling og
grønsager. Samtalen falder igen på forskellen
på Istanbul og Århus, og endnu engang må
man indse, at sammenligningen er umulig.
Tag bare nattelivet.

– En aften for os i Istanbul er først noget at
spise, derefter på en pub, så et sted med live-
musik og til sidst måske en klub til ca. fire om
natten. Der er noget for enhver smag, så det er
aldrig svært at finde lige netop det, der er
spændende den aften. I Århus er det desværre
ikke nær så let, men vi morede os da på Sher-
lock Holmes, da vi var der, siger Selma.

Jeg må indrømme, at ligesom de sidst for-
talte, at Bazar Vest ikke er det bedste sted at
opleve ægte tyrkisk kultur, så er Sherlock Hol-
mes heller ikke det, jeg vil karakterisere som
ægte dansk morskab. 

– Vi var bare glade for den gode stemning
og musikken. Folk var meget åbne og glade,
men måske var det bare fadøllets skyld? spø-
ger Selma.

Kaffe
– Danskerne er ens.

Udtalelsen undrer mig. Vi sidder over kaf-
fen, og forklaringen kommer hurtigt efter. 

– I Istanbul ser man alle mulige forskellige
folk på gaden, punkere, hippier, men i Århus
virker folk, som om de går i uniform. Hvor er
forskelligheden, hvor er de mærkelige eksi-
stenser? Der er brug for diversitet, ellers bliver
det for kedeligt. Det virker lidt, som om dan-
skerne gerne vil falde i et med hinanden, siger
Selma. 

Når jeg tænker over det, må jeg give dem
ret. Det er lang tid siden, jeg har lagt mærke til
folk, der for alvor skiller sig ud i bybilledet. Er
vi alle sammen, og især vi universitetsstude-
rende, blevet en flok neo-yuppier? Tænk over
det: Hvor lang tid siden er det, du har set en
punker i Århus – for ikke at sige på Aarhus
Universitet? Dem må vi ud og lede efter, så
tyrkerne ikke tror, vi er alt for kedelige og ens.

Sevgi Dönmez, Selma Mirhan Köroglu og 
Semiha Feyzioglu er bachelorer i Statskund-
skab og Internationale Studier fra Sabanci
universitetet i Istanbul. I dette semester er 
de udvekslingsstuderende ved Europastudier
på Aarhus Universitet.

Kasper Thaarup
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Turkish Delights
Selma, Semiha og Sevgi har inviteret CAMPUS til en traditionel tyrkisk
middag og en snak om livet i Danmark. Hvorfor er danskerne så ens,
spørger de undrende.

tyrkiske forbindelser

dansk fastfood. CAMPUS gengældte den tyrkiske gæstfrihed ved at invitere på hotdogs med 
kalkunpølser ved pølsevognen på Bispetorvet. “Ikke så dårligt,” mente de tre tyrkiske piger.

Hans Plauborg
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uni-noter
nyt forskningsbarometer
Et barometer skal nu gøre det muligt at måle
omfanget af den erhvervsrettede forskning på
de samfundsvidenskabelige og humanistiske
områder.  

Det såkaldt Erhvervsforskningsbarometer
bliver om kort tid lanceret i samarbejde mel-
lem Danmarks Erhvervsforsknings Akademi,
universiteter og DJØF for at sætte fokus på
denne type forskning. I første omgang bliver
der tale om en dataindsamling på de syv
mest betydende danske universiteter med
samfundsvidenskabelige og humanistiske in-
stitutter og centre. 

Målet er fra næste år at inddrage udenland-
ske universiteter og på den måde give danske
universiteter et stærkt værktøj til at matche og
videreudvikle resultater og kvalitet i sammen-
ligning med “world class performance”.   /hh

uoverskuelige adgangskrav 
– Det bliver svært for unge at orientere sig i
junglen af adgangskrav og vælge gymnasieret-
ning efter den uddannelse, de senere ønsker
at tage, siger rektor Jens Oddershede, Syd-
dansk Universitet, og næstformand for Rektor-
kollegiet på baggrund af Videnskabsministeri-
ets udkast til ny adgangsbekendtgørelse. 

Kommende gymnasieelever skal vælge fag i
gymnasiet på baggrund af en lang række me-
get specifikke og uoverskuelige adgangskrav.
Det kan betyde færre kvalificerede ansøgere til
en række universitetsuddannelser, mener Jens
Oddershede. Han forudser, at mange studen-
ter bliver nødt til at tage et eller flere gymna-
siale suppleringskurser. 

– Der vil gå længere tid, før de kan begyn-
de på deres videregående uddannelse, og
inden de bliver færdige. Stramningerne i ad-
gangskravene betyder også, at færre vil opfyl-
de dem. Især inden for naturvidenskab, sprog-
fag og de tekniske uddannelser kan der kom-
me et markant fald i rekrutteringsgrundlaget
inden for fag, hvor alle er enige om, at der er
brug for flere kandidater.   /hh

kønsforskere mødes
Magt og identiteter i en globaliseret verden er
temaet for kønsforskernes årskonference, som
Foreningen for Kønsforskning og Freia – Cen-
ter for Kønsforskning, Aalborg Universitet, ar-
rangerer. En række workshopper dækker te-
maer fra vold over etniske minoriteter og mas-
kulinitet til køn og læring. Desuden holder 
Kathleen B. Jones, San Diego State University,
foredrag om “Reflections on Violence and
Gender in an Era of Globalization”, og Gunhild
Agger, Aalborg Universitet, ser på kønnet i 
Matador og Krøniken. 

Se mere på www.ihis.aau.dk/freia    /hh

aalborg indtager københavn
Aalborg Universitet vil fra september også ud-
danne civilingeniører i København, skriver Ber-
lingske Tidende.

– De danske ingeniørhøjskoler har valgt Aal-
borg Universitet som en primær samarbejds-
partner inden for ingeniørvidenskab. Det bety-
der, at unge, der har bestået de tre teoretiske
år på en ingeniørhøjskole, fremover kan læse
til civilingeniør på to år på Aalborg Universitet
i Aalborg, Esbjerg og København, fortæller
dekan Finn Kjærsdam fra Det Teknisk-Naturvi-
denskabelige Fakultet på Aalborg Universitet,
som er i fuld gang med at bygge i Ballerup. 

I første omgang vil fakultetets afdeling i Kø-
benhavn udbyde en civilingeniøruddannelse
med speciale i ledelse.   /scv

folkesundhed frem for forskning
To ud af tre danskere vil hellere bruge penge
på bedre hospitaler og ældrepleje end på
forskning, skriver Ritzau ud fra en meningsmå-
ling foretaget af instituttet Zapera for Ugebre-
vet Mandag Morgen. 

Spørgsmålet til de adspurgte var, hvad de
opfatter som samfundets vigtigste opgave, og
svarene afhænger tilsyneladende af uddannel-
sesniveau. 

43 procent af danskere med lang uddan-
nelse sætter forskning først, mens samme
prioritering kun bakkes op af 15 procent af
danskere med en kort uddannelse efter folke-
skolen eller en erhvervsuddannelse.   /scv

Hvis man er heldig, kan man i dag
få en fast arbejdsplads på univer-
sitetet, når man er specialestude-
rende. Men det er slet ikke godt
nok. En fast arbejdsplads med in-
ternetadgang i et godt socialt mil-
jø med andre studerende bør være
til stede fra den første dag, man
starter på studiet, mener Ole
Lehrmann Madsen, der er direk-
tør på Alexandra Instituttet.

– Jeg tror helt grundlæggende
på, at det vil øge gennemførelses-
procenten betydeligt, hvis alle stu-
derende havde et skrivebord med
internetadgang, hvor de kunne
starte dagen klokken otte om mor-
genen. Derfra kunne de gå til fore-
læsninger og holdundervisning, og
de kunne vende tilbage i mellem-
timerne for at studere i stedet for
at tage hjem eller bruge tid på at
finde en ledig plads i en kantine
eller på et bibliotek, siger Ole
Lehrmann Madsen.

Ideen er, at studerende skal se
deres studium som et arbejde og
universitetet som deres arbejds-
plads.

– Arbejdspladsen skal selvfølge-
lig ligge i nogle hyggelige omgi-
velser, hvor man kan drikke en
kop kaffe og tale med sine studen-
terkolleger i pauserne. I dag kan
mange studerende ikke udnytte
tiden effektivt, fordi de skal lede
efter et sted at være. Mange kom-
mer kun til timerne og tager hjem
umiddelbart bagefter. De har ikke
et sted, hvor de kan interagere
fagligt og socialt i løbet af dagen,
og det fremmer hverken effektivi-
teten eller tilhørsforholdet til ste-
det, mener Ole Lehrmann Mad-
sen.

Et tilbud
Han forestiller sig ikke luksuriøse
forhold. En pavillon på 18 kva-
dratmeter kan sagtens udgøre ar-
bejdspladsen for seks studerende,
og de nuværende læsepladser
kunne man også kigge på.

– Nogle vil selvfølgelig sige, at
det vil blive alt for dyrt og uover-
kommeligt, men der er jo i forvej-
en masser af læsepladser og ter-
minalrum rundt omkring. Hvis
man gav sig til at kigge på, hvad
der er af kvadratmeter rundt om-
kring, så tror jeg, det ikke ser så
håbløst ud endda.

Ole Lehrmann Madsen ønsker
ikke at tvinge studerende til at
være på universitetet hele dagen.
Arbejdspladsen skal være et til-
bud, præcis som de ansatte har
mulighed for at få en hjemmear-
bejdsplads, og så må den enkelte
selv finde ud af, hvilken livsform
som studerende der passer bedst
til vedkommendes temperament.

– Mange studerende har i dag
en bærbar computer, og de kan
arbejde hjemme eller på universi-
tetet. Pointen er, at når de er på
universitetet, skal de have et sted,

der er deres eget. Jeg er klar over,
at der er mange årsager til det
store frafald, men en af dem er, at
de studerende føler sig ensomme.
Det kan jeg sådan set godt forstå,
når vi ikke giver dem muligheden
for at få en fast tilknytning til ste-
det i et godt socialt fællesskab.

Vil gerne prøve det af
Ole Lehrmann Madsen opfordrer
til, at “nogen” på universitetet
sætter sig ned og regner på mulig-
hederne.

– Vi skal jo starte et sted. Jeg er
overbevist om, at faste arbejds-
pladser kunne gå hen og blive et
fremragende brand for Aarhus
Universitet, og med de frafalds-
procenter, der er mange steder, er
der en ekstra god grund til at kig-
ge nærmere på studiemiljøet. Der
er en god gammel regel, der siger,
at man skal holde på de kunder,
man allerede har i butikken, og
mange steder kunne man jo godt
bruge flere og mere effektive stu-
derende for at tjene flere STÅ’er

hjem. Så også ud fra et rent effek-
tivitetssynspunkt tror jeg, det vil
være en god investering, og vi vil
da meget gerne prøve det af her-
oppe på Katrinebjerg, siger Ole
Lehrmann Madsen. 

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Arbejdsplads på campus
Studerende bør have en arbejdsplads stillet til rådighed fra dag et på universitetet. Det vil gøre dem 
mere effektive, forebygge ensomhed og mindske frafaldet, mener direktøren for Alexandra Instituttet 
i it-byen Katrinebjerg, professor Ole Lehrmann Madsen.

Aalborg Universitet tilstræber at
kunne give sine studerende på alle
uddannelsesniveauer en personlig
læseplads på selve universitetet.
Læsepladserne spiller en afgøren-
de rolle i universitetets indsats for
at opbygge en tæt tilknytning hos

de studerende til universitetet, på-
peger studiechef Preben Sørensen
fra det nordjyske universitet. 

– Det er en meget høj prioritet
hos os, at de studerende får deres
egen læseplads. Især det første år
er det vigtigt, at de studerende får
en god oplevelse. Det år er helligt,
siger studiechefen.

– Som noget af det første efter

Som et arbejde 
med flekstid
Mange studerende på Aalborg Universitet har en 
studieform, der minder om et “otte til fire”-job. 
Universitetet stiller personlige læsepladser til rådighed,
for at knytte de studerende tæt til universitetet. 

læsepladser

læsepladser

Lars Kruse/AU-foto

Studerende skal se 
deres studium 
som et arbejde 
og universitetet som 
en arbejdsplads. 
Det kunne blive et 
fremragende brand.

Ole Lehrmann Madsen:“
Direktør Ole Lehrmann Madsen i “hangaren” på Katrinebjerg, hvor der er etableret adskillige arbejdspladser til de studerende.
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studiestart bliver de nye studerende
inddelt i grupper og får tildelt et
grupperum, så de føler, de hører til
på universitetet. De skal mærke, vi
er opmærksomme på, at de er her.

Egen stumtjener
På Aalborg Universitet er langt de
fleste studier baseret på projektar-
bejde i grupper. Derfor er læseplad-
serne indrettet i grupperum, hvor
der kan være omkring seks personer
i rummet med hver deres skrivebord
og stol. Derudover er der skabe, reo-
ler og tavler – og plads til et køle-
skab, som studiechefen mener, man-
ge studerende hurtigt udstyrer rum-
mene med. 

Det kan 6. semesterstuderende
Søren Christiansen bekræfte. Et kø-
leskab har været gruppens uundvær-
lige ekstra medlem de semestre, han
har læst på Aalborg Universitet. 

– Det er noget af det første, man
sørger for, når man har fået sit grup-
perum. Der er fryser i køleskabet, så

der er plads til frostpizzaer, pommes
frites og pølser, hvis ikke man har
andet at spise, og så har vi en mi-
niovn – og en kaffemaskine. Det er
rigtigt godt, hvis en kan skaffe en
mikrobølgeovn, og jeg har en stum-
tjener med, fortæller den 23-årige
Søren Christiansen. 

En almindelig arbejdsplads
Grupperummene minder om en tra-
ditionel kontorplads. De studerende
har nøgler til deres grupperum, så
de indretter sig med alt, hvad de har
brug for, og lader det stå fra dag til
dag. Søren Christiansen har sin bær-
bare computer stående på sit bord i
grupperummet og nyder at have
muligheden for at lade det, han ar-
bejder med, ligge fremme til næste
dag.

– Det er fedt at have sit eget skri-
vebord på den måde. Det er ligesom
en arbejdsplads. Vi møder gerne
klokken otte, så vi lige kan nå at
smide madpakkerne i køleskabet, og

klokken 8.15 er der typisk forelæs-
ninger. Efter forelæsningerne kan
der være opgaver, som vi henter på
nettet på vores computere og løser
sammen i grupperummet. Der er
masser af tavler i rummet, og hjæl-
pelærerne går rundt og hører, hvor-
dan det går med at løse opgaverne.
Mange gange kan vi gå hjem sidst på
eftermiddagen og holde fri. Det er
som at have et arbejde med flekstid,
siger Søren Christiansen.

Op mod projektaflevering i slut-
ningen af semestret overskrider ar-
bejdsdagene dog meget ofte almin-
delig arbejdstid, og grupperummet
bliver taget i brug i weekenden, til-
føjer han.  

Dårlig prioritering
Som civilingeniørstuderende hører
Søren Christiansen under Det Tek-
nisk-Naturvidenskabelige Fakultet
på Aalborg Universitet. Det er det
fakultet, hvor ordningen med grup-
perum kører bedst, forklarer studie-

chef Preben Sørensen.
– På Tek-Nat fungerer det rigtigt

godt. Der får alle et grupperum. På
Samfundsvidenskab kører det lidt
forskelligt fra institut til institut.
Nogle steder deler flere grupper et
rum, andre steder har de et book-
ingsystem. En model med noget, der
minder om et hotelbookingsystem,
har de også på Hum. Hum har valgt
den ordning, fordi gruppearbejdet
her ikke er så konsekvent som på
Tek-Nat-området, og de studerende
på Hum er heller ikke så afhængige
af apparatur. Alt i alt ville det være
dårlig prioritering at have lokaler
stående til rådighed for dem, forkla-
rer Preben Sørensen. 

Pavillon-løsning
Ordningen er under pres, påpeger
han, fordi universitetet i vid ud-
strækning modtager eksterne mid-
ler, og så bliver det nødvendigt at af-
veje, om man skal bruge lokalerne
til studiepladser eller til at huse et

eksternt forskningsprojekt. Det
nordjyske universitetet har udvidet
en del de senere år, men alligevel er
der stadig lokalemangel. Som mid-
lertidig løsning har universitetet stil-
let seks pavilloner op på 2.000 kva-
dratmeter med toiletter, køkkener
og kontorer af en størrelse, som man
kan regulere efter behov, fortæller
ingeniør Jarne Nielsen fra Teknisk
Forvaltning. De bliver brugt som
grupperum, men rummer også nogle
steder hele institutter og forskermil-
jøer. 

Sys Christina Vestergaard/ scv@adm.au.dk

Et antal studenterarbejds-
pladser ligner en succes 
på Informationsvidenskab.
Studielederen er glad for
ordningen, og de studeren-
de danner egne sparrings-
netværk. 

Erfaringer fra andre universiteter ta-
ler positivt for faste arbejdspladser
til studerende, og selvom det ikke er
så udbredt på Aarhus Universitet,
har Informationsvidenskab et tilbud
om “læseplads”. Her kan de stude-
rende booke små kontorer med in-
ternetadgang, borde, stole og en re-
ol, men der er langtfra kontorer til
alle. Studieleder Steffen Brandorff
siger: 

– På Informationsvidenskab kører
ordningen sammen med Datalogi.
Der er ca. 180 arbejdspladser, som
de studerende kan søge. Der er en
meget stor interesse for tilbuddet,
men det bliver ikke helt udnyttet,
som man kunne ønske. Kigger man
rundt, kan man se, at kun tre fjerde-
dele bruger kontoret regelmæssigt,
sådan som det er tiltænkt. Resten
står tomme en stor del af tiden. Så
der er helt klart plads til forbedring.

Især specialestuderende 
Kontorerne bliver uddelt efter anci-
ennitet, så det er primært speciale-
studerende, der får tilbudt ordning-
en. Men studerende med børn bliver
også tilgodeset sammen med andre
med specielle behov, der kan gøre
det nødvendigt ikke at bruge hjem-
met som arbejdsplads.

Om der på baggrund af tilbuddet
er et positivt output hos de stude-
rende, kan han ikke sige, da ord-
ningen er relativt ny, og der ikke rig-
tigt er noget at sammenligne med.
Men en ting er for ham sikkert:

– Sådan et tilbud er en god måde
at sige til de studerende, at de ikke
kun har ret til at være her. Det har
høj prioritet, at de har et fast sted at
arbejde.   

Specialestuderende og studievejle-
der Rikke Korgaard Enevoldsen har
haft en arbejdsplads i to semestre og
nydt godt af det. Hun har en specia-
leplads sammen med læsemakkeren,
hun deler et tomandskontor med.

– Fordelen er, at man kan flytte
sit arbejde væk fra hjemmet, så de
gængse overspringshandlinger som
tøjvask og rengøring bliver umulige.
Man har et frirum derhjemme, og
kontoret bliver til ens arbejdsplads,
hvor det er muligt at koncentrere sig
100 procent.  

Spontan sparring
Et af de vigtigste afkast af at bruge
arbejdspladsen på universitetet er
for Rikke Enevoldsen sparringen
med de andre studerende.

– Miljøet gør, at der altid er an-
dre, der arbejder med samme faglige
udgangspunkt som dig selv. De stu-
derende har i dette semester taget
initiativ til at lave en liste over,
hvem der arbejder med hvad og
hvor. Det gør det muligt at søge
hjælp eller inspiration i kontoret ved
siden af, siger Rikke Enevoldsen.

Til forskel fra en læsesal har kon-
torerne ifølge Rikke Enevoldsen en
klar fordel. 

– Hvis døren står åben, er det en
invitation til dialog med de andre
studerende. Hvis den er lukket, ar-
bejder man. Det betyder, at både so-
cial og faglig kontakt er mulig i et og
samme rum. Jeg kan se en klar for-
del i, at denne form for tilbud blev
givet til langt flere. Måske kunne det
især for de specialestuderende bety-
de, at man ikke havner i “sumpen”
eller mister kontakten med det fagli-
ge miljø.

Kasper Thaarup

Et fagligt og socialt fællesskab

læsepladser

Lars Kruse/AU-foto

På Informationsvidenskab og Datalogi er der ca. 180 arbejdspladser, som de studerende kan booke. 
Her ses to specialestuderende Sarah Blichfeldt og Louise Rosenberg Dahm.
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UK2
Udviklingskontrakten er godkendt af Videnskabs-

ministeriet. Indtil videre gælder den for 2005, 

men det er universitetets intention, at de seks 

udvalgte fokusområder inden for forskning fortsat

skal tildeles særlig opmærksomhed i den efterføl-

gende udviklingskontrakt for perioden 2006-2009.

De seks fokusområder inden for forskning er: 

globalisering, molekylær medicin, nano-science, 

religion som normsætter, teoretisk naturvidenskab

og videnssamfundet. 

CAMPUS tager emnerne op ét efter ét i de 

kommende udgaver af avisen.

8

Valget af “globalisering” som fokus-
område for forskningen i udviklings-
kontrakten, UK2, spreder begej-
string på både Det Samfundsviden-
skabelige og Det Humanistiske Fa-
kultet. På den ene side har temaet
den styrke, at forskere fra de to fa-
kulteter allerede markerer sig stærkt
inden for området, og på den anden
side har der vist sig at være et bety-
deligt potentiale for at gå endnu
mere i dybden med temaet. 

Det var netop den fornemmelse,
der lå til grund for, at Samfundsvi-
denskab som det første fakultet defi-
nerede “globalisering” som et veleg-
net tværfagligt tema.

– Det er et godt fokusområde, for-
di det overordnede emne indeholder
en mængde temaer, som er relevan-
te for samfundsvidenskaben. Det er
første gang, alle fire institutter ar-
bejder sammen om et overordnet
emne, og vi håber, det skaber syner-
gi at analysere temaet fra forskellige
vinkler, siger dekan på Samfunds-
videnskab Tom Latrup-Pe-
dersen.

Fakultetet begyndte at tænke på
globalisering før sommerferien 2004
og nedsatte et udvalg, der arbejdede
hen over sommeren med at konkre-
tisere temaerne. Tidligt stod det
klart, at temaet desuden havde den
kvalitet, at andre fakulteter kunne
deltage, og det kunne give den til-
stræbte mulighed for tværfakultært
samarbejde, som også er vigtig for
fokusområderne til udviklingskon-
trakten, påpeger dekanen.

Globalisering overalt
Det kan Humaniora bekræfte. Da
Samfundsvidenskab meldte ud, at
fakultetet gerne ville arbejde med

globalisering, lod Humaniora sig
straks inspirere. En række for-
skere på fakultetet var alle-
rede i gang med relate-
ret forskning, og
andre kunne se
oplagte underte-
maer. 

– Det er et godt om-
råde for Humaniora,
fordi globalisering som
fænomen og begreb i den
grad er tidsaktuelt. Globalise-
ring gennemsyrer alt i øje-
blikket. En masse politik,
også universitetspolitik,
begrundes og legitimeres
i dag med henvisning til
globalisering. Vi skal
have den og den type
“tuition fees” for uden-
landske studerende på
grund af globalisering;
vi skal gøre sådan og
sådan på vores arbejds-
marked på grund af
globalisering, vi skal
vogte vores sprog på
grund af globalisering.
Globalisering påvirker
vores kultur, vores sprog,
vores kollektive identiteter,
vores forståelse af fortiden – alt
det er oplagte humanistiske gen-
standsfelter, forklarer Peter Bugge,
der er prodekan for forskning på
Humaniora.

Åben for flere projekter
Samfundsvidenskab udarbejdede i
august 2004 en pjece, der beskriver
de fem undertemaer, som fakultetets
forskere vil arbejde med: det globale
marked, europæisk integration, glo-
bal management, globalisering og
velfærdsstat samt statens rolle
og internationale relationer.

Under hvert under-
tema er der

mellem to og syv
temaer. Det bety-
der ikke, at der
er lukket for
flere projekter.

Det samme gæl-
der for Humaniora,

påpeger prodekan
Peter Bugge.
Her er der lavet et idé-

katalog, og i øjeblikket ar-
bejder forskerne på at af-

klare, hvilke af ideerne
der er bæredygtige.

Undertema-
erne på
Humanio-
ra tegner
sig på nu-
værende
tidspunkt
som følgen-
de fem om-
råder: ma-

teriel kultur
og identitets-

dannelse (her-
under globalise-

ring i fortid og nu-
tid), nationer, regioner

og netværk på globale
præmisser, æstetik og littera-

tur på globaliserede betingelser,
universalitet, politik og offentlighed
samt lokalisering, hybridisering og
migration.

Ét samlet projekt
Begge fakulteter vil hen over som-
meren kigge efter muligheder for
projekter på tværs af fakulteterne.
Tværfagligheden skulle gerne række

ud over fakultetsgrænserne. 
– Det er meget vigtigt at

understrege, at vi ikke skal
have to parallelle globali-

seringsprojekter. Det skal være uni-
versitetets satsning, det her. Vi har
en mulighed for at opnå en meget
høj grad af synergi og tværfaglighed,
og vi håber, det bliver mere end dia-
log – altså simpelthen et egentligt
samarbejde, siger Peter Bugge og
uddyber, hvorfor der er grundlag for
det:

– Mange af de indsendte forslag
inddrager allerede forskere fra for-
skellige fag og institutter, og når vi
taler om for eksempel universalitets-
principper og offentlighed, eller na-
tioner, religioner og netværk på glo-
bale præmisser, som er områder, vi
arbejder med på Humaniora, er det
tydeligt, at der er berøringsflader
med det samfundsfaglige. 

Dekan Tom Latrup-Pedersen fra
Samfundsvidenskab deler hans posi-
tive indstilling til et øget tværfakul-
tært samarbejde. 

– Det håber vi bestemt, der er
grundlag for. Når det ligger endelig
fast, hvilke emner Humaniora vil ar-
bejde med, kan det afgøres, i hvor
stor udstrækning det bliver muligt at
arbejde sammen på tværs. Det er vo-
res opfattelse, at der er områder,
hvor der i høj grad er fælles interes-
ser.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

De to fakulteter, som indtil videre er
berørt af fokusområdet “globalise-
ring”, er enige om, at den øvrige
forskning på fakulteterne ikke vil
blive nedprioriteret i 2005-2009,
hvor “globalisering” er udpeget som
fokusområde. 

For eksempel havde Humaniora
foreslået tre fokusområder til UK2,
og to af dem, “globalisering” og “vi-

denssamfundet” er med. Det tredje
tema, “kognition, kommunikation
og kultur” vil køre sideløbende, for-
tæller prodekan Peter Bugge.

– Det emne skal nok klare sig
uden at stå i udviklingskontrakten.
Det er noget af det mest hotte i øje-
blikket og har stor bevågenhed. Det
har lige fået flere millioner kroner
fra forskellige bevillinger fra forsk-
ningsrådene. Og det er et godt ek-
sempel på, at fordi vi satser på nogle

fokusområder i udviklingskontrak-
ten, så går al anden forskning ikke i
stå i mellemtiden.

Dermed er han inde på, at udvik-
lingskontrakten ikke må afføde en
rangordning inden for forskningen
ved at udpege nogle enkelte emner
som satsningsområder.

– Der skal ikke være et A- og B-
hold. Målet er stadigvæk, at alle vi-
denskabelige medarbejdere skal ha-
ve så gode vilkår som overhovedet
muligt for at forske i det, de finder
spændende. Uden motivation bliver
der aldrig god forskning, slår Peter
Bugge fast. 

Nye fokusområder spirer
Dekan Tom Latrup-Pedersen fra
Samfundsvidenskab afmystificerer

også eventuelle signaler om, at nogle
forskningsområder skulle være vigti-
gere for universitetet end andre. Ud-
viklingskontrakten skal opfattes som
en ekstra katalysator for at skærpe
opmærksomheden på bestemte
emner og medvirke til, at universite-
tets forskere samler kræfterne på
det område.

– Ved at skrive et forskningsom-
råde ind i udviklingskontrakten bli-
ver det lettere at samle kræfterne
om det. Men det betyder ikke, at der
ikke er andre styrkeområder og an-
dre forskningsprojekter, som skal gi-
ves opmærksomhed. Egentlig er der
ikke noget voldsomt specielt ved, at
man indgår i et større samarbejde
om et emne. Det berører ikke den
øvrige forskning, siger Tom Latrup-

Pedersen.
For universitetet er det i høj grad

vigtigt, tilføjer Peter Bugge, at den
øvrige forskning fortsat trives på
bedste maner, for det er der, ideerne
til de næste fokusområder spirer.

– Der kommer en UK3, som vi
skal i gang med at forberede til
2009. Hvis alle styrter rundt som
greyhounds efter en mekanisk hare,
der står globalisering på, så bliver
der ingen til at registrere, hvad der
ellers sker, og hvad der har det stør-
ste vækstpotentiale eller bliver det
mest udfordrende forskningsområde
næste gang, siger Peter Bugge.   

Sys Christina Vestergaard/scv@adm.au.dk
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Øvrig forskning 
skal også plejes
forskningsprioritering

fokusområde

fokus på forskning

Globalisering 
tænder på tværs
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet fostrede ideen til “globalisering” som fokusområde, 
og det lod Humaniora sig inspirere af. Mulighederne for tværfaglig og tværfakultær 
forskning er store, lyder det fra begge fakulteter. Og viljen er der.

Alice H
ansen
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Mangel på selvværd er det 
altoverskyggende problem, 
når studielivet kradser. 
Det oplever studenterpræst 
Steen Andreassen, som flere
og flere studerende søger
hjælp hos.

Studerende bliver betragtet som nogle af
de mest privilegerede unge. Og med
rette, for de vælter sig i uddannelsesmu-
ligheder, som generationer før dem ikke
havde eller overhovedet drømte om. Men
privilegeret er ikke lig med sorgløs. Det
erfarer studenterpræst Steen Andreas-
sen, som et stigende antal studerende
opsøger, fordi studierne eller tilværelsen
generelt volder problemer.

– Tidligere var ens livsbane og karriere
mere prædestineret ud fra forældrenes
tilværelse. Det er blevet mere komplekst
i dag. Det er et multichoice-samfund, og
det har kun gjort det sværere at vælge.
Før lod vi mere være overladt til skæb-
nen. Det gjaldt ikke kun karrieren, men
alle forhold i livet. Kunne man ikke få
børn, så fik man ikke børn. I dag er der
nærmest 60 forskellige måder at få børn
på. Vi lever i et lotto-samfund. Trækker
du en nitte, så trækker du bare et nyt
lod, siger studenterpræst Steen Andreas-
sen. 

Fremtiden forstyrrer
Konsekvensen er en konstant higen og
søgen efter det perfekte og det optimale.
Mange studerende er fikserede på, hvad
de skal opnå i fremtiden, frem for at ny-
de nuet og de nære relationer. 

– Mange studerende knokler for at vi-
se, at de på et eller andet tidspunkt bli-
ver til noget stort. Men det er ikke det,
der gør mennesker lykkelige, påpeger
Steen Andreassen og tilføjer med det
samme:

– Det gør de nære relationer, og de
nære relationer handler ikke om præsta-
tioner. Men vi lever i en utrolig præsta-
tionsfikseret tid. Vi får stress og vel-
færdssygdomme, fordi vi tror, vi kan
præstere os til kærlighed. Det er dybest
set det, vi kæmper for – at elske og blive
elsket. Og så skal vi yde os til det, tror vi.

Steen Andreassen har været studenter-
præst i Århus siden 1996 og fik for fire år
siden en kollega, Karen Neergaard Stub-
kjær. De har kontor på henholdsvis Aar-
hus Universitet og Handelshøjskolen i
Århus, men står til rådighed for alle stu-
derende på videregående uddannelser i
byen. Sjælesorgsarbejdet – samtaler med
studerende – fylder en stadig større del
af deres tid. 

– Der kunne godt være et par præster
mere, og vi ville stadig have meget at
lave, konstaterer han, efter at han de se-
neste fire-fem år har oplevet et markant
stigende behov hos studerende for at
have en at tale med om deres mentale
tilstand. 

De allerbedste hoveder
Mangel på selvværd er efterhånden ble-
vet det altoverskyggende tema i samta-
lerne. Langt de fleste samtaler kredser
om det emne. Mere specifikt døjer man-
ge studerende med, at de føler skam

over, at de ikke slår til. Nogle døjer med
ikke længere at være blandt de bedste
som i gymnasiet. Andre er stadig topstu-
derende, men frygter så, at det får en
ende.

– Jeg har også haft nogle af universite-
tets allerbedste hoveder. De går i sort,
fordi de ikke kan leve op til deres egne
forventninger, deres eget gennemsnit. De
magter ikke presset, siger studenter-
præsten. 

Ingen journal
Med studenterpræsterne kan de stude-
rende tale om hvad som helst, som måtte
tynge dem – identitets- og selvværdspro-
blemer, livets mening, religiøse spørgs-
mål, par- og forældrerelationer, ensom-
hed, udbrændthed, vrede, sorg, angst for
bare at nævne nogle eksempler. Præster-
ne fører ingen journaler eller arkiv, og de
har tavshedspligt. Ofte kender de kun de

studerendes fornavne, hvis ikke folk væl-
ger at være helt anonyme. 

– Det, jeg kan give, er tid. Og det, som
de kan få, er opmærksomhed. Jeg hjæl-

per med at skabe opmærksomhed om-
kring den dybere sammenhæng – og ba-
re det at få den opmærksomhed, det er
halvdelen af terapien, siger studenter-
præsten.

Rodarbejde
Når man har problemer af en eller an-

den art, kan det være svært selv at forstå,
hvad der egentlig er problemets kerne.

– Man kredser omkring den samme
problematik uden at kunne se den dybe-
re sammenhæng. Det er sådan, at me-
ning betyder sammenhæng, og først når
man kan se sammenhængen, giver livet
mening. Et menneske, der oplever, at li-
vet ikke giver mening, har noget i sit liv,
der ikke hænger sammen. Noget, ved-
kommende skammer sig over, ikke kan
forstå eller komme overens med. Og me-
ning har vi brug for alle sammen. Ved at
lytte, se og reagere åbent og ærligt kan
jeg være med til, at personen finder ud
af, hvad der forhindrer, at der er sam-
menhæng i vedkommendes liv, siger
Steen Andreassen, der kalder samtalerne
for rodarbejde. 

Han spørger aldrig, hvilke studier de
hjælpsøgende kommer fra, men det er
Steen Andreassens opfattelse, at det er
studerende fra alle fakulteter, der opsø-
ger ham. Især studerende fra “hårde stu-
dier”, som han udtrykker det og refererer
til Jura og Medicin. 60-70 procent af
dem, der henvender sig til præsten, er
kvinder.  

Sys Christina Vestergaard /scv@adm.au.dk

studenterpræsten
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Jeg hører jævnligt fra folk, at de 
har gået i over et år og overvejet 
at banke på min dør. Det er en
svær overvindelse at skulle opsøge
hjælp i en kultur, hvor man skal
være stærk. I universitetsverdenen
skal man være stærk. 

Aarhus Universitet var det tredje 

universitet i Danmark, der fik tilknyttet

en studenterpræst. Det var i 1970. I dag

har alle landets universiteter en eller

flere studenterpræster. 

Steen Andreassen, der også er præst 

for Studentermenigheden i Århus, har

kontor på Aarhus Universitet. Han er

lønnet af Folkekirken og virker som 

sognepræst i Møllevangskirken 20 

procent af sin tid. Hans kollega, Karen

Neergaard Stubkjær på Handelshøj-

skolen, er netop stoppet som studen-

terpræst, og der vil blive ansat en ny 

formentlig fra august. 

Steen Andreassen tilbyder sjælesorg i

form af samtaler til de studerende på

videregående uddannelser – uanset 

religiøs overbevisning, om de overhove-

det har nogen. Samtalerne foregår på

studenterpræsternes kontorer eller 

privat hos præsten uden for normal 

arbejdstid. Man behøver ikke bestille

tid, og de studerende kan henvende sig

dag og nat, hverdag og weekend alt

efter, hvor akutte problemerne er. 

De fleste ringer og aftaler tid med 

præsterne. Antallet af samtaler er ikke

begrænset.

Præsten rydder op 
efter lotto-samfundet

Studenterpræst Steen Andreassen bruger en stor del af sin tid på samtaler med studerende. 
Det koster ingenting at få hans hjælp, og alle er velkomne – uanset religiøs overbevisning.

“Steen Andreassen, studenterpræst:

Lars Kruse/AU-foto

mentalhygiejne
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På forsiden af Anne Fortiers debutroman,
Hyrder på bjerget, rækker Eva Adam æblet,
mens slangen og de andre dyr i Edens Have
kigger på. Mennesket har tabt sin uskyld og
fordrives til en verden af nye oplevelser, erfa-
ringer og indsigter. Prisen for kundskab er tab
af uskyld.

Nogenlunde sådan udvikler historien sig
også for den noget naive, vestjyske pige Marie,
da hun flytter fra Holstebro til Århus for at læ-
se idehistorie. Hun flytter ind hos sin excen-
triske onkel Thomas, der er fysikprofessor ved
universitetet. Mærkelige personer render ind
og ud af huset på de særeste tidspunkter af
døgnet, men efterhånden går det op for hende,
at onklen er involveret i et hemmeligt selskab
ved navn Atlantis – et selskab, der har en stor,
global mission. Snart hvirvles Marie ind i en
absurd historie med overraskende drejninger,
der skal gøre hende klogere på livet og sig selv.

– Jeg har altid været interesseret i den slags
historier, hvor man får tæppet hevet væk un-
der sig, fortæller Anne Fortier, der begyndte at
læse idehistorie på Aarhus Universitet i 1990.

Idehistorie i 90’erne
Allerede på det tidspunkt begyndte hun på de
skriverier, der nu er blevet til en roman.

– Jeg har altid haft lyst til at skrive og for-
tælle historier. I Århus åbnede der sig en ny
verden for mig. Jeg mødte en masse sjove og
spændende mennesker og havde nogle ople-
velser, som jeg synes, verden skulle høre mere
om.

– Du kommer selv fra Holstebro og har
læst idehistorie. Er det en selvbiografisk
roman?

– Jeg ved godt, at man siger, at nu er det en
debutroman, og så er den selvfølgelig fyldt
med selvbiografiske elementer – som om det
er en kritik. Det er jo ikke sådan, at Marie er
mig, og at jeg mener alt det, hun siger. Perso-
nerne er selvfølgelig modelleret over en masse
personer, jeg er stødt ind i på min vej i livet.
Man kan sige, de er stemmer i mit hoved, jeg
kan give frit løb, og det har jeg haft en enorm
fornøjelse ved.

– Hvordan var det miljø, der mødte dig på
idehistorie i starten af 90’erne?

– Det var jo et herligt miljø, med nogle fan-
tastisk givende undervisere, som ofte med få
ord kunne få sagt mere, end mange kan på
flere måneder. De var ikke bange for at dele ud
af deres identitets- og eksistenskriser, og man
kunne suge en masse til sig, hvis man ellers
kunne forstå dem.

– En af Maries medstuderende i bogen, Ida,
er noget af en furie. Fandtes hendes type vir-
kelig?

– Hun er trukket meget skarpt op for effek-
tens skyld. Hun er meget speciel og overspil-
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BØGER

I believe in angels
When I know the time is right for me
I’ll cross the stream
I have a dream
ABBA

Mandag formiddag klokken ti femten begyndte
studiet. Vi sad alle parat med vores A4-blokke
og vort overvejende sorte, tæt tilknappede tøj,
da lektor Wormsen trådte ind iført solbriller,
uldent halstørklæde, og med det meste af en
pakke ballontyggegummi i munden. Han satte
sig eftertrykkeligt på sin stol og klaskede en
slunken Fakta-pose i bordet foran sig.
Kuglepennene krussedullede allerede rundt i
hesteskoen. Lotte havde advaret os om at lek-
tor Wormsen var kendt for sin fragmentariske
stil, og ingen ville gå glip af en eneste stavelse.
Solbrillerne stirrede længe rundt på os, og det
eneste, der brød andagten, var knaldet fra en
enkelt tyggegummibobbel. Så sprang han
pludselig op og greb et stykke kridt. “Jeg
havde en drøm i nat ...” begyndte han og teg-
nede et stort kryds på tavlen. Derpå trådte han
et skridt tilbage og betragtede sit værk. “Plus!”
udbrød han så. “I modsætning til minus!
Jamen, det er jo fandeme én stor sammen-
sværgelse!” 

Der gik igen en rum tid, i hvilken ingen
turde tage øjnene fra ham. Lektor Wormsen

nikkede for sig selv et par gange, rystede så
træt på hovedet og smed sig ned på stolen
igen, hvorpå han i mangel af bedre slaskede
Fakta-posen ned på gulvet.

“Det har meget at gøre med at have kval-
me!” sukkede han så, “modernitetserfaring!
Sandhedens øjeblik. Stirre tyren i øjnene.
Hvem overlever? Det er der sgu ingen, der gør.
Hvad fanden laver vi egentlig her, når vi
kunne være på Ibiza? Er det dét? Plus! Så
hænger han der på korset! Det store plus! Det
ville fandeme være et minus i min bog! Men
det er det dér med tro, ikke. Troen flytter bjer-
ge. Hurra! Viden flytter sgu ikke en skid! Og fi-
losofien? Ja, dén er sgu god! Så står de dér
splitternøgne med det dér æble! Læs Milton!
Og vi andre kan så rende rundt med alle de
her forbandede hjerneceller! Hold kæft for en
handel!”

Han betragtede os appellerende, næsten for-
nærmet. “Jamen altså! Lad da være med at
komme og fortælle mig, at Kierkegaard ikke
havde det ... havde noget ... Altså I skal sgu
ikke komme og sige, at man ikke godt kan føle
en vis ...” Inspirationens overraskende frontal-
angreb på lektor Wormsen fik ham igen til at
gå i stå og se endnu mere fornærmet ud end
før. Dette udtryk gik dog snart over i bedrø-
velse, og han tog meget langsomt solbrillerne
af, lagde dem foran sig på bordet og konklude-
rede med himmelvendt blik: “Dem, der er
kommet for at redde verden, de kan godt gå
hjem igen.”

Kristian, der var den eneste, der turde røre
sig i stilheden, nikkede imidlertid vedholdende
og skriblede og skriblede i sin Tolkien-notes-
bog, som om lektor Wormsens blotte tilstede-
værelse i lokalet havde åbnet en helt ny di-
mension, der straks måtte udforskes. Selv lek-
tor Wormsen endte med bare at sidde og stirre
på den kartoffeltrykte udøver af dette uvante
begejstringsniveau, og hans tyggende kæber
gik gradvis i stå.

Lene rakte nu hånden op og forhørte sig om,
hvor vidt det, der stod i studieplanen, var rig-
tigt. Altså at vi her hos lektor Wormsen man-
dag formiddag skulle gennemgå de gamle græ-
kere. Og i bekræftende fald hvilket oversigts-
værk ville han så anbefale os? Den lille Barbie-
lineal dirrede allerede forventningsfuldt i hen-
des hånd.

Lektor Wormsen så umådeligt træt på
hende. Så tog han solbrillerne på igen og fiske-
de posen op på bordet. Den viste sig at inde-
holde et oversigtsværk med en alt andet end
tilforladelig pris, hvis tilstedeværelse i en given
boglade i midtbyen lektor Wormsen godt turde
garantere et par uger endnu. Ellers måtte vi
sgu kopiere.

Der var noget stille om kantinebordet.
Ida sad og tog sig til hovedet over Informa-

tion, Kristian malede rollespilsfigurer, og Stine
sad og snurrede en hårtot om sin langefinger
og prøvede at få Joe til at opdage at hun læste
en nyere amerikansk filosof, hvis primære bi-
drag til det intellektuelle landskab – så vidt jeg
lige havde kunnet skimte på flappen – var at
opdage at verden var for kompleks til at det
kunne betale sig at regne den ud.

“Hvad betyder det dér ... assertive multilate-

ralism?” ville Stine vide og pegede med en
finger.

Joe kiggede pligtskyldigt ned i bogen. “Det
betyler at vi laler som om vi ville gerne lytter
til dem i Europa, men vi i virkeligheden gør
lige hva vi gerne vil.”

Stine belønnede ham med et forgabt smil.
Joe åbnede en læseplan.
“Hvad så, har du ellers fundet dig til rette

her i Århus?” følte jeg mig nødsaget til at spør-
ge inden han eventuelt begyndte at kede sig og
tog hjem.

“Ja, mange tak,” svarede han høfligt, men
var i øvrigt mest optaget af læseplanen.
“Tusind tak.”
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Redigeret af Hans Plauborg

roman  

Fortabt 
i Århus
Aarhus Universitet er rammen om en ny filosofisk 
gyserkomedie. Forfatteren hedder Anne Fortier og 
har en ph.d.-grad i idehistorie fra universitetet.

Hyrder på bjerget

Uddrag fra romanen side 50-54.

Anne Fortier er i disse dage i Danmark for at promovere sin debutroman Hyrder på bjerget.

NR 6 tl  23/03/05  12:01  Side 10



ler, men det er der jo, som læseren finder ud
af, en grund til.

Sproglige lækkerier
I pressemeddelelsen kaldes Hyrder på bjerget
en fabulerende filosofisk gyserkomedie om tro
og videnskab. Inspirationen kommer bl.a. fra
Umberto Ecos Foucaults pendul og John Fow-
les’ Troldmanden.

– Det var nogle af de bøger, jeg havde traw-
let igennem, da jeg selv begyndte at skrive.
Men jeg synes, historien er lidt unik og inde-
holder elementer, jeg ikke er stødt på i andre
romaner, siger Anne Fortier.

Rablende morsom er den i hvert fald. Er
man til metaforik på højt sprogligt niveau, er
der mange lækkerier i bogen. Da Marie på et
tidspunkt finder sig selv med hånden i lom-
men på en medstuderendes jakke, fordi nogen
har fortalt hende, at vedkommende har et bil-
lede af hende i sin pung, kommenteres det så-
ledes:

“Før jeg overhovedet havde konsulteret søn-
dagsskoleleder Kamma Bisgaard eller nogen

som helst anden anstændig stemme i mit ho-
ved, stod jeg med hånden nede i Joes inder-
lomme og lirkede hans tegnebog ud. Så galt
kan det gå trods genetisk disposition og års
opdragelse; nogle gange får den frie vilje lige
en olfert af det menneskelige urinstinkt.”

– Når det gælder det sproglige, har jeg
tænkt meget over, hvor simpelt og morsomt
noget, du virkelig mener, kan udtrykkes. Altså,
hvor meget gods kan man få ind i en kasse
doughnuts, ikke? Jeg håber, bogen kan give
mange forskellige typer læseoplevelser, siger
Anne Fortier.

En gave
Det er næppe en overdrivelse at konstatere, at
Anne Fortiers roman har været lang tid under-
vejs. Mens hun arbejdede på sin ph.d.-afhand-
ling på idehistorie, rørte hun den slet ikke, og
på et tidspunkt havde hun næsten glemt den.

– Folk spørger tit, om det ikke er træls, at
det har taget så lang tid, men det synes jeg slet
ikke. Det har været som at give sig selv en
gave, når jeg kunne sætte mig ned og skrive på
den. Selv her til slut under korrekturlæsningen
er jeg ikke blevet træt af den. Den har været
længe undervejs, men jeg synes, den har ligget
og gæret på en god måde.

– Er der flere bøger i dig fremover.
– Ja, ja da. Det her er kun starten, håber

jeg. Der er masser af historier på bedding; jeg
kan slet ikke lade være med at skrive.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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vagtskifte 
på datakontoret
Tirsdag den 1. marts var der vagtskifte på
Datakontoret, hvor Orla Hoppe tiltrådte
som it-chef, da den tidligere chef Niels
Kjærgaard ønskede at overgå til en stilling
som chefkonsulent inden for systemudvik-
ling. Orla Hoppe kommer fra en stilling som
souschef på Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet. Han startede faktisk som studiechef på
fakultetet den 1. marts 1990 – så efter præ-

cis 15 år kunne han altså holde flyttedag.
Orla Hoppe går med egne ord i øjeblikket

rundt med store øjne og ører. 
– Lige nu er jeg godt i gang med at få et

overblik over Datakontoret. Når den proces
er overstået, er det min plan at besøge og
komme i dialog med alle de enheder, Data-
kontoret servicerer, siger den nye it-chef. 

En af de nye opgaver, som står for døren
er, at Datakontoret fremover skal spille en
mere aktiv rolle i de samarbejdsprojekter,
der foregår i Rektorkollegiets regi, herunder
digital forvaltning og digital signatur.   /ac

Erhvervssproglig medarbejder Bibiana Pa-
luszewska, Institut for Økonomi, blev den
16. marts valgt til ny formand for Forbundet
Kommunikation og Sprogs klub på Aarhus
Universitet. Hun overtager posten efter
cand.ling.merc. Lisbeth Heilesen på Mole-
kylærbiologisk Institut. 

Det er ikke første gang, Bibiana Paluszew-
ska træder i Lisbeth Heilesens faglige fod-
spor. I 1989 fik hun sit første job på Aarhus
Universitet som barselsvikar for netop Hei-
lesen og kom herefter til Institut for Virk-
somhedsledelse, som senere fusionerede
med Økonomisk Institut og blev til Institut
for Økonomi.

Den 50-årige Bibiana Paluszewska har
været medlem af  bestyrelsen i 10 år og bli-
ver nu købt fri ni timer om ugen fra sit job
for at varetage de opgaver, der følger med
formandsposten.   /scv

Simon Krøyer blev på Fællesrådets møde
den 15. marts valgt til ny formand for Stu-
denterrådet.

Simon Krøyer har været aktiv i studenter-
politik siden 2002, de sidste 12 måneder i
styrelsen for Studenterrådet. Han er 23 år
og studerer statskundskab på 6. semester. 

Med blandt andet en plads i Statsrådet og
poster som medlem af Akademisk Råd på
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,
Internationalt Udvalg og IKT-udvalget i
bagagen føler den nye formand sig klar til at
påtage sig den politiske ledelse af Studen-
terrådet. Han afløser Kasper Rasmussen,
der er medlem af bestyrelsen på AU og har
været formand for Studenterrådet siden au-
gust 2003.   /kt 

NAVNE
Redigeret af Helge Hollesen

“Selv tak. Det er da ikke for det.”
Jeg kunne godt fornemme at jeg skulle

passe mig selv, og besluttede at lade det blive
ved det. Herregud, jeg prøvede bare at være
venlig, for det er jo ikke nemt at være frem-
med i Danmark. Jeg vidste da godt, at jeg ikke
kunne hamle op med Stine og hendes røde
lokker, men det var da så primitivt at gå rundt
og tro at al kommunikation mellem mænd og
kvinder nødvendigvis havde en overtone af
noget biologisk.

Da Joe kiggede op igen, så han lige forbi
mig.

“Hvor findes det her ... Center for Social-
apoka-lyptik?” spurgte han alle andre end mig.

“Det pisseregner altså,” kunne Ida oplyse.
“Jeg har en paraply,” sagde Stine til Joe. “Vi

kan følges.”
“Ellers tak,” sagde Joe høfligt. “Tusind tak.”
“Nåh ...” Ida vendte en side, “du er måske i

bil?”
“øhm ...” sagde Joe.
“Har du bil?” spurgte Stine.
“Nja ...” sagde Joe.
“Skidegodt,” Ida foldede avisen sammen, “så

kan du lige have én foran og fire bagi.”
“Så langt er der altså ikke!” sagde Lene.
“Gu’ fa’en er der så!” modsagde Ida hende,

“nu har jeg sgu rendt rundt og demonstreret
imod privatbilismen lige siden folkeskolen. Nu
er det min tur!”

Lastet med os piger og Kristian, hvis principi-
elle maskinskræk hurtigt veg for fryden over at
sidde i en ægte Ford Mustang, der ikke blot
kunne gå fra nul til hundrede på fem komma
fire sekunder, men som også kunne køre over
for rødt, ja, så fragtede Joe os sammenbidt

hele den ifølge min indre kørelærer livsfarlige
halve kilometer over til Centret til et akkom-
pagnement af nysgerrige spørgsmål.

“Hvad er dén der dims til?”
“Jeg ve igge hva heler på dansk.”
“Hvad hedder det så på engelsk?”
“Jeg kan igge huske.”
“Er det dér en laser-detektor?”
“Det ...”
“Det er skideforbudt.”
“Det igge forbudt i Texas.”
“Det er sgu da ikke ... du har sgu da ikke

taget bilen med fra Texas?”
“Hvorfor igge?”
“Hold kæft! Vi har sgu da biler her i Eur-

opa.”
„Hey! Væk med finger! Igge røre!”
“Nånå!”
“Farlig!”
“Give me a fårging break, ikk’!”
Det korte af det lange var at Joe kom fra et

sted, der hed Jordan, Texas, og at hans fami-
lie, så vidt vi alle sammen kunne forstå, svøm-
mede i penge. Det var noget med, at han var
den eneste søn, og at når han nu engang fik
snøvlet sig færdig med sin europæiske dannel-
sesrejse, så var der et familiefirma, der skulle
overtages. Noget med olie. Vidste vi hvad olie
var?

Et spørgende blik i bakspejlet.
Hele bagsædet nikkede ivrigt bekræftende,

og Stine sendte sin læbepomade rundt.

Hyrder på bjerget 
Lindhardt og Ringhof
432 sider, kr. 299,-

blå bog

studenterrådets 
ny frontfigur 

ny formand for kommunikation og sprog 

..  Anne M.E. Fortier

..  Født 1971 i Holstebro

..  Uddannet på Aarhus Universitet 

og Oxford University 

..  Cand.mag. i idehistorie og massekommunikation

1997, ph.d.-grad i idehistorie 2002

..  Gift med canadieren Jonathan Fortier 

og bosiddende i Indianapolis, USA

..  Arbejder som producer i et tv-produktionsselskab
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Undervisningsassistenter
For alle opslag af stillinger som timelønnet undervis-
ningsassistent gælder følgende: 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om og 
dokumentation for faglige og pædagogiske kvalifika-
tioner samt oplysning om evt. fuldtidsbeskæftigelse
andetsteds og 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 Engelsk

Ved Afdeling for Engelsk vil der i efterårssemesteret
2005 være et antal undervisningsassistenttimer ledi-
ge til besættelse inden for følgende disciplin for 1.
års studerende: Syntaks og morfologi.

Studieordninger og nærmere oplysninger kan fås
ved henvendelse til sekretariatet, Afdeling for En-
gelsk, tlf. 8942 6502.

Ansøgninger med dokumentation for faglige og
pædagogiske kvalifikationer sendes til Institut for
Sprog, Litteratur og Kultur, Studienævnet for Engelsk,
Jens Chr. Skous Vej 7, Bygn. 467, 8000 Århus C. 

Ansøgningen skal være Studienævnet i hænde se-
nest mandag d. 11. april 2005, kl. 12.00. 

Ansøgningen mærkes: 2005-215/1-166.

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.

faglige vejledere

Klassisk Filologi

Klassisk Filologi søger en ny studievejleder pr. 1. juli
2005. Der må påregnes indføring i studievejlederens
arbejdsområder de første to uger af maj.

P.t. aflønnes stillingen med 18 timer pr. måned. 
Ansættelsen varer frem til den 31. december 2005

med mulighed for forlængelse.
En motiveret ansøgning med beskrivelse af hidti-

digt studieforløb og øvrige relevante oplysninger
bedes sendt til Afdelingen for Klassisk og Romansk,

att.: Studienævnet for Klassisk Filologi, Institut for
Sprog, Litteratur og Kultur, Jens Chr. Skous Vej 5,
bygn. 463, 8000 Århus C. 

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag
den 15. april 2005, kl. 12.00. Ansøgningen mærkes:
2005-215/1-167

andre institutioner

Censorer til uddannelsen i 

folkesundhedsvidenskab

Med virkning fra september 2005 skal der udpeges
censorer for en 4-årig periode for uddannelserne i
folkesundhedsvidenskab ved Københavns og Syd-
dansk universitet.

Nærmere oplysning om uddannelsen, herunder ved
hvilke eksaminer, der er ekstern censur, findes ved
links fra censorformandskabets hjemmeside
http://pubhealth.ku.dk/ifsv/. Her kan man også hente
de bekendtgørelser, der fastlægger regler for eksa-
mensordning og censorer, samt det fastsatte tidsfor-
brug for de enkelte eksaminer. På hjemmesiden kan
hentes det elektroniske ansøgningsskema, der bedes
anvendt samt vejledning. 

Ansøgningsfristen er den 4. maj 2005, kl. 12.00.

Praktikophold på ambassaden i Sofia

Danske statsborgere, der er indskrevet ved en højere
dansk eller udenlandsk læreanstalt, vil kunne ansøge
om et praktikophold i uddannelsesøjemed ved am-
bassaden i Sofia. Ansøgningsfrist 1. maj 2005. Yderli-
gere oplysninger på www.au.dk/meddelelser

Nordea recruits 10 Graduates in Denmark

Are you interested in a career within Finance, Law,
Business or Applied Economics? Please read more
about Nordea Investment Managements Graduate
Programme at www.nova100.se/nim or Nordea Life &
Pension Graduate Programme at www.nova100.se/life. 

Please apply before 18th of April 2005.
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forskningsstøtte

Redigeret af Journalkontoret, 

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

Deadline for Meddelelser onsdag kl. 12.00 i ulige 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

Se deadlines på www.au.dk/da/adm/journal/meddel/MEDDELELSER

Forelæsninger

SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin
holdes følgende offentlige forsvar:

Cand.scient. Kim Rrun Drasbæk den 8. april 2005, kl.
14.15 et offentligt forsvar med titlen “Molecular cha-
racterization of native and recombinant ionotrophic
glutamate receptors expressed in neurons and
heterologous systems”. 

Forsvaret finder sted i Auditorium 3, Søauditorier-
ne, Bygning 252, Universitetsparken.

Cand.med. Hans Christian Kjeldsen den 18. april
2005, kl. 17.00 et offentligt forsvar med titlen “Dys-
pepsia in General Practice”. Forsvaret finder sted i
Det Samfundsmedicinske Auditorium, lokale 101, Byg-
ning 262, Universitetsparken.   

Tildelinger

SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har på sit møde den 14. marts 2005 tildelt føl-

gende ph.d.-graden i medicin:

Cand.med. Anders Hessellund for afhandlingen “The
basal tone regulation of retinal arterioles with special
reference to acidosis and vasomotion”.

Cand.med. Sune Rubak for afhandlingen “Motivatio-
nal interviewing in intensive treatment of type 2 dia-
betes detected by screening in general practice.
Overall effect of a course in "Motivational intervie-
wing”.

Cand.med. Lars Ulrik Fokdal for afhandlingen “Radi-
cal radiotherapy in bladder cancer prognostic for sur-
vival, morbidity, and target volume definitions”.

Cand.med. Christine Dahl for afhandlingen “Cultured
human mast cells”.

Cand.med. Søren Krag for afhandlingen “TGF--1 path-
ways and interaction with diabetes in End Renal
Disease”.

Cand.med. Birgit Lund for afhandlingen “Clinical eva-
luation of the morphological QT dispersion as a pre-
dictor of mortality after acute myocardial infarction”.

Cand.med. Søren Vang for afhandlingen “Familial car-
diomyopathies – molecular studies of actin mutations
causing familial hypertrophic cardiomyopathy and fa-
milial dilated cardiomyopathy”.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har på sit møde den 14. marts 2005 tildelt
cand.odont. Thomas Kofod ph.d.-graden i odontolo-
gi.

SAM
Det Akademiske Råd har den 28. februar 2005 tildelt
Bjarne Overgaard Brendstrup ph.d.-graden i national-
økonomi på grundlag af afhandlingen “Essays on the
Empirical Analysis of Auctions”.

Det Akademiske Råd har den 28. februar 2005 tildelt
Morten Spange ph.d.-graden i nationaløkonomi på
grundlag af afhandlingen “Fiscal Stabilization Policies
and Labour Market Rigidities”.

Konferering

SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har på sit møde den 14. marts 2005 konfereret
den medicinske doktorgrad til følgende: 

Cand.med. Annette Haagerup for afhandlingen “The
inheritance of type I allergy”.

Overlæge Hans Kirkegaard for afhandlingen “Clinical
aspects of recovery from neuromuscular block ind-
uced by non-depolarising neuromuscular relaxants
with an intermediate duration of action”.

SAM
Det Akademiske Råd har den 28. februar 2005 tildelt
Jørgen Poulsen doktorgraden i statskundskab på
grundlag af afhandlingen “The general theory of soli-
darity - An essay on the first principles of political
behavior”.

Det Akademiske Råd har den 28. februar 2005 tildelt
Jens Hartig Danielsen doktorgraden i jura på grund-
lag af afhandlingen: “Parallelhandel og varernes frie
bevægelighed”.

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation 

uddeler prisen “Dynamisk forskningsmiljø 2005”, der
belønner et dynamisk, humanistisk forskningsmiljø,
som i særlig grad har vist sig fagligt udviklende, sti-
mulerende og frugtbart. Alle kan indstille et forsk-
ningsmiljø til prisen – herunder forskningsmiljøet
selv. Frist for indsendelse af indstilling er den 4. april
2005. 

Yderligere oplysninger på www.au.dk/meddelelser

Vera och Greta Oldbergs Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forsk-
ning inom de humanistiska, sociala och ekonomiska
vetenskaperna genom utgivande av stipendium till
historiker, socialforskare, nationalekonomer, statsve-
tenskapare, pedagoger eller litteraturhistoriker med
nordisk orientering. Ansökan skall vara styrelsen till-
handa senast 30. april 2005. 

Yderligere oplysninger på www.au.dk/meddelelser

Forskningsrådet for Teknologi og Produktion

Forskningsrådet for Teknologi og Produktion (FTP)
indkalder hermed ansøgninger om støtte til rådets
virkemidler. De nævnte virkemidler kan søges ved 
rådets ansøgningsfrist 1. april 2005 kl. 15.00 eller 
løbende. Se www.au.dk/meddelelser

Kong Christian den Tiendes Fond

Uddeling finder sted hvert år den 26. september. Af
det beløb, som er til rådighed, ydes ca. 2/3 som
støtte til udforskning, forebyggelse og bekæmpelse
af sygdomme, og ca. 1/3 til støtte til kulturelle for-
mål. De enkelte tildelinger overstiger normalt ikke
25.000 kr.

For så vidt angår ansøgninger om støtte til medi-
cinske formål skal ansøgningerne være Fonden i
hænde senest med udgangen af maj måned. Ansøg-
ninger modtaget herefter vil ikke komme i betragt-
ning ved årets uddeling.

Støtte ydes ikke til sociale formål, til studierejser,
til udgifter i forbindelse med deltagelse i kongres,
kursus eller til færdiggørelse af disputatser. Yderligere
oplysninger på www.au.dk/meddelelser

Maskinfabrikant Jochum Jensen og hustru Mette

Marie Jensen, f. Poulsens Mindelegat (fond).

Fra ovennævnte fond er et beløb til rådighed til øjen-
forskning i år 2005. Ansøgninger indsendes i 3 ek-
semplarer til Advokat Niels de Fønss, Toldbodgade
10, 4.s., 6000 Kolding inden den 15. april 2005.

Glud’s Legat

Gluds Legat har som formål at støtte konkrete
forskningsprojekter i Danmark inden for land- og
skovbrug. Der er i år 2005 et beløb stort kr.
1.000.000 til rådighed. Ansøgningsfrist 1. maj 2005. 

Yderligere information på http://www.gluds-legat.dk. 

Midler til antidoping forskning

Anti Doping Danmark opslår forskningsmidler inden-
for fagområdet: ANTIDOPING til fordeling blandt pro-
jekter af såvel medicinsk, fysiologisk, humanistisk,
samfundsvidenskabelig, juridisk og økonomisk karak-
ter. Den samlede bevillingssum i 2005 er på 1 million
kroner. Elektronisk ansøgningsskema kan hentes på
www.doping.dk 

Flere oplysninger på www.au.dk/meddelelser

Agro Park Business - Innovationskonkurrence
Målgruppen for denne konkurrence er alle personer
med en god kommerciel interessant idé, men vi øn-
sker at sætte særlig fokus på ansatte og studerende
ved vidensinstitutioner inden for fødevarer, jordbrug
og miljøområdet. Konkurrencen løber indtil den 15.
maj 2005. De egentlige konkurrenceregler findes på
www.agropark.dk

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på: www.perst.dk

ph.d.-graden doktorgraden 

stillinger
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TTiill  lleejjee::

Fully furnished and well equipped apartment in
Risskov just north of Århus for rent from 1/7 2005
- 1/7 2006. The apartment is the lower part of a
house with only two appartments. In the upper
part lives only one person. The apartment has a
very big and brand new kitchen with access to an
old a cosy garden. There are one big bathroom,
one bedroom and 3 rooms. The house is wonder-
fully situated: close to the sea and the beach,
close to the woods and 10 minutes from Århus
City and the university. Very suitable for a couple.
Rent 7.500- kr. plus expenses
tinne svane email: safari@get2net.dk

3-værelses lejlighed udlejes fra 1/5 - 15/9 2005,
helst ikke-ryger. Lejligheden er nabo til universitet
og hospital. Der er gå-afstand til skov og strand.
Lejligheden er fuldt og pænt møbleret. Der er ad-
gang til internet, vaskemaskine og tørretumbler.
Der er altan. Husleje kr. 5.000,- alt incl. Depositum
2 mdr. leje.
Tlf: 2624 2146 email: leif.irene@webspeed.dk

Villa i nærheden af Aarhus Universitet udlejes i juli
måned 2005 til danskere eller udlændinge med
tilknytning til Aarhus Universitet.
Mobil 2325 1575

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 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

LEGATER 
TIL AKADEMISKE FORFATTERE  

doktorafhandlinger, ph.d.-afhandlinger eller 
andre videnskabelige værker

ansøgningsfrist udløber 1. august 2005

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under Akademiker-
nes Centralorganisation uddeler hvert år legater til akademiske forfattere 
af faglitterært materiale: doktorafhandlinger, ph.d.-afhandlinger eller andre 
vi denskabelige værker der repræsenterer en særlig forskningsmæssig indsats. 

De væsentligste hovedkrav er: 1) at værket skal være udgivet i bogform på et 
kommercielt forlag i perioden 1. januar 2003 – 31. juli 2005, 2) at der ikke 
er udbetalt honorar for udgivelsen 3) at der ikke er mulighed for fremover at 
få udbetalt honorar for udgivelsen. 

Legatet uddeles typisk i portioner af:

•  Op til 40.000 kr. for forsvarede og 
udgivne doktorafhandlinger

•  Op til 25.000 kr. for forsvarede og 
udgivne ph.d.-afhandlinger

• 75 kr. pr. side (max. kr. 15.000) for andre udgivne værker

De nærmere ansøgningskriterier samt obligatoriske ansøgningsskemaer for 
de forskellige kategorier rekvireres enten på AC’s hjemmeside www.ac.dk, 
UBVA, UBVA-legat eller ved henvendelse til AC’s sekretariat, tlf. 33 69 40 
92. Ansøgninger, der ikke opfylder de stillede krav - herunder dokumentation 
for relevant forlagskontrakt samt for doktor- eller ph.d.-grad - vil blive afvist.  

Beslutning om udlodning og om legatets størrelse træffes i december 
måned 2005.

Yderligere information om legatet kan fås ved henvendelse til lektor, lic.
scient. ph.d. Kim Kusk Mortensen, Institut for molekylær og strukturel 
biologi, Aarhus Universitet, Gustav Wiedsvej 10 C, 8000 Århus C, e-mail: 
kim@biobase.dk.

Lrs. Johs. Nielsen og hustru 

Johanne Nielsens Mindefond

I ovennævnte fond uddeles et antal legater i maj
2005 – fortrinsvis til juridiske studerende. Ansøg-
ningsfrist 1. maj 2005. Se www.au.dk/meddelelser

Læge Johannes Bitsch og 

hustru Agnes Bitsch’s Mindelegat

Legatet uddeles til medicinske studerende. Legatan-
søgninger skal være indsendt til legatets administra-
tor senest den 1. maj 2005. 

Yderligere oplysninger på www.au.dk/meddelelser

Julie Damms Studiefond

Støtte til videregående studier for danske mænd, der
har taget doktorgraden eller ph.d.-graden enten ved
Københavns Universitet i fagene matematik, fysik,
kemi, atronomi eller filosofi eller ved Danmarks
Tekniske Universitet. Ansøgningsfrist 2. maj 2005. 

Yderligere oplysninger på www.au.dk/meddelelser

Observator, mag.scient. Julie Marie 

Vinter Hansens Rejselegat

Målgruppe: Videregående studerende og yngre kandi-
dater inden for fagene astronomi, matematik og
fysik. Under lige kvalifikationer har kvinder fortrinsret.

Ansøgere forudsættes normalt at have afsluttet en
bacheloruddannelse eller anden tilsvarende uddan-
nelse. Ansøgningsfrist: 15. april 2005. 

Yderligere oplysninger på www.au.dk/meddelelser

Dansk Geofysisk Forenings Rejselegat

Målgruppe: 2.-dels geofysikstuderende ved KU og
AU, som ønsker dækning af registreringsgebyr og 
rejseudgifter ved deltagelse i konferencer, møder, 
feltarbejde, udlandsophold og lignende.

Støtte: Årligt op til 10.000 kr, der deles ud i flere
portioner.

Ansøgning: Skal indeholde beskrivelse af formål,
bachelorbevis/karakterudskrift og udtalelse fra vej-
leder eller lignende. Der skal efterfølgende afleveres
en kort redegørelse. Sendes til: Dansk Geofysisk For-
ening, Geofysisk Afdeling, Juliane Maries Vej 30, 2100
København Ø. Se www.dgf.gfy.ku.dk 

Ansøgningsfrist: 1. maj 2005.

Konsul Johannes Fogh-Nielsens 

og Fru Ella Fogh-Nielsens Legat

Af dette legat til fordel for videnskabelig forskning
ved Aarhus Universitet, fortrinsvis inden for medicin,
kan uddeling finde sted. Der kan søges støtte til pro-
jekter, hvor støtte fra det offentlige ikke kan forven-
tes.

Der vil ikke kunne bevilges støtte til egen løn, løn
til ikke-videnskabelig medhjælp eller til udgifter i for-
bindelse med udgivelse af doktordisputatser.

Der vil være ca. 85.000 kr. til rådighed.
Særlige ansøgningsskemaer fås på Journalkontoret,

telefon 8942 1150. 
Ansøgningsskemaet vedlægges CV (1 side) og be-

skrivelse af forskningsprojektet (højst 2 sider). Det
tilrådes, at ph.d.- og andre studerende vedlægger
udtalelse fra vejleder.

Ansøgninger må være Aarhus Universitet, Journal-
kontoret, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C i hænde
senest mandag den 2. maj 2005, kl. 12.00.

Legatet gør opmærksom på, at ansøgninger, der
modtages af Journalkontoret efter dette tidspunkt,
ikke vil blive behandlet. Ansøgeren har selv ansvaret
for, at ansøgningen kommer rettidigt frem til journal-
kontoret.

legater

– hent ny viden i udlandet
Danske Studielegater

Er du godt i gang med en SU-berettiget videregående uddannelse,
og overvejer du at tage et semester i udlandet? Så kan du søge et
Danske Studielegat på 16.130 kroner (cirka 10.000 kroner efter
skat). Og måske allerede være godt på vej til alverdens viden.

Hent en ansøgning i Danske Bank eller på 
www.danskebank.dk/studielegater. 

Ansøgningsfristen er den 21. april 2005.

kongresser /møder

Forskeruddannelsen – Sundhedsvidenskab

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

Forskerskolen i Psykologi

Kursustilbud i 2005 fra Dansk Forskerskole i 
Psykologi på Københavns Universitet. 
Se: www.psyforskerskole.dk/kalender.html

kurser

IMV og fremtidens miljøpolitik

– fokus på miljø og vækst

Debatmøde fredag den 1. april kl. 9-14, Den Sorte 
Diamant, Det Kongelige Bibliotek, Søren Kierkegaards
Plads 1, København. Se www.au.dk/meddelelser

Indbydelse til ph.d.-seminar

Om “Collaboration between interviewer and inter-
viewee in research” den 9.-10. maj på Højskolen
Snoghøj. Tilmelding senest 14. april 2005. Program-
met kan udleveret på Journalkontoret, tlf. 8942 1151.

Religion og kristendom i Romerriget

Temadag d. 9. april kl. 10 på Syddansk Universitet,
arrangeret af de klassiske fag på Syddansk Universi-
tet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. 
Tilmelding til buskørsel og festmiddag senest den 31.
marts. Se www.egl.ku/undervisning/tema.html

Forskningens
Døgn

Den 12. maj 
søsætter Videnskabs-

ministeriet et nyt 
landsdækkende 

initiativ: 
Forskningens Døgn. 

Alle forskere opfordres
til at melde sig som
foredragsholdere den

dag. Emnerne er: 
hjerne og hjerte, det
kreative menneske, 
verden anno 2005

samt jorden 
og rummet. 
Se mere på: 

www.forskningens-
doegn.dk

Tilmelding 
kan stadig nås.
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Tirsdag 29. 
kl. 19.30. naturvidenskabelig 
erkendelse og lægekunst
ved overlæge, dr.med. Ole Hartling, Vejle Sygehus.
Steno Museet, Universitetsparken. 
Arr.: Jydsk Medicinhistorisk Selskab.

Onsdag 30. 
kl. 10. international spouses group
HCA 200: “Multiplicity of genres and voices in the
tales of H.C. Andersen” by Jacob Bøggild, Department
of Scandinavian Studies. Faculty Club, Building 421,
1st Floor, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 14.15. æstetisk seminar
Netartist Christophe Bruno on Iterature.com – The
Web as a Global Text presenting several artworks
which deal with new language phenomena on the
Web. Lok 124, Kasernen, Langelandsgade 139. 
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet for
Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 14.15. ødekirker i danmark
Museumsinspektør Niels Engberg, Nationalmuseet i
afdelingens onsdagsseminar. Aud. 5, Moesgård. 
Arr.: Afd. for Middelalderarkæologi.

kl. 19. girafsprog og 
ikke-voldelig kommunikation
Om giraf- og ulvesprog. Berit Mikkelsen, der er certi-
ficeret træner i ikke-voldelig kommunikation, giver
bud på, hvordan girafsprog kan give blik for at se
muligheder frem for begrænsninger. Møllevangskir-
ken. Arr.: Studentermenigheden.

kl. 19. oversete filosoffer
Under forårets tema “Det 20. århundredes mest over-
sete filosoffer” taler Søren Gosvig Olesen om Kojeve.
Mere på www.hum.au.dk/filosofi/FF/ Entré kr. 25,-.
Mødelokale 2, Studenternes Hus. 
Arr.: Filosofisk Forening.

Torsdag 31.
kl. 14.15. birch seminar
Niels Fritzner, Human MicroArray Centre (HUMAC),
SDU, on Single nucleotide polymorphism detection
by arrayed primer extension using multiplex-arrays.
Kollokvium 02, Building 090, Hoegh-Guldbergs Gade
10. Abstracts at www.birc.au.dk/activities/BiRCSeminar
Arr.: Bioinformatics Research Center.

kl. 15.15. léon rosenfeld, dialektisk materia-
lisme og kvantemekanikkens fortolkning 
Forskningsstipendiat, ph.d. Anja Skaar Jacobsen, RUC.
Institutkollokvium. Koll. G4, bygn. 532, Ny Munkega-
de. Arr.: Steno Instituttet.

kl. 16.15. kan man være imod 
at forebygge kriminalitet? 
Det Kriminalpræventive Råd regulerer grænseløst
flere og flere aspekter af vores liv og griber alt for
vilkårligt ind i borgernes liv, mener ph.d. Christian
Borch. Han debatterer rådets arbejde med professor
dr.jur. Eva Smith, der er formand for Det Kriminalpræ-
ventive Råd. Juridisk Auditorium. 
Arr.: Retskritisk Forum.

kl. 19.30 frihed – et liberalistisk synspunkt
Christopher Arzrouni, redaktør, Weekendavisen. 
Richard Mortensen stuen, Studenternes Hus. 
Arr.: Idéhistorisk Forening.

Fredag 1.
kl. 14.30-17.30. humor mod aids 
Komikcafé med blandt andre stand-up komikerne An-
ders Bonde, Jan Svarrer, Niels Peter Henriksen og Jes-
per Juhl på programmet, samt et lattervækkende ind-
slag med latterinstruktør Søren Kjær Jensen. Kr. 30,-
Nordhavnsgade 1. Se www.humormodaids.dk 
Arr.: i sTUDENTERHUS åRHUS.

kl. 19.30-22. humor mod aids 
Humorshow med teatersportgruppen Blot til Lyst,
acapellakoret Nfinity og entertaineren Viggo Sommer.
Kr. 60,-. Nordhavnsgade 1. Se www.humormodaids.dk 
Arr.: i sTUDENTERHUS åRHUS.

Mandag 4.
kl. 10.30-16. africa in the 21st century
Africa remains the major challenge in development
and the Danish as well as the British Government
have undertaken comprehensive analyses in order to
formulate new strategies for cooperation with Africa.
This seminar offers interested students and staff at
the University of Aarhus – and the general public –
an opportunity to be informed about and to discuss
these new strategies. lok. 126, bygn. 331.
www.ulandslaere.au.dk 
Arr.: Approaches to Development" (U-landslære).

kl. 13.15 grundtvigs dannelsesbegreb
Lektor Ove Korsgaard i forelæsningsrækken Grundt-
vig og grundtvigianismen. Auditorium A 1, Det Teolo-
giske Fakultet. Arr.: Center for Grundtvigstudier.

kl. 15. jean monnet lecture
Carsten Staur, Director of the Danish Aid Office, 
Danida, on EU Foreign Aid Policies. Building 324, 
auditorium 025. Arr.: Jean Monnet Center.

Tirsdag 5.
kl. 19. med ord ord-ner vi verden
Arne Schumann og Nils Villemoes jongelerer tanke-
vækkende og morsomt med ordene. Entré kr. 20,-.
Handelshøjskolens Aula. 
Arr.: Studenterlauget og Studentermenigheden.

kl. 12.15. civil-military relations 
in the baltic states
Former brigadegeneral Michael Clemmesen on his ex-
perience as a head of Baltic Defence College. Room
SI, building 332. Arr.: Dept. of Politiical Science.

Onsdag 6.
kl. 10. international spouses group
HCA 200: “Copenhagen at the time HC Andersen
lived there” by Vagn Wåhlin, Dept. of History. Faculty
Club, Building 421, 1st Floor, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 13.15. nostalgia: europe’s 
romance with the desert
Rune Graulund, PhD student, University of London:
For at least two centuries, the desert has had a hold
on the European imagination as a place of romance,
exoticism and adventure. Where did it all begin, how
was it sustained, and is it, finally, about to change?
Bldg 467, Room 415. Arr.: Dept. of English.

kl. 14.15. hvor skal du hen?
Skal du forske, være konsulent eller selvstændig?
Hvordan spiller din faglighed og personlighed sam-
men, når du vælger din fremtid? Hvad brænder du
for? Hvad motiverer dig? Hvordan udnytter du dine
kompetencer? Else Marie Futtrup fortæller om ennea-
grammet, der er et værdibaseret værktøj til at få
fokus på dig selv og dine kompetencer. Tilmelding
enest 3 dage før arrangementet, tlf. 8942 5900.
Finlandsgade 25. Arr.: Center for Entrepreneurship.

kl. 19.30. opdagelsen af mennesket
Biskop Kjeld Holm fortæller om vigtige dele af teolo-
gen og idéhistorikeren Johannnes Sløks forfatterskab
og inddrager også personligt erindringsstof. Mødelo-
kale 2, Studenternes Hus. Arr.: Studenterkredsen.

Fredag 8.
kl. 14.15. tiltrædelsesforelæsning
I anledning af sin tiltræden som professor med særli-
ge opgaver i medicinsk pædagogik ved Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet holder cand.med. Berit
Eika, ph.d., MHPE, MI tiltrædelsesforelæsningen
“Forskningsbaseret uddannelse – uddannelsesbaseret
forskning: medicinsk-pædagogiske udfordringer”. Au-
ditorium 4, Søauditoriet. Efter forelæsningen er En-
hed for Medicinsk Uddannelse vært ved en reception.

KALENDER

Kunsten at navigere er temaet for en usædvanlig
multimedieperformance, som midt i april udspiller
sig på og under hvælvingen i Planetariet ved
Steno Museet. 12 danske og udenlandske kunst-
nere mødes her i en symfoni af billeder og musik
inspireret af sekstanten – det instrument, der med
enten solens eller stjerners hjælp gennem århun-
dreder har hjulpet mennesket til at finde den
rette kurs.

SEXTANT hedder forestillingen, der er opstået i
et samarbejde mellem Steno Museet og det inter-
nationale kunstprojekt Tura Ya Moya, som den
danske mediekunstner Karen Thastum i 1989 tog
initiativ til og i dag leder fra sin base i Berlin.
Tura Ya Moyas projekter tager afsæt i det valgte
opførelsessted, hvor de opstår i et intensivt arbej-
de med computerstyrede diasprojektioner og digi-
tal mediekunst i nært samarbejde med ny musik. 

Karen Thastum er også ophavskvinde til plane-
tarieprojektet på Steno Museet

– Planetariet er et fantastisk multimedieteater,
der både giver mulighed for refleksion og eksperi-
menter med nye medier. Samtidig er det spæn-
dende at gribe fat i et videnskabeligt tema som
navigation og se forskellige kunstneres fortolk-
ning af et historisk instrument som sekstanten,
siger Karen Thastum, der kan se tilbage på flere
vellykkede og -besøgte planetarieprojekter. Desu-
den har gruppen tidligere haft forestillinger i bl.a.
Mønsted Kalkgruber og i Ridehuset under Århus
festuge i 2003.

De første skitser til forestillingen i planetariet
blev taget i november, da kunstnerne mødtes ved
et seminar på Steno Museet. Det er nu mundet
ud i en forestilling med seks “satser” hver på ti
minutter, som behandler temaerne tid, luft, stille,
desorientering, nærhed og det fjerne. Hver “sats”
er resultat af et samarbejde mellem en billed-
kunstner og en komponist, hvor videoer og dias
ledsages af livemusik og musik programmeret

synkront med de billedkunstneriske bidrag, der
udnytter planetariets muligheder for at “designe”
forskellige himmelkupler og “overblænde” dem i
glidende forløb.

Planetarieleder Ole J. Knudsen betegner projek-
tet, som værende helt i Steno Museets ånd.

– Vi har længe ønsket at være med i en pro-
duktion med internationalt format og ser frem til
at byde på en forestilling, som også er på vej til
udlandet. Både svenske og tyske planetarier har
vist interesse for SEXTANT, der også skal opføres i
København, fortæller Ole J. Knudsen.

Steno Museet har tidligere med succes produ-
ceret forskellige multimedieforestillinger, bl.a. Må-
nebryllupssange, Sorgsang, Images of the Univer-
se og En Performance for Tidens Begyndelse, der
bl.a. er opført ved Planetariets fuldmåneaftener.

SEXTANT 
Steno Museet, C.F. Møllers Allé
Entré kr. 120,-. Billetter på tlf. 
Fredag den 15.4. og lørdag den 16.4. kl. 17 og 20
samt søndag d 17.4. kl. 11.

Oplysninger om arrangementer sendes til campus@au.dk 
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Mediekunstneren Karen Thastum står
i spidsen for det internationale kunst-
projekt Tura Ya Moya, der i Steno
Museets Planetarium opfører SEX-
TANT – en multidmedieperformance,
der er inspireret af sekstanten, som
Karen Thastum her tager i øjensyn.

symfoni i billeder og musik

Mug på en ugegammel kop kaffe er blandt inspirationskilderne til de billeder, 
som mediekunstneren Karen Thastum anvender i sit afsnit af Sextant.
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poetry slam   nordisk hiphop   sløk   kierkegaard   humor mod aids   nye religioner

Lørdag 9.
kl. 11-19. det’ flows, det’ beats, det’ blær
Symposium med præsentation af nordisk hiphop-
forskning, der dækker områder som hiphoppens for-
andring af læreprocesser og æstetiske normer samt
hiphop som generisk konstruktion. Kasernescenen,
Langelandsgade. Mere på: www.hum.au.dk/ckulturf
Arr.: Afd. for Musikvidenskab og Akademiet for 
Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

Mandag 11.
kl. 13.15. grundtvig og skolen
Ph.d.-stipendiat Ulrik Overgaard i forelæsningsrækken
Grundtvig og grundtvigianismen. Auditorium A 1, Det
Teologiske Fakultet. Arr.: Center for Grundtvigstudier.

kl. 15. jean monnet lecture
Towards a “Real” European Constitution? Marlene
Wind, Senior Lecturer, Dept. of Political Science, 
University of Copenhagen. Building 324, auditorium
025. Arr.: Jean Monnet Center.

kl. 15.15. menneskelivets begyndelse 
og fosterudvikling
I foredragsrækken Livets grænser fortæller overlæger-
ne Gitte Esberg og Olav Bjørn Petersen, børneafde-
lingen på Skejby Sygehus, og sygehuspræst Helle
Rørbæk Hørby om overvejelserne omkring menne-
skelivets begyndelse og grænser og betingelserne for
liv. Se www.teo.au.dk   Mødelokale 2, Studenternes
Hus. Arr.: Forum Teologi Naturvidenskab.

Tirsdag 12.
kl 13. the 21st century u.s. 
family’s “stalled revolution”
Professor Karen V. Hansen, Associate Professor of
Sociology and Women’s Studies at Brandeis Universi-
ty, on the structural discontinuity between workplace
structure and kinship needs, which has created a
“stalled revolution”. The lecture poses the question:
Can fathers fix it? Lok. 415, bygn 467, Nobelparken.  
Arr.: American Studies Center Aarhus, Afd. for 
Kønsforskning og Engelsk Afdeling.

Onsdag 13.
kl. 10. international spouses group
The challenges of living in “apartheid” and post-
apartheid in South Africa by Elaine Botha. Faculty
Club, Building 421, 1st Floor, Fredrik Nielsens Vej.

kl 13. the life of a us correspondent
Tom Buk-Swienty, US correspondent for Weekendavi-
sen, will report on his work covering the United Sta-
tes for a Danish audience, and will focus on his re-
porting of the more recent US presidential election.
Lok. 415, bygn 467, Nobelparken. 
Arr.: American Studies Center Aarhus.

kl. 14.15. æstetisk seminar
Prof. Erika Fischer-Lichte, Freies Universität, Berlin, on
The Concept of Performance – Developing a New Po-
litics. Lok 124, Kasernen, Langelandsgade 139. 
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet for
Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 19. darwinisme og skabelsestro
Lektor Jakob Wolf om den såkaldte intelligent design-
teoris kritik af den darwinistiske udviklingsteori og
forholdet til skabelsestroen. Møllevangskirken. 
Arr.: Studentermenigheden.

kl. 19. oversete filosoffer
Under forårets tema Det 20. århundredes mest over-
sete filosoffer taler Peter Kemp om Bergson. Mere på
www.hum.au.dk/filosofi/FF/ Entré kr. 25,-. Mødelokale
2, Studenternes Hus. Arr.: Filosofisk Forening.

kl. 19.30. nye religioner i 
hellenistisk-romersk tid og i dag
Professor Per Bilde og lektor Mikael Rothstein bely-
ser forskelle og ligheder mellem de to perioder og
mulig fælles træk i udviklingen af nye religioner i for-
skellige perioder og kulturer. Aud. 3, Det Teologiske
Fakultet. Arr.: Religionsvidenskabelig Forening.

Torsdag 14.
kl. 15.15. filosofiske aspekter af kemien
Lektor Knud Jørgen Jensen, Den Kongelige Veterinær-

og Landbohøjskole, om NMR-spektroskopi. Institut-
kollokvium. Koll. G4, bygn. 532, Ny Munkegade. 
Arr.: Steno Instituttet.

kl. 19.30. religion og politik 
– om sikkerhedsliggørelse
Professor i international politik Ole Wæver. Hornung-
stuen, Studenternes Hus. Arr.: Idéhistorisk Forening.

kl. 14.15. birch seminar
David Edwards, Novo Nordisk, on Algorithms for 
selecting the best graphical model. Kollokvium 02,
Building 090, Høegh-Guldbergs Gade 10. Abstracts at
www.birc.au.dk/activities/BiRCSeminar 
Arr.: Bioinformatics Research Center.

kl. 19.30. kierkegaard og kildekritikken
Peter Tudvad, forfatteren til Kierkegaards København,
fortæller om de problemer, han som ikke-faghistori-
ker har oplevet ved at tvinges til at bedrive grund-
forskning, og om den revision af Kierkegaards bio-
grafi, som denne forskning har ledt til. Kr. 25,- for
ikke-medlemmer. Mødelokale 2, Studenternes Hus .
Arr.: Historia.

kl. 19.30. hamlet og jesus
Teologen Benny Grey Schuster giver en teologisk
tolkning af Shakespeares tragedie. Hornung-stuen,
Studenternes Hus. Arr.: Studenterkredsen.

Fredag 15.
kl. 20. poetry slam
Tredje afdeling af de åbne Århusmesterskaber 2005.
Gratis for medlemmer, andre kr. 30,-. Nordhavnsgade
1-3. Arr.: Poetklub Århus og sTUDENTERHUS åRHUS.

Lørdag 16.
kl. 11-18 musikanalytiske temaer 
i dansk musikvidenskab
Symposium hvor 20 danske musikforskere fremlæg-
ger deres resultater af og visioner for musikanalyse.
Pris kr. 150. Tilmelding til Thomas Holme Hansen,
Afd. for Musikvidenskab: musthh@hum.au.dk 
Arr: Dansk Selskab for Musikforskning.

Mandag 18.
kl. 13.15. grundtvigianismen i danmark
Lektor, dr. theol. Thorkild C. Lyby i forelæsningsræk-
ken Grundtvig og grundtvigianismen. Aud. A 1, Det
Teologiske Fakultet. Arr.: Center for Grundtvigstudier.

kl. 15. jean monnet lecture
Emil Kirchner, Jean Monnet Professor, University of
Essex on Governing European Security – Conceptual
and Empirical Challenges. Building 324, auditorium
025. Arr.: Jean Monnet Center.

Tirsdag 19. 
Kl. 15.15 periferi og centrum 
i europa i middelalderen
Prof. Sverre Bagge, Centre for Medieval Studies, 
Bergen, giver en faglig og strukturel præsentation 
af middelaldercentret i Bergen. Mødelokale 2.3, 
Studenternes Hus. 
Arr.: Center for Vikingetids- og Middelalderstudier

kl. 19.30. jeremias, gud 
og den tvivlsomme metafor
Giver det mening at betragte profeten Jeremias som
en metafor for Gud eller der er noget andet på spil?,
spørger lektor Else K. Holt, der også kommer ind på,
hvad autoritet overhovedet er i en post-moderne,
teologisk sammenhæng. Aud. 2, Det Teologiske Fa-
kultet. Arr.: Teologisk Forening.

kl. 19.30. danmark i europa 750-1300 
Nils Hybel om sin udlægning af Danmark og Europas
tilblivelseshistorie i bogen Danmark i Europa 750-
1300, hvor en sammenligning og integration af dansk
og europæisk historie også er et spejl af forfatteren
– så meget som en historiker kan gøre det. 
Mødelokale 2, Studenternes Hus. Arr.: Historia.

kl. 20. koncert
Gratis tirsdagskoncert med den dansk/islandske jazz-
kvintet Amalgam. Nordhavnsgade 1. Arr.:
sTUDENTERHUS åRHUS

grand prix med 
alt godt fra havet
Glamour, sved og højt skum plejer at være sikre ingredi-
enser i den festcocktail, som de musikstuderende ryster
sammen og serverer ved deres traditionsrige Melodi
Grand Prix. Og sådan bli'r det sikkert også i år, når en
halv snes bands træder op for at fyre deres vinderbud af
i kategeorien “Alt godt fra havet”.

Fra de kanter kan der jo komme så meget, så hvorfor
ikke indstille sig på det uventede, trække i festdresset og
lægge vejen forbi Stakladen, hvor barometeret med ga-
ranti står på alt andet end mainstream Grand Prix. Og
dog. 

Også her skal kravene til en ørehænger opfyldes for at
vinde folkets gunst, og just den drejer det sig om for de
førsteårsstuderende, der som vanlig er i spotlyset denne
aften. Faktisk er det et krav til hele årgangen på Musik-
videnskab, at de medvirker ved årets Grand Prix, fortæller
Marie Sindberg, der selv deltog sidste år og i år bidrager
med sine erfaringer fra dengang. 

Tre-fire bands med ældre studerende deltager også i
løjerne på scenen, hvor vinderbandet fra den tilsvarende
begivenhed på søsterinstituttet ved Københavns Universi-
tet også dukker op. Som optakt slås stemningen an med
et medley fra den danske Grand Prix-skat.

melodi grand prix
Stakladen. Entré kr. 50,-.
Lørdag den 9. april kl. 19.-?

“Mit liv på en campingplads” lød Kristian Krog og Latex’ bud på en vindermelodi for to år siden. 

Andrei Erichsen/AU-foto 
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En ny videnskab har grebet vort norske
broderfolk. Navnet er kartozoologi. Ord-
bogsforklaringen siger, at det er studiet af
dyr, hvis omrids fremtræder paradigma-
tisk i gadebilledet på et bykort, særlig med
hensyn til fysiske tegn på dyrenes tilstede-
værelse i terrænet.

Videnskaben opstod i et sandt heureka-
moment en tidlig forårsdag i 1974. Tor
Åge Bringsværd, forfatter, dramatiker og
redaktør af en lang række antologier, sad i
en Boeing 727 på vej til Reykjavik og stu-
derede et bykort. Pludselig sprang en
diger fisk i fjæset på ham: Gademønsteret
tegnede en fisk med et stort, klart øje. 

Efter at være blevet indlogeret på sit
hotel konsulterede han straks andre by-
kort, og den var god nok. På visse kort var
fisken meget tydelig og i fin form, mens
den på andre nærmest var blind. Samme
eftermiddag besøgte han den, gik rundt
om den, fotograferede den fra alle vinkler
og talte med folk, der boede på den. Et
par dage senere skrev han dokumentarno-
vellen Den store fisk i Reykjavik.

Terrierhunden i Oslo
Men der skulle dog gå næsten 30 år, før
tre entusiaster, herunder Tor Åge Bring-
sværd, stiftede Norsk Kartozoologisk For-
ening. Foreningens opgave er at kortlægge
vores skjulte dyreliv og gøre det synligt
for en bred offentlighed. Foreningens
drøm er, at gaderne, som tegner de enkel-
te udvalgte dyr, engang kan blive marke-
ret med farver, så alle og enhver kan van-
dre rundt om f.eks. den i kartozoologiske
kredse så berømte terrierhund på Oslos
vestkant.

Hunden, der har mange fællestræk med
den velkendte skotske terrier, blev opda-
get af Roger Pihl, da han en dag i 2003
stod og studerede et bykort over Oslo.
Bedst som han kun havde fundet et ka-
melhoved uden krop, begyndelsen på en
giraf og en kvart hest, kom en kompakt
lille terrier løbende imod ham med
logrende hale. I bedste kartozoo-
logiske ånd kastede han sig den
25. august 2003 frygtløst ud i en
pionergåtur med – undskyld, langs
med hunden.

Som han beskriver på foreningens
efterhånden omfangsrige hjemmeside, er
kartozoologiske ekspeditioner langtfra en
ufarlig beskæftigelse. Den oplagte fare er
bilerne. Audi-kørerne er de værste. De
tager det som en selvfølge, at de har for-
kørselsret i alle sammenhænge. De er

altid i brunst og slås om, hvem der er den
stærkeste. Når man hører brølet fra en
1,8-liters firecylindret Audi-motor, ved
man, at der kommer en wanna-be – en,
der blot ikke har råd til at have en A6 2,4-
liters quattro-model stående hjemme i sit
“Auditorium”.

Andre farer lurer også, når man mindst
venter det, fortæller Roger Pihl. For ek-
sempel oplevede han på samme tur at
blive udsat for et listigt angreb fra et rov-
dyr på fortovet. En kvinde kom gående
med sin hund, der minsandten var en irsk
terrier. Pihls kartozoologiske interesse
blev selvfølgelig straks vakt, og han bad
om tilladelse til at fotografere hunden.
Den fik han uden problemer, men under
fotograferingen af terrieren tilføjede
kvinde nærmest en passant: “Og vi er for
øvrigt begge single.” Pihl kommenterer
tørt oplevelsen:

“Snaren var lagt ut. Det var om å gjøre
å ikke tråkke i den, om å gjøre å veie sine
ord på gullvekt. En feil betoning, en liten
tvetydighet, og du vil kunne finne deg
dinglende i taklampen i en toroms leilig-
het i Balders gate. For å skifte en lyspære.
Det ene leder til det andre. Jeg sier ikke
mer.”

Nye oplevelser i storbyen
Nu er det muligvis ikke alle, der som
Roger Pihl vil opleve at blive angrebet af
et fruentimmer i løbetid på en kartozoolo-
gisk vandretur. Foreningens pointe er da
også blot, at kartozoologi – både den teo-
retiske og den praktiske del – kan give
sine udøvere helt nye oplevelser af omgi-
velserne. Selv en hjemegn, man troede,
man kendte, kan erfares på en ny måde. 

Tor Åge Bringsværd mener, at karto-
zoologien er en indlysende

indgang til spændende
og helt uventede ople-

velser på storbyferier med
børn og barnlige voksne.

Hjemmefra kan familien
sammen studere bykort og
hjælpe hinanden med at

finde forskellige dyr, og når
man så er fremme ved bestemmelsesste-
det, tager man på kartozoologisk byvan-
dring, drikker måske kaffe på maven af
dyret, besøger et museum på hagen og
holder i det hele taget øjne og ører åbne.
Ideen er hermed givet videre.

www.kartozoologi.no

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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Fede fisk giver intelligente børn

Kvinder, der spiser masser af fede fisk, mens de er

gravide, får mere intelligente børn, viser forsknings-

resultater fra University of Bristol.

Forskere på universitetet har kigget nærmere på

7.400 babyer født mellem 1991 og 1992 og deres

mødres diæt under graviditeten. De fandt ud af, at

babyerne i 15-måneders alderen var mere intelligen-

te, hvis deres mor havde spist meget fisk – og jo

mere jo bedre.

Forskerne regner med, at forklaringen på den forø-

gede hjernekapacitet ligger i de Omega-2 og

Omega-6 olier, der – ud over alle tungmetallerne –

også findes i fede fisk. 

Derfor elsker tyskere sauerkraut

Forklaringen på tyskernes forkærlighed for surkål er

genetisk bestemt, mener forskere fra det tyske insti-

tut for fødevareundersøgelser i Potsdam nær Berlin.

De mener således at have lokaliseret det smagsgen,

der får mennesker til at kaste deres kærlighed på

kål. Det hedder hTAS2R38 og skulle give folk stor

lyst til bitre substanser som fenylthicarbomid, der

findes i store mængder i blandt andet kål. Forskerne

mener, at næsten alle tyskere har det gen.

– Variationerne i et enkelt gen kan have stor be-

tydning for personers spisevaner, siger Wolfgang

Meyerhof, der er leder af den tyske forskergruppe.

Resultaterne ventes udgivet i tidsskriftet Current

Biology. 

Et godt grin er godt for hjertet
Grineri kan være lige så godt for hjertet som en tur i

motionscenteret, viser undersøgelser fra University

of Maryland School of Medicine i Baltimore, USA. 

Her har forskerne fundet ud af, at både gode og

billige grin får vævet i blodårerne til at udvide sig,

og dermed øges blodgennemstrømningen,

Forsøgspersonerne fik blandt andet lov til at se fil-

mene Kingpin, en komedie, og Saving Private Ryan,

en krigsfilm. Førstnævnte fik virkelig blodet til at

rulle i årerne og øgede den gennemsnitlige blod-

gennemstrømning med 22 procent, mens den faldt

med 35 procent, da publikum så Tom Hanks gå i

land ved Normandiet.

Lederen af undersøgelsen, dr. Michael Miller, er da

heller ikke i tvivl om sit råd til folk: “Husk at grine

regelmæssigt.”

Redigeret af Hans Plauborg

Heureka!!!

Dyr på vejen
kartozoologi

Observation 01/2003
Frognersk Riesenterrier
(Oslo)

Observation 11/2003
Dansk Højfjeldsstork, 
(Skanderborg)

Observation 08/2003:
Skotsk Kulturko (Edinburgh)

Observation 04/2004
Hængenæbbet Lillestrømsk Kanariefugl
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