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Universitetsbesættelser er blevet en
sjælden ytringsform i Danmark, så det
vakte opsigt, da 30-40 studerende
torsdag den 18. maj besatte Nordisk
Institut og Institut for Filosofi og Idé-
historie i Nobelparken på Aarhus Uni-
versitet. 

I løbet af dagen kom antallet af be-
sættere op på ca. 50. Det er ikke
mange taget i betragtning af, at der
alene på Humaniora, hvor besættelsen
foregik, er 8000 studerende. 200
meter fra aktionen, i Nobelparkens

kantine, sad to nordiskstuderende,
Louise og Tina. De anede intet om be-
sættelsen og kunne heller ikke drømme
om at slutte sig til den.

– Besættelser hører en anden tid til.
Det er ikke en form, man bruger i dag,
sagde Tina. 

– Besættelser har ikke den kultsta-
tus, som de havde i 68. I dag trækker
man lidt på smilebåndet ad den slags,
tilføjede Louise. 

Er det en forældet og latterlig pro-
testform? spurgte CAMPUS en af be-

sætterne, filosofistuderende Jon Boie-
sen fra Humboldt-bevægelsen.

– Det ved jeg ikke. Den tiltrækker da
pressen, så det virker da. Og når folk
har investeret en dag i det her midt i
eksamensperioden, så viser det, at de
virkelig står ved deres protest.

Dekan Bodil Due valgte ikke at skri-
de ind over for besætterne. Hun ud-
trykte over for CAMPUS sympati for
deres protest. Besætterne ophævede
aktionen kl. 15 samme dag. 
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Tilsyneladende ud fra tesen, at “stort er godt”, har regeringen længe
rumlet med planer om fusioner inden for den danske uddannelses-

og forskningsverden. Bestyrelserne for landets universiteter og sektor-
forskningsinstitutioner er således blevet inviteret til at komme med
deres bud på, hvorledes de ser deres egen institution i et landskab,
hvor der er væsentligt færre universiteter, og hvor sektorforskningsin-
stitutionerne med deres myndighedsopgaver helt eller delvist er fusio-
neret ind i universiteterne.

Dette er der kommet et meget interessant kludetæppe ud af, hvor
der dog kun i de færreste tilfælde er sammenfald mellem bejlernes og
de ombejledes ønsker. Aarhus Universitets bestyrelse har også meldt
ind med en række visioner, som afspejler både de faglige og regionale
muligheder og udfordringer, som et ændret universitetsbillede vil ud-
gøre.

Uden her at tage stilling til den overordnede tese, at større enheder
performer bedre end mindre enheder med hensyn til universite-

ternes kerneydelser til samfundet, kunne det være interessant at få be-
lyst, om der findes eksempler på, at andre måder at gøre tingene på
kunne føre til den ønskede synergi.

Som et muligt eksempel vil jeg her pege på det forpligtende samar-
bejde, som i snart mange år har eksisteret mellem Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet og Århus Amt om den konstruktion, der hedder
Århus Universitetshospital. Der er reelt tale om et konsortium, som nu
på 17. år har vist sin levedygtighed og endda smertefrit har kunnet ind-
lemme Nordjyllands Amt i konsortiet, og som via samarbejdet i Vest-
dansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum og tilknytningsaftaler
med andre sygehusenheder anerkender sin forpligtelse til at være loko-
motiv for den sundhedsvidenskabelige udvikling i hele landsdelen.

Århus Universitetshospital, som i dag består af Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet og de seks somatiske og psykiatriske sygehuse i

Århus og Aalborg, blev som koncept etableret i 1990 og bygger på et
omfattende aftalekompleks, som regulerer alle forhold i samarbejdet.
Selv om enhederne, hvad angår ministerielt ressort, lovgrundlag samt
politisk og administrativ styring, kommer fra hver deres verden, er det
lykkedes at skabe en organisation med en fælles ledelse, som – med
skyldig respekt for de rammebetingelser, som sættes af forskellene i
opgaver og politisk bagland – har præsteret resultater inden for sund-
hedsvidenskabelig forskning, uddannelse og klinisk virksomhed, som
har vakt international opmærksomhed. Samtidig er der skabt et brand,
som har været en stærkt medvirkende årsag til, at Aarhus Universitet i
internationale evalueringer er fornemt placeret inden for sundhedsvi-
denskab.

Universitetshospitalets robusthed bygger på en række faktorer, hvor
jeg specielt vil fremhæve betydningen af en gensidig erkendelse af fæl-
les mål, som kun kan opnås under udnyttelse af parternes samlede res-
sourcer, en entydig definition af opgave- og ansvarsfordelingen inden
for kerneområderne uddannelse, forskning, forskeruddannelse, lægelig
videreuddannelse og klinisk virksomhed, en tydelig ledelsesorganisa-
tion med klare kommandoveje og referencelinjer og sidst, men ikke
mindst, en tillidsfuld gensidig respekt.  

Andre måder
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If Minister of Science, Technology and
Innovation Helge Sander has his way,
Danish researchers will write more ar-
ticles on their research in English for
international, peer-reviewed periodi-
cals.

But articles on research are not auto-
matically improved by being written in
English and appearing in fine American
periodicals. On the contrary, says Ass.
prof. Gorm Harste from the Depart-
ment of Political Science. It is possible
to write on a more sophisticated level
about things like Danish political cul-

ture when writing in Danish for Danish
readers, than when writing in English
for an international audience. He con-
tends that the latter requires more ex-
planation and makes it difficult to treat
the subject in depth. 

In the past few weeks, two new
books by Århus researchers have
shown that research monographs writ-
ten in Danish on Danish subjects can
attract considerable attention from the
media and apparently fill a need for
knowledge. But the question is wheth-
er or not that type of book has a fu-

ture, if merit can no longer be acquired
by carrying out research on Danish
subjects and writing books in Danish. 

Ass. prof. Michael Böss from the De-
partment of Language, Literature and
Culture feels that Danish universities
risk ending as branches of large for-
eign universities, completely detached
from Danish society, if researchers in
history and culture in a few years time
find themselves concentrating on writ-
ing articles for foreign periodicals, be-
cause that is the only way to acquire
merit  as a researcher.  Pp. 6-7.

Women are taking management posi-
tions by storm in the world of busi-
ness. But they seem to be rejecting 
leading positions at the universities.
There have been almost no female ap-
plicants for new positions as depart-
ment heads at the University of Aar-
hus.

Several explanations have been put
forth as to why women turn their
backs on top positions at universities. 

One is that the relatively small num-
ber of women associate professors
and professors presents a narrow field
in which to recruit leaders. Another is
that women simply do not find top po-
sitions attractive, preferring careers in
research rather than management. The
female Dean of the Faculty of Arts,
Bodil Due, is surprised that no women
have applied for the seven positions as
department heads in her faculty,

which, by the way, has the highest per-
centage of women researchers and in-
structors. She feels that it is important
to have more women in leading posi-
tions because men and women often
have different approaches to leader-
ship, so that women leaders bring new
inspiration to departmental environ-
ments.  P. 5.

It can be a beautiful experience to be 
efficient. Not personally – which of course,
it may also be – but purely and simply 
because of the physical surroundings.

Just south of the Skaw, at the top of Jut-
land, lies “Klitgården”, a retreat for re-
searchers and artists. “Klitgården” 
specialises in creating the ultimate in 
creative peace and quiet, so that a steady
stream of works of fiction and art, as well
as theses, textbooks, articles, and other
major projects is brought forth.

“Klitgården” was originally a royal sum-
mer residence. In 1997 it was purchased by
a foundation which has renovated and fur-
nished it, turning it into a Mecca for people
searching for somewhere with a minimum
of disturbances and potential displacement
activities. Inspiration came from the Da-
nish-owned San Cataldo retreat south of
Naples in Italy.   Pp. 8-9.

Occupying universities has become a
rare form of expression. That is why
it caused a stir when 30-50 students
from various Århus institutions, 
primarily the university, occupied
two departments at the University of 
Aarhus on Thursday, May 18 – the
Scandinavian Department and the 
Department of Philosophy and the
History of Ideas. 

A number of the occupying stu-
dents came from the latter depart-
ment. The protest is not aimed at the

university, but at the social welfare
proposals put forth by the govern-
ment, which will reduce student
grants (“SU”) for students who begin
further education more than two
years after finishing upper secondary
school. 

Instructors and other students
were refused access to the building
and encouraged to take part in the
occupation, a suggestion that was
turned down, although there was
sympathy for the protest.   P. 3.
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Århus to Herning
The executive boards of the School of
Business and Engineering (HIBAT) in 
Herning, and of the University of Aarhus
have now approved the agreement 
turning HIBAT over to the University of
Aarhus, and have sent it to the Ministry
of Education for final approval.

Approval is a technicality; we already
have advance approval, says Pro-Rector
Erik Ernø-Kjølhede from HIBAT. According
to plan, HIBAT will merge with the Univer-
sity of Aarhus on August 1, as a centre
under the Faculty of Social Sciences. One
of the first tasks will be to establish two
Master’s degree courses in Herning.   P. 4.
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Succes og
fiasko for 
århusiansk
biotek
Vejen mellem succes og fiasko kan
være kort i det århusianske biotek-
miljø. 

I sidste uge blev det offentliggjort,
at Borean Pharma A/S, der er
grundlagt af professor Søren Moes-
trup og Jonas Graversen fra Institut
for Medicinsk Biokemi, har indgået
en stor aftale med den internationa-
le farmaceutiske virksomhed Roche.
Roche køber ProteoPharma ApS,
Borean Pharmas datterselskab, og
produktkandidat til at behandle og
forebygge åreforkalkning og blod-
propper. 

Samtidig måtte et andet århusi-
ansk biotekfirma, Cobento Biotech
A/S, der er stiftet af bl.a. molekylær-

biologen Lars Erik Berglund, dreje
nøglen om, fordi det ikke er lykke-
des firmaet at finde ny risikovillig
kapital til selskabets videreudvikling
af proteinet intrinsic factor, der er
nødvendigt for, at mennesker kan
optage vitamin B12.

Østjysk Innovation har siden 1999
investeret i ca. 20 biotekselskaber,
herunder både Borean Pharma og
det konkursramte Cobento Biotech.
Direktør Lars Stigel siger, at udfor-
dringen bestemt ikke er at få etable-
ret nye biotekselskaber, men der-
imod at skaffe risikovillig kapital, så
de kan overleve.

Søren Moestrup fra Borean Phar-
ma glæder sig over, at Østjysk Inno-
vation var blandt de firmaer, der
turde kaste venturekapital i biotek-
firmaet.

– I 1999 var det var svært at do-
kumentere over for aktionærerne, at
vores resultater havde det kommer-
cielle potentiale, som vi mente, siger
Søren Moestrup.  /hp
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De studerende, som den
18. maj besatte en del af
Aarhus Universitet, fik
ingen opbakning fra deres
medstuderende. Til gen-
gæld har de dekan Bodil
Due og andre universitets-
ansattes sympati.

Besættelsen af bygning 1465 i No-
belparken nåede ud til mange medi-
er, men den helt store protestaktion
blev det aldrig. Det var småt med
opbakningen fra de studerende ge-
nerelt. 30-40 studerende fra forskel-
lige uddannelsesinstitutioner i År-
hus forskansede sig i bygningen
klokken otte om morgenen, og i lø-
bet af dagen blev det til 50. Men set
i lyset af, at der alene på Aarhus
Universitet er over 20.000 stude-
rende, er det fremmøde ikke be-
mærkelsesværdigt. Det var protest-
formen til gengæld. Der har ikke
været besættelser på universitetet
siden 80’erne. 

– Det er drastiske ændringer, re-
geringen lægger op til, så der må
drastiske midler til, sagde Jon Boie-
sen fra Humboldt-bevægelsen, der
var med til at arrangere besættelsen.

De studerendes protest rettede sig
ikke mod universitetet, men mod re-
geringen og var en direkte udløber
af den landsdækkende demonstra-
tion onsdag den 17. maj.

– Det er helt bevidst, at vi først
besætter universitetet i dag, for vi vil
vise, at kampen fortsætter, sagde
Jon Boiesen. 

Selvmodsigende besættelse
Besættelsen i Nobelparken forløb i
ro og mag. De studerende tilbød
kaffe og flødeboller til de fremmødte
studerende og universitetsansatte,
som blev forment adgang til byg-
ningen. Efter et par timers besæt-
telse dukkede dekan Bodil Due op.
Hun blev mødt med venlighed og fik
forklaret, hvad protesten gik ud på,
og at den ville fortsætte i hvert fald

dagen ud. På den baggrund valgte
Bodil Due ikke at sætte politi eller
andre foranstaltninger ind over for
de studerende. 

– Jeg regner med, at det bare er i
dag (torsdag, red.), og vi taler jo stil-
le og roligt med de studerende. Jeg
har også sympati for mange af de
ting, som de siger. Den mistænkelig-
gørelse, der hersker i forhold til uni-
versiteterne, som bliver mere og me-
re styret oppefra, rammer både de
studerende og de ansatte. Men det
er lidt selvmodsigende at besætte
universitetet, for det gavner jo ikke
de studerende og deres uddannelse,
at undervisningen ikke kan gennem-
føres, sagde dekanen. 

Hun ville gerne vide, hvorfor de
egentligt havde besat en del af uni-
versitetet – og specifikt Institut for
Filosofi og Idéhistorie og Institut for
Nordisk, når det nu var regeringens

velfærdsudspil, som var målet for
protesten.

– Vi vil samtidig gerne vise vores
utilfredshed med den stigende kom-
mercialisering og afdemokratisering
af universiteterne efter den nye uni-
versitetslov, og så er mange af ar-
rangørerne fra Filosofi og Idéhisto-
rie (bl.a. Humboldt-bevægelsen,
red.), forklarede en af de aktiveren-
de studerende. 

Opbakning fra ansatte
De studerende opfordrede de afviste
universitetsansatte til at deltage i
aktionen, men uden held, selv om
nogle af underviserne ligesom deka-
nen viste forståelse for de studeren-
des protest.

– Jeg støtter de studerende og kan
sagtens forstå, de protesterer mod
de forringelser, de oplever. Men det
blev for koldt at stå derude. Vi er

ikke klædt på til demonstration – vi
vidste jo intet om den, sagde under-
visningsadjunkt Lis Norup fra Nor-
disk.

– Det minder jo om de gode gam-
le dage på Trøjborg, tilføjede kon-
torfuldmægtig fra Nordisk Susser
Bang, der fandt det positivt, at de
studerende havde lavet besættelses-
aktionen: 

– Det er ikke mit indtryk, at de
studerende i dag, i hvert fald på
Nordisk, er særligt politisk engage-
rede, så det er da fint at opleve, at
de sådan skrider til handling og si-
ger tydeligt fra.

Det gjorde studerende i øvrigt og-
så dagen efter – på Sociologi ved
Københavns Universitet, hvor om-
kring 100 studerende besatte insti-
tuttet.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk
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Forståelse for protest
Det forløb stille og roligt, da 30-40

studerende torsdag den 18. maj be-

satte Nordisk Institut og Institut for

Filosofi og Idéhistorie for en dag. 

Dekan Bodil Due fik en kop kaffe

med, da hun kom forbi aktionen for

at høre, hvad den gik ud på, og hvor

længe den ville vare. 

oprør

Universitetets læringssystem, Aula,
der normalt varetager kommunika-
tionen mellem underviserne og de
studerende, har været ramt af ned-
brud. 

Ifølge Tom Latrup-Pedersen, for-
mand for Aarhus Universitets IKT-
udvalg, måtte man lukke Aula to da-
ge i uge 19, fordi det lykkedes hacke-
re at bryde ind i systemet. Det var
kort forinden kommet ud i det inter-
nationale programudviklermiljø, at
en fejl i Aula gjorde det muligt at
bryde ind i programmet.

– Nogle benyttede hullet hurtigere,
end vi kunne lukke det, og det skete
også for andre europæiske universi-
teter, siger Tom Latrup-Pedersen.

Det var nødvendigt at lukke ned
for at rense maskinerne og sikre, at
data ikke blev ødelagt. Universitetet
fremskynder nu en opdatering af sy-

stemet i løbet af et par uger, men
allerede nu burde alt igen fungere
normalt for den almindelige bruger,
og sikkerhedshullet er lukket.

Skift kode
Tom Latrup-Pedersen vurderer, at
hackerne ikke har haft adgang til
personfølsomme oplysninger, men
for en sikkerheds skyld skal alle bru-
gere ændre deres adgangskode sna-
rest muligt. 

Angrebet betød, at underviserne
ikke kunne sende e-mails til de stu-
derende om ændringer i undervis-
ningsplanerne og datoer for opgave-
gennemgang og lignende. Listerne
med e-mailadresser, som de stude-
rende selv vælger at oplyse, ligger
nemlig på Aula.   

Claus Baggersgaard 

Aula angrebet af hackere
Systemet måtte lukkes to dage, og underviserne 
kunne ikke skrive ud til de studerende.
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Minister-
frokost 
med tomme
kalorier
Danske Studerendes Fællesråd
(DSF) gik skuffede fra et ellers
stort opslået møde med viden-
skabsminister Helge Sander.
Mens studerende landet over
valgte at deltage i den landsdæk-
kende demonstration den 17. maj
mod regeringens velfærdsrefor-
mer, havde DSF valgt en anden
strategi. Rådet ville ikke demon-
strere, men forhandle. Helge San-
der kvitterede med at inviterede
på frokost. 

– Danske Studerendes Fælles-
råds delegation står tilbage med
en tom fornemmelse i maven, lød
det imidlertid i DSF’s pressemed-
delelse efter mødet. Levevilkårs-
ordfører Esben Ehmsen fra DSF
forklarer hvorfor:

– Vi havde håbet på, at vi kun-
ne få ministeren til at indse, at re-
geringen skal tage sit SU-forslag
af bordet, fordi det har negativ
virkning i stedet for at fremskyn-
de, at studerende bliver tidligere
færdig med studierne.

Ministeren fastholdt, at det er
nødvendigt at presse de studeren-
de, forklarer Esben Ehmsen. DSF
tror på andre midler for at nå det
mål, at 50 procent af en årgang
får en uddannelse. 

– Der skal mere vejledning til
unge om, hvilke krav de vil møde
på universiteterne, og på universi-
teterne skal der være coaching og
mentorordninger – og speciale-
kravene skal være mere realisti-
ske. De forslag lyttede ministeren
til, men han ville overhovedet ik-
ke ændre på SU-forslaget, siger
Esben Ehmsen. 

Har I fortrudt, at I valgte at
forhandle i stedet for at demon-
strere?

– Nej, vi fik en mulighed for at
tale med ministeren.

Vil I fortsætte den “pæne” linje
med at forhandle frem for at de-
monstrere?

– Jeg vil ikke afvise, at vi går på
gaden på et tidspunkt. Demon-
strationen den 17. maj var for
bred for os, men er der en de-
monstration, der alene handler
om de studerendes vilkår, vil jeg
ikke afvise, at vi går med. 

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk



De to bestyrelser på Handels- og
IngeniørHøjskolen (HIH) i Her-
ning og Aarhus Universitet har nu
tiltrådt overdragelsesaftalen af HIH
til Aarhus Universitet og videre-
sendt den til endelig godkendelse i
Undervisningsministeriet. 

– Det er en ren teknikalitet, for
vi har allerede fået en forhåndsgod-
kendelse, så den 1. august bliver de
to institutioner til én, siger prorek-
tor Erik Ernø-Kjølhede fra HIH,
der repræsenterer HIH i de kom-
mende forhandlinger om de reelle
samarbejdsprojekter. 

Kandidatuddannelser i Herning
Grunden til, at HIH i sin tid banke-
de på Aarhus Universitets dør, var,
at man i Midt- og Vestjylland har
landets laveste uddannelsesniveau,
den laveste forskningsintensitet og,
hvad der kommer bag på de fleste,
en meget lav iværksætterrate. 

– Der er et akut behov for at høj-
ne uddannelsesniveauet i Midt- og
Vestjylland, og her tænker jeg først
og fremmest på at få etableret nog-
le flere kandidatuddannelser, siger
Erik Ernø-Kjølhede. 

HIH har i dag en enkelt kandi-
datuddannelse i samarbejde med
Copenhagen Business School, men
nu skal paletten af kandidatuddan-
nelser i Herning udvides. 

– Det ligger som en del af aftale-
grundlaget, at vi hurtigst muligt og
forhåbentligt allerede ved seme-
sterstart i 2007 kan tilbyde to nye
kandidatuddannelser og en master-
uddannelse i Herning. Vi har i dag
en Business Development-uddan-
nelse, som er en bacheloruddannel-
se på fire et halvt år, og den skal nu
have en civilingeniøroverbygning
(kandidatniveau). Dertil kommer
en helt ny samfundsvidenskabelig
kandidatuddannelse i innovation
og ledelse, der også bliver tilbudt
som en masteruddannelse, og en-
delig har vi planer om en helt ny
bacheloruddannelse i sprog og in-
ternational marketing, siger pro-
rektoren fra Herning.

Mere forskning
I Herning går man efter at opbygge
et stærkt fagligt miljø inden for in-
novation og forretningsudvikling. 

– Vores motiv er klart at få mere
forskning og et højere fagligt ni-
veau i vores uddannelser. Derfor
skal vi nu have slået nogle forsker-
stillinger op inden for innovation
og forretningsudvikling, hvilket lig-
ger i naturlig forlængelse af vores
uddannelsesområder.

– Omvendt kan vi tilbyde Aarhus
Universitet Danmarks p.t. mest in-
novative offentlige institution med
gode kontakter til erhvervslivet og
stor erfaring i at inkorporere prak-
sis i uddannelserne. Så vi kan i høj
grad hjælpe Aarhus Universitet
med at opfylde det tredje “ben” –
kontakten til det omgivende sam-
fund – og være med til at skabe ud-
vikling og vækst i regionen, siger

Erik Ernø-Kjølhede.
For at skabe bedst mulig integra-

tion og samarbejde, herunder ud-
veksling af undervisere og etable-
ring af ph.d.-kurser for medarbej-
dere på HIH, er prorektor Erik
Ernø-Kjølhede i samarbejde med
Aarhus Universitet nu i gang med
at etablere en række netværk mel-
lem medarbejdere fra HIH og uni-
versitetet. Foreløbig drejer det sig
om netværk inden for: erhvervs-
fremme, efteruddannelse, kommu-
nikation, økonomi og administra-
tion, og i forhold til uddannelserne:
erhvervsøkonomi, sprog og kom-

munikation og ingeniøruddannel-
serne.

– Vores styrke er, at vi ikke ken-
der til faggrænser. Det er hele vores
berettigelse, og derfor vi er så gode
til innovation, siger Erik Ernø-Kjøl-
hede.

Et center 
En anden stor opgave er at få ved-
tægterne og de organisatoriske for-
hold på plads. Vedtægterne lægger
op til, at HIH skal være en center-
konstruktion under Det Samfunds-
videnskabelige Fakultet med en di-
rektør i spidsen. Dertil kommer en
rådgivende bestyrelse, som skal
sparre med den daglige ledelse,
samt et internt kontaktudvalg. Her
får dekanerne fra Humaniora, Na-
turvidenskab og Samfundsviden-
skab plads sammen med en repræ-
sentant for rektoratet samt en re-
præsentant for den centrale er-
hvervsfunktion på Aarhus Univer-
sitet.

Dette kontaktudvalg skal sam-
men med den daglige ledelse for
Aarhus Universitets kommende
center i Herning sikre, at HIH som
handels- og ingeniørhøjskole kan
udvikle hele sin faglige bredde,

både inden for erhvervssprog/kom-
munikation, erhvervsøkonomi, in-
geniørvidenskab og erhvervsfrem-
me. 

Aarhus Universitets bestyrelse
skal behandle forslaget til vedtægt
på det kommende bestyrelsesmøde
den 29. maj.

De studerende og medarbejderne
på HIH vil ikke mærke den store
forskel, når de starter på AU-HIH
efter sommerferien. Fusionen med
Aarhus Universitet skal dog fejres
med en speciel introfest i august,
ligesom der er planer om at invite-
re de studerende og ansatte fra

Herning med til den årlige TV-2-
koncert i Universitetsparken til
september. 

Campus Århus skræmmer ikke
Aarhus Universitets udspil til Vi-
denskabsministeriet om at etablere
et campus Århus (bl.a. andet at fu-
sionere med Handelshøjskolen i
Århus, Den Sociale Højskole i
Århus og Journalisthøjskolen)
skræmmer ikke de kommende kol-
legaer fra Herning, tværtimod.  
– Hvis alle de foreslåede samar-
bejdspartnere kommer med, bliver
det en meget stor organisation,
som bliver svær at overskue, tunge-
re og sværere at få til at fungere. På
den anden side vil det give os alle
sammen mange nye og spændende
muligheder – specielt samarbejdet
med Handelshøjskolen i Århus vil
være interessant for os. Det kræver
naturligvis, at vi gentænker en del
af de samarbejdsrelationer, vi nu er
i gang med at opbygge, men gene-
relt ser vi positivt på mulighederne,
siger Erik Ernø-Kjølhede.

Anders Correll / ac@adm.au.dk
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Århus til Herning 
Den 1. august indfusioneres HIH i Aarhus Universitet. Der er lagt op til, 
at HIH bliver et center på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
En af de første opgaver bliver at etablere to kandidatuddannelser i Herning.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen
(FIST) har netop opgjort ansøg-
ningsbeløbet til 1,3 milliard kr. for
2006 mod knap 514 millioner kr.
sidste år.  Der er i alt søgt om støtte
til 929 ph.d.-forløb. 

Heraf er der 597 ansøgninger til
de samfinansierede ph.d.-stipendier,
hvor FIST dækker 1/3 af udgifterne.
Hovedparten af disse ph.d.-stipendi-
er er bevillingsmæssigt øremærkede
til naturvidenskab, sundhedsviden-
skab og teknisk videnskab. FIST for-
venter dog kun at kunne støtte ca.
200 ph.d.-stipendiater.

Godt med konkurrence
Der er meget stor interesse for de
nye internationale ph.d.-stipendier,
hvor den ene halvdel af forløbet
finder sted i Danmark, mens resten
foregår i udlandet. Men der er kun
35 stipendier til fordeling blandt de
332 ansøgninger fra forskerskolerne,
som skal opslå stipendierne interna-
tionalt. 

Om det store antal ansøgninger til
ph.d.-stipendier siger rektor Lauritz
B. Holm-Nielsen:

– Det er kun godt for landet, at vi
får en øget konkurrence om midler-
ne. Det viser samtidig, at talentet og
viljen er til stede. Nu skal finansie-
ringen følge med, og den skal kom-

me hurtigt, så vi kan få indhentet de
lande, som vi er bagefter med hen-
syn til forskeruddannelse, siger han. 

Århus står stærkt
Han ser ikke den øgede konkurrence
som et problem for Aarhus Universi-
tet – tværtimod.

– Jeg håber naturligvis, at man
støtter de forskerskoler, som har
kvaliteten og kapaciteten til at drive
forskeruddannelse. Frygten er, at
det bliver dansen om guldkalven,
fordi alle videregående uddannelses-
miljøer i Danmark nu vil til at have
forskeruddannelse, fordi det nu er
hot – men kapacitet og kvalitet er
ikke noget, man tryller op af jorden
fra den ene dag til den anden.

– Aarhus Universitet har kvalite-
ten og kapaciteten, vi har bevist, at
vi er stærke internationalt, og vi ud-
danner rigtig mange dygtige kandi-
dater, der kan gå videre med en for-
skerkarriere, siger han.

– Vi forventer i løbet af de næste
par år at skyde et sted mellem 100
og 150 mio. kr. i forskeruddannelsen
for at nå vores målsætning om en
fordobling af antallet af ph.d.-kandi-
dater i 2008. siger Lauritz B. Holm-
Nielsen.

Anders Correll / ac@adm.au.dk

Videnskabsminister Helge Sander
havde torsdag den 18. maj indkaldt
bestyrelsesformændene for de 12
universiteter og 13 sektorforsknings-
institutioner til at drøfte fusioner og
integration af sektorforskningen i
universiteterne.

– Jeg vil betegne mødet som en
midtvejsevaluering uden de store af-
sløringer. Ministeren gjorde det
klart, at en stor del af det kommen-
de forsknings- og undervisnings-
landkort vil være tegnet inden som-
merferien, og at hovedparten af fu-
sionerne skal være køreklar fra års-
skiftet, siger formand for AU-besty-
relsen Jens Bigum. 

– Ministeren gjorde det også
klart, at der ikke følger en særskilt
bevilling med til at finansiere fusio-
nerne. Han lagde i stedet op til, at
udgifter til fusioner skal hentes fra
den milliard, som det forventes re-
geringen vil stille til rådighed ekstra
til forskningen fra næste år, siger
Jens Bigum, der regner med, at fu-
sionerne bliver ganske omkostnings-
krævende.

Noget tyder på, at ministerens tid-
ligere udmelding om, at der skal væ-

re et universitet i hver region, ikke
længere er et kardinalpunkt. På
spørgsmålet om, hvor mange uni-
versiteter der skal være, svarede mi-
nisteren således mellem 5 og 12, og
at han ikke vil modsætte sig fusioner
mellem institutioner, som gensidigt
ønsker det.

Ifølge Jens Bigum fyldte imple-
menteringen af sektorforskningen
og den økonomiske styring af disse
på universiteterne ganske meget på
mødet. Et af de mange uafklarede
spørgsmål er, hvordan man fortsat
sikrer en optimal varetagelse af sek-
torforskningsinstitutionernes myn-
dighedsopgaver efter en fusion med
et universitet. 

– Det er en opgave, vi på Aarhus
Universitet har erfaring med, og
som vi med sindsro ser frem til. Det
er naturligvis vigtigt, at ressortmi-
nisterierne fortsat føler sig godt be-
handlet i den nye struktur, siger
Jens Bigum, der betegner den fore-
løbige fusionsproces som god og
konstruktiv.

Anders Correll / ac@adm.au.dk

Hård kamp om
penge til ph.d.er
Interessen for offentlige ph.d.-stipendier 
er nærmest eksploderet, men det ryster ikke 
rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, der forventer, 
at Aarhus Universitet de kommende år selv 
skyder op til 150 mio. kr. i forskeruddannelsen. 

Ingen penge 
til fusioner
Videnskabsminister Helge Sander vil 
finansiere fusioner med forskningspenge.
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HIH indfusioneret i

Aarhus Universitet.



“Kvinder erobrer chefstolene”, lød en
overskrift i Jyllands-Posten den 10.
maj. Baggrunden var nye tal fra Le-
dernes Hovedorganisation, der viser,
at ikke mindst unge kvinder mellem
30-40 år besætter lederstillinger i
stor stil. Det er især mellemlederstil-
linger, de unge kvinder kommer ind
i. På 15 år er tallet fordoblet og nær-
mer sig nu 30 procent. I finanssekto-
ren er antallet af kvindelige topche-
fer på blot et år sågar steget fra 15 til
18 procent.

To dage før nyheden i Jyllands-
Posten offentliggjorde Det Humani-
stiske Fakultet på Aarhus Universitet
navnene på de syv nye ansatte insti-
tutledere. Blandt dem var der ingen
kvinder. Efter hvad CAMPUS erfa-
rer, var der i alt 10 ansøgninger til
stillingerne, men altså ingen kvin-
der. Billedet er stort set det samme
på de andre fakulteter, der er i gang
med at ansætte institutledere. Ifølge
CAMPUS’ oplysninger er der kun
kommet to kvindelige ansøgere ud af
41 til stillingerne som institutleder,
og de er kommet på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet.

Faglig eller administrativ 
karriere?
– Jeg er ret paf. Jeg havde håbet, der
ville dukke nogle stykker ud af disen.
Jeg håber det skyldes, at kvinderne
har travlt med at passe deres forsk-
ning, siger lektor Else Marie Wiberg
Pedersen, der er formand for Lige-
stillingsudvalget på Aarhus Universi-
tet.

Elisabeth Vestergaard, der er
forskningsleder på Dansk Center for
Forskningsanalyse (CFA) ved Aarhus
Universitet, har tidligere undersøgt
kvinders karriereveje og -muligheder
i universitetsverdenen. Men hun har
ikke umiddelbart nogen god forkla-
ring på, hvorfor næsten ingen kvin-
der har været interesserede i at blive
institutleder.

– Hvis jeg skal være helt ærlig, un-
drer det mig. Undersøgelser viser, at
hvis både mænd og kvinder søger, så
bliver kvinderne ikke underrepræ-
senterede, siger hun, og peger på én
mulig forklaring.

– Én mulighed er, at kvinderne
ikke finder lederstillingerne attrakti-
ve. De er her for at forske, ikke for at
gøre karriere som ledere. På univer-
sitetet, i modsætning til andre steder
i erhvervslivet, er det jo et valg mel-
lem alternativer. Vil man satse på sin
faglige karriere eller en administra-
tiv lederkarriere? Andre steder kan
de to ting gå hånd i hånd, siger Eli-
sabeth Vestergaard.

Den sidste forklaring støttes af
Agnes Anórsdóttir, der er lektor på
Historisk Afdeling.

– Jeg vil ikke afvise, at jeg kunne
finde på at søge en stilling som insti-
tutleder om 10 år. Men lige nu er jeg
i en situation, hvor mine faglige am-
bitioner er større end mine lederam-
bitioner. Sådan tror jeg, mange har
det, siger hun.

Kvinder giver nye impulser
Dekanen på Det Humanistiske Fa-
kultet Bodil Due er også overrasket
over, at ingen kvinder har søgt insti-

tutlederstillinger på “hendes” fakul-
tet.

– Jeg havde bestemt håbet det, og
jeg har også givet klare opfordringer
til det blandt andet på møder i aka-
demisk råd. Vi har i forvejen en del
kvindelige studieledere, så det er ik-
ke, fordi vi slet ikke har nogen kvin-
delige ledere, siger Bodil Due.

Hun peger selv på mindst to grun-
de. For det første at de relativt få
kvindelige lektorer og professorer
giver et mindre rekrutteringsgrund-
lag, når det gælder kvinder til leder-
posterne.

– En anden mulig grund er, at
kvinderne simpelthen gerne vil kon-
centrere sig om deres forskning.
Hvis man har en lederstilling i nogle
år, kan det være svært at vende tilba-
ge til forskningen, siger Bodil Due. 

Hun vil nu tage en snak med nogle
af fakultetets kvindelige forskere for
at høre, hvorfor de har holdt sig til-
bage.

– Der skal ikke være tvivl om, at
jeg gerne så nogle kvindelige insti-
tutledere. Mænd og kvinder forvalter
ofte deres lederstilling forskelligt, og
derfor kan kvindelige ledere give
nogle nye impulser i et institutmiljø,
siger Bodil Due.

Opfordring nødvendig
Hvis det skal lykkes at få flere kvin-
der ind i lederstillinger på universi-
teterne, er det nødvendigt at gøre
mere for at opfordre dem til at søge.
Det mener Liv Hornekær, der er
forskningslektor på Fysik og aktiv i
det nystartede kvindenetværk på
Aarhus Universitet.

– Det er vigtigt at have opbakning
på flere fronter, hvis det skal være
sjovt at være institutleder. Jeg me-
ner, at specielt dekanerne godt kun-
ne gøre mere for at opfordre flere
kvinder til at søge, siger Liv Horne-
kær.

Til det siger Bodil Due, at der godt
kunne gøres mere for at opfordre
kvinder generelt, men at det vil være
forkert, hvis dekanen direkte opfor-
drede enkelte kvinder.

– På den måde går man jo hen og
får en forpligtelse, man ikke nødven-
digvis kan indfri, når man skal vælge
den bedst egnede, siger hun.

Det nye netværk for kvinder på
universitetet har nedsat fem arbejds-

grupper, som skal se på en lang ræk-
ke af de forhold, der møder kvinder
på universiteterne – herunder de po-
litiske og strategiske barrierer for
kvindelige ledere på universitetet. 

Og det er der også brug for at se
på i en mere videnskabelig sammen-
hæng, mener Elisabeth Vestergaard.

– Vi ved noget om problemerne i
forhold til at rekruttere kvinder til
forskningsstillinger, men jeg vil være
endog meget interesseret i at se en
undersøgelse om problemerne i for-
hold til at rekruttere kvinder til ad-
ministrative lederstillinger på uni-
versitetet. 

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

kvinderne på andre universiteter

ledere
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KKøøbbeennhhaavvnnss  UUnniivveerrssiitteett  er endnu ikke begyndt at ansætte institutledere. 
Ved ansættelsen af dekanerne var der 40 ansøgere til de seks stillinger. Heraf
var seks kvinder, og den ene af dem fik dekanstillingen på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet. KU har desuden en kvindelig prorektor, en kvindelig direktør
og en kvindelig bestyrelsesformand.

AAaallbboorrgg  UUnniivveerrssiitteett: Der er to kvinder blandt de nuværende 21 institutledere på
AAU. AAU har tre mandlige dekaner. Før den seneste ansættelsesrunde var der
én kvinde. Til gengæld har universitetet nu fået en kvindelig prorektor.

SSyyddddaannsskk  UUnniivveerrssiitteett  har indtil videre ansat 14 institutleder, heraf én kvinde 
på Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab. Rektor, 
prorektor og dekaner er alle mænd.

AAaarrhhuuss  SScchhooooll  ooff  BBuussiinneessss  har én kvinde blandt de seks institutledere. ASB 
ansatte institutledere for et år siden, og der var meget få kvinder blandt 
ansøgerne. ASB har to dekaner, hvoraf den ene er en kvinde.

DDaannmmaarrkkss  TTeekknniisskkee  UUnniivveerrssiitteett::  Der er to kvindelige institutledere ud af 15. 
Generelt søgte meget få kvinder stillingen som institutleder.

DDeenn  KKggll..  VVeetteerriinnæærr--  oogg  LLaannddbboohhøøjjsskkoollee  har ansat 10 institutledere, hvoraf tre 
er kvinder. 

Kvinder vender ryggen 
til lederposter

Kvinder stormer frem på lederposterne i erhvervslivet. Men på universiteterne 
fravælger de tilsyneladende lederstillingerne. På Aarhus Universitet har der 
stort set ikke været kvindelige ansøgere til stillingerne som institutledere. 
Der er flere forklaringer, men holder de ved en nærmere undersøgelse?

Lars Kruse/AU-foto



Muhammed-krisen har sat fut i bog-
salget herhjemme. I hvert fald er ud-
gangspunktet for stor medieop-
mærksomhed og salg gået hen og
blevet ret godt, hvis der på forsiden
af en bog for eksempel blafrer et
stort dansk flag eller figurerer et
muslimsk symbol – en moske må-
ske.

Netop de to symboler – flaget og
moskeen – pryder to nye bogudgi-
velser fra to Århus-forskere, som har
fået stor opmærksomhed i aviser,
radio og tv de seneste par uger. Den
ene er lektor ved Institut for Sprog,
Litteratur og Kultur Michael Böss’
bog Forsvar for nationen – natio-
nalstaten under globaliseringen,
den anden adjunkt og religionssocio-
logen Lene Kühles bog Moskeer i
Danmark – islam og muslimske be-
desteder.

Begge bøger forholder sig til to af
de hotteste emner i den aktuelle of-
fentlige debat, nemlig dansk identi-
tet og nationens fremtid i et multi-
etnisk samfund samt islams indfly-

delse i det danske samfund. Med så
sprængfyldte emner som udgangs-
punkt kommer den store mediein-
teresse da heller ikke helt bag på de
to forskere.

– Da Muhammed-krisen var på sit
højeste, fandt nogle journalister ud
af, at min bog om moskeer i Dan-
mark var på vej. Pludselig blev jeg
ringet op af 5-10-15-20 journalister
på en dag, der lige skulle have en
kommentar inden deadline. Så jeg
havde da på fornemmelsen, at der
ville være interesse for bogen, siger
Lene Kühle, hvis bog er den sjette i
rækken fra Det Danske Pluralisme-
projekt under Center for Multireligi-
øse Studier på Aarhus Universitet.
Pluralismeprojektet skal dokumente-
re og afdække den voksende religiø-
se diversitet i Danmark.

Debat underbygget af forskning
Michael Böss’ bog skulle egentlig
være udkommet på Aarhus Universi-
tetsforlag i efteråret. Men den blev
udsat, og det er han ret taknemmelig
for i dag.

– Det var meget heldigt på den

måde, at jeg kunne nå at skrive Mu-
hammed-krisen ind i bogen. Samti-
dig er der ingen tvivl om, at krisen
har gjort os mere interesserede i at
diskutere nogle af de emner, som
bogen tager op: Hvad er det for en
nation, vi ønsker at leve i? Kan et
multietnisk samfund fungere som
nationalstat, og vil nationalstaten
fortsat have en rolle at spille i en glo-
baliseret tidsalder? Så jo, jeg havde
forventet en interesse for bogen,
men der er også gjort en ihærdig
indsats fra forlagets side for at pro-
movere den, siger Michael Böss.

Han forsøgte i første omgang at få
bogen udgivet hos Gyldendal, men
her var man kun interesseret i at ud-
give en traditionel kort og lettilgæn-
gelig debatbog. Og sådan en bog er
Forsvar for nationen ikke.

–Jeg mener, vi har brug for flere
“tungere” debatbøger, der er forsk-
ningsmæssigt underbyggede, til at
kvalificere debatten. Den slags er der
meget få af i Danmark, fordi man
forventer, der kun er et lille pub-
likum til dem. I USA for eksempel er
der derimod en lang tradition for

den type bøger, siger Michael Böss,
der til daglig er lektor i historie,
samfundsforhold og irske studier.

Lene Kühles bog er en traditionel
forskningsmonografi og ikke en de-
batbog. Men hun har oplevet, at det
er vanskeligt at skrive en bog om is-
lam i Danmark, der ikke bliver brugt
som et partsindlæg i debatten.

– Det er simpelthen svært at und-
gå at blive sat på et hold. Jeg har fle-
re gange oplevet, at journalister ger-
ne vil bruge min undersøgelse af en
række facts om moskeer i Danmark
til at understøtte et bestemt syns-
punkt. Det bryder jeg mig selvfølge-
lig ikke om, fordi der er alt for man-
ge holdninger om islam i Danmark,
men alt for lidt viden. Jeg mener, at
det er min rolle som forsker at kriti-
sere debatten og undersøge, om de
“vedtagne” sandheder holder, siger
Lene Kühle.

Snobberi og mindreværd
Hun og Michael Böss mener begge,
at den store opmærksomhed om
deres bøger er et godt eksempel på,
hvorfor forskning om danske forhold
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Forsvar for den danske bog
Har den danske forskningsmonografi en fremtid? Eller mere præcist: 
Skal forskning om danske forhold udgivet i bøger skrevet på dansk fortsat 
være meriterende for danske forskere? To bøger udgivet af Århus-forskere 
har i de sidste par uger vist, at der i høj grad er brug for den slags bøger. 
Medierne har stået i kø for at få fat på forfatterne.
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Vi vil gerne selv 
have lov til at 
definere, hvilken
forskningsoffentlighed 
vi finder mest 
relevant for os.  

Lektor Michael Böss:“ publicering

Lars Kruse/AU-foto
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udgivet i bøger skrevet på dansk sta-
dig bør være en essentiel del af ar-
bejdet for en humanistisk og reli-
gionsvidenskabelig forsker. Som
omtalt i sidste nummer af CAMPUS
er der ellers stærke kræfter, der
trækker i retning af, at det fremover
primært skal være meriterende for
forskere at publicere deres forskning
i internationale “peer-reviewede”
tidsskrifter. Bogen, forskningsmono-
grafien, skrevet på dansk til et dansk
publikum, kan således gå hen og bli-
ve en sjældenhed.

– Jeg har noteret mig den ten-
dens, og jeg synes, den er meget fru-
strerende, siger Michael Böss, der i
løbet af sin karriere selv har publice-
ret i stort set alle de væsentlige in-
ternationale tidsskrifter og på flere
internationale forlag inden for sit
forskningsfelt. Desuden sidder han i
redaktionen for et par stykker af
dem.

– I Helge Sanders og regeringens
oplæg om, at vi skal publicere mere
internationalt, ligger der et snobberi
over for “det internationale” og en
tilsvarende mindreværdsfølelse i

forhold til det hjemlige. Det er sim-
pelthen fint at publicere internatio-
nalt. Men man glemmer, at det ikke
nødvendigvis er fint for os, der be-
driver humaniora. Og da slet ikke
for det danske samfund. Det fine for
os bør snarere bestå i at berige vores
eget samfund med viden om den in-
ternationale verden og i at være med
til at forny samfunds- og kulturde-
batten herhjemme ved at bringe in-
ternationale perspektiver ind i den.
Vi vil gerne selv have lov til at defi-
nere, hvilken forskningsoffentlighed
vi finder mest relevant for os, siger
Michael Böss.

Internationale er nationale
Han peger også på, at det inden for
humaniora – i modsætning til na-
turvidenskab – forholder sig sådan,
at internationale tidsskrifter i virke-

ligheden ikke er internationale, men
nationale. 

– Peer review-tidsskrifter inden
for irske studier, for eksempel, er
henholdsvis et irsk, et britisk, et
fransk, et amerikansk, et spansk og
et canadisk tidsskrift. Hovedparten
af artiklerne i dem er skrevet af ire-
re, englændere, franskmænd osv. En
gang imellem er der så en “gæst” af
anden nationalitet. Der findes med
andre ord ikke et decideret interna-
tionalt fagtidsskrift for mit forsk-
ningsområde.

Dertil kommer, at for eksempel
det irske og det britiske tidsskrift
helt klart favoriserer deres “egne”.
Det giver ikke megen mening at
kræve udgivelse i den slags tidsskrif-
ter, siger Michael Böss, der frygter,
at danske universiteter ender med at
blive reduceret til filialer af store

udenlandske universiteter, afkoblet
fra det danske samfund, hvis alle hi-
storie- og kulturforskere om nogle år
udelukkende sidder og koncentrerer
sig om at skrive artikler til uden-
landske tidsskrifter, fordi det er så-
dan, man meriterer sig som forsker.

Forsinket interesse
Lene Kühle er også klar over, at hvis
hun skulle tænke rent karrierestra-
tegisk, skulle hun slet ikke have
brugt tid på bogen.

– Så skulle jeg jo have skrevet et
par artikler i udenlandske peer re-
viewede tidsskrifter i stedet. Men
her er man sjældent interesseret i de
rent danske forhold, som bogen be-
skriver, siger hun.

I sin ph.d.-afhandling for et par år
siden beskrev hun i øvrigt nogle af
de samme problemstillinger, som
behandles i bogen. Afhandlingen var
på engelsk, men næsten ingen inter-
esserede sig for den. Ikke engang
Kristeligt Dagblad, som hun siger.

– Jeg troede ærlig talt, jeg kunne
komme ud med nogle budskaber til
offentligheden allerede dengang,

men der var kun én journalist, der
var interesseret. Nu har jeg så skre-
vet på dansk i en mere formidlende
form, og interessen er enorm. Jeg
har sågar haft folk fra et par mini-
sterier i røret, som skulle høre om et
par ting. Det er overvældende og bør
da vække lidt til eftertanke, siger
Lene Kühle.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Forsvar for nationen
–  Nationalstaten under 
globaliseringen
Michael Böss
398 kr., 484 sider
Aarhus Universitetsforlag

Moskeer i Danmark
–  islam og muslimske bedesteder
Lene Kühle (med bidrag af Inge 
Liengaard)
199 kr., 200 sider, 
Forlaget Univers
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Det seneste år har fagmiljøerne på
universitetet været i gang med at
udarbejde lister over tidsskrifter og
forlag, hvor det er særligt attraktivt
at få udgivet bøger og artikler. Ra-
tionalet bag øvelsen er, at noget er
bedre end andet, og at forskerne
skal tilstræbe at være til stede i de
rigtige medier. Men det er en urea-
listisk øvelse at opstille en relativ
kort liste over hotte medier, mener
lektor Gorm Harste fra Statskund-
skab.

– Vi er blevet bedt om at lave en
liste på 10-20 tidsskrifter, og det kan
vi slet ikke blive enige om. Vi er op-
pe på ca. 100, og det er stadig alt for
få, siger han.

Eksplosion af tidsskrifter
Problemet er ifølge Gorm Harste, at
forskningen er blevet langt mere
specialiseret, end den var for 25-30
år siden.

– I 70’erne vidste man sådan no-
genlunde, hvad der fandtes inden
for ens eget felt. Sådan er det slet
ikke mere. Der har været en galope-
rende vækst inden for videnskabeli-
ge tidsskrifter de sidste 30 år. For
nylig så jeg et tal, der sagde syv nye
tidsskrifter om dagen. Det siger sig
selv, at de er vanvittigt specialisere-
de, og det betyder, at hvis man skri-
ver om f.eks. EU’s landbrugspolitik,
så er der i princippet ikke flere hun-
drede relevante tidsskrifter, men
måske kun ét, der er det helt rigtige
i forhold til det aspekt, man har
skrevet om, forklarer han. 

Debatten om publicering af forsk-
ning, de relevante medier og forhol-
det mellem kvalitet og kvantitet,

som CAMPUS har skrevet om i
nummer 8 og 9, må nødvendigvis
forholde sig til denne eksplosion af
tidsskrifter og artikler, mener Gorm
Harste.

– For 20-30 siden talte man om
“teksttørst”. Der var simpelthen en
mangel på videnskabelige artikler
inden for visse fag. Det er nu vendt
til et vanvittigt tekstoverskud. Der
bliver publiceret så mange videnska-
belige artikler, at man ikke fatter
det. Men hvem læser dem? For nylig
læste jeg en amerikansk undersøgel-
se, som påstod, at hver videnskabe-
lig artikel i gennemsnit bliver læst af
tre personer. Nogle bliver læst af
rigtig mange, så der må være en del,
som aldrig bliver læst af én eneste,
hvis det tal virkelig passer, siger
Gorm Harste.  

Sproget betyder noget
Han er heller ikke begejstret for sig-
nalet om, at det nødvendigvis er
bedre, finere og mere meriterende at
publicere artikler på engelsk i inter-
nationale tidsskrifter. 

– Der er ingen tvivl om, at et na-
tur- og sundhedsvidenskabeligt pa-
radigme er ved at trænge ind på
samfundsvidenskab, humaniora og
teologi. Det er et problem, for mens
kroppen og naturen er universel og
kan beskrives med tal og på engelsk,
uden det skaber forståelsesproble-
mer, gælder det samme ikke emner
som kultur, historie og sprog. For
teologi, samfundsvidenskab og hu-
maniora spiller selve skriften en
langt større rolle, end den gør for
natur- og sundhedsvidenskaberne.
Det betyder simpelthen noget, om
teksten, artiklen er godt skrevet, si-
ger Gorm Harste.

Derfor mener han også, at der i
nogle tilfælde kan komme bedre
forskning ud af, at man skriver på
dansk til et (primært) dansk viden-
skabeligt publikum.

– Det er en kendsgerning, at man
kan skrive mere avanceret om for
eksempel dansk politisk kultur på
dansk og til et dansk publikum, end
hvis det skulle skrives på engelsk til

et internationalt publikum. Hvis
man gør det sidste, er der mange
“mellemregninger”, man ikke kan
tage for givet. Der skal forklares me-
re, og man kan ikke altid komme så
dybt ned i emnet. 

– Efter min mening er det væsent-
ligste i forhold til debatten om pub-
licering, at forskningen ikke går hen
og bliver provinsiel eller fordoms-

fuld. Derfor er systemet med peer
reviewers og referees meget vigtigt
for at sikre kvaliteten. Om der så
publiceres i højtrangerede ameri-
kanske tidsskrifter eller ej, betyder
mindre.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Bedre forskningsartikler på dansk
Forskningsartikler bliver ikke i sig selv bedre af at blive skrevet på engelsk 
og komme i fine amerikanske tidsskrifter. Tværtimod, mener lektor Gorm Harste 
fra Institut for Statskundskab. Blot kan man håbe på, at forskeren så anstrenger 
sig mere. Han tror heller ikke på ideen om at opstille lister med de 10-20 
mest prestigefyldte tidsskrifter. 

Nu har jeg så skrevet på dansk i en mere formidlende form, 
og interessen er enorm. Jeg har sågar haft folk fra et par 
ministerier i røret, som skulle høre om et par ting. 
Det er overvældende og bør da vække lidt til eftertanke.

Adjunkt Lene Kühle:“

publicering

Lars Kruse/AU-foto

Forskningen er blevet langt mere specialiseret, og det afspejler sig i en galoperende vækst inden for tidsskrifter. 

Så måske er der kun ét tidsskrift, der er det helt rigtige i forhold til det aspekt, man har skrevet om, siger 

lektor Gorm Harste. Han mener, det er urealistisk at opstille en liste over attraktive tidsskrifter.
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Det kan være den smukkeste oplevelse at være
effektiv. Ikke forstået i personlig forstand – hvil-
ket det sikkert også kan være – men ganske en-
kelt takket være de fysiske rammer. 

Lige syd for Skagen ligger Klitgården, et refu-
gium for forskere og kunstnere. Klitgården har
specialiseret sig i at skabe den ultimative ar-
bejdsro, så her kommer skønlitterære værker og
afhandlinger, lærebøger, videnskabelige artikler
og andre større arbejdspapirer på stribe til ver-
den. 

Klitgården var tidligere sommerhus for konge-
familien. I 1997 blev det overtaget af en fond,
som har restaureret det og indrettet det som
mekka for folk, der søger et sted med et mini-
mum af forstyrrelser og potentielle oversprings-
handlinger. Ideen er hentet fra det danskejede
refugium San Cataldo syd for Napoli i Italien. 

Stilheden er hellig
De tidligere kongelige sovekamre er blevet til
nøjsomt indrettet arbejds- og soveværelser. Der
er seng, skab, arbejdsbord og stol. Der er intet
fjernsyn – med undtagelse af et til fælles brug i
opholdsstuen. Dog er der trådløst netværk, så
her må den enkelte selv holde hånd i hanke med
i selvdisciplinen. 

Tre gange om dagen bliver der serveret mad i
spisestuen. Der er ingen stor gong-gong, der kal-
der ind til spisning, men faste tider: 8.30 –
12.30 – 18.30, for stilheden er hellig. Man kan
fornemme det, når man træder ind i huset. Det
er ikke nogen nedskrevet husregel, men det
kommer af sig selv, at man går let på tå, gerne i
hjemmesko, både på værelset, og når man fær-
des i resten af huset. Og så fløjter man ikke! 

Det erfarede professor Allan Flyvbjerg, som
har været på Klitgården flere gange, når han
f.eks. havde lærebogskapitler, der skulle skrives.  

– Jeg arbejder gerne om natten, og når det går

rigtigt godt, fløjter jeg gerne. Men det fik jeg at
høre for den næste dag, siger han med et smil.
Det snart 100 år gamle hus er meget lydt, så
hensyntagen er nødvendig. Selv opholdsstuens
kurvemøbler, som er fra kongefamiliens tid, bry-
der ikke stilheden med en ellers for kurvemøbler
vanlig knagen. Stilheden er så gennemtrængen-
de, at en gæst, som var ankommet sent om afte-
nen, næste morgen klagede over det støjende
ventilationssystem i huset. Lyden kom ikke fra
huset – det var havets brusen. 

Arbejde i klitterne
Klitgården ligger i første klitrække, og det ud-
nytter nogle af gæsterne, fortæller Klitgårdens
bestyrer gennem seks år Lotte Rohde:

– Nogle af gæsterne tager den bærbare med
ud i klitterne. 

På Klitgården møder videnskaben kunsten.
Det kommer der nogle interessante samtaler ud
af ved måltiderne og om aftenen, fortæller Lotte
Rohde. 

– De ser ofte meget forskelligt på tingene.
Kunstnerne kan stille nogle spørgsmål til for-
skerne, som giver helt nye vinkler. 

Forskere udgør 80 procent af gæsterne, resten
er kunstnere. Nogle kunstnere har fået legater til
at betale for opholdet, andre er forfattere fra
f.eks. forlaget Gyldendal, som har en aftale med
Klitgården. Sådan en fast aftale har også nogle af
landets universiteter, indtil videre Copenhagen
Business School, Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universi-
tet. Aarhus Universitet råder i øjeblikket over
300 fripladser om året, og de bliver lige knap
brugt.

Interesserede kan læse nærmere på 
www.klitgaarden.dk 
eller henvende sig på telefon 9679 1999.
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Ultimativ arbejdsro
Der findes smukke genveje til produktivitet. F.eks. i den 
tidligere kongelige sommerresidens Klitgården i Skagen, 
der i dag fungerer som refugium for forskere og kunstnere. 

De kongelige sad og klumpede sig sammen i det ene hjørne af spisestuen for 

hyggens og varmens skyld. Der var oprindeligt kun kakkelovne. Alle møbler er 

tegnet specielt til stedet af husets arkitekt Ulrik Plesner, der første gang gjorde 

sig bemærket med en tilbygning til Brøndums Hotel i Skagen. Senere blev han 

kendt for blandt andet jernbanebygninger, deriblandt stationsbygningen i Skagen. 

Spisestuen er udsmykket med en tallerkenrække med tallerkener bemalet med 

danske byvåben. Dem havde de kongelige taget med, da de solgte stedet, men 

det lykkedes at rejse penge til at købe dem tilbage. Kun en manglede – den fra 

Skagen. Fonden udsendte efterlysninger, og en dag meldte et sjællandsk ægtepar, 

at de havde fundet tallerkenen i en antikvitetsforretning, så nu er samlingen komplet. 

Professor Allan Flyvbjerg fra Aarhus Universitet er 

ambassadør for Klitgården og skal være med til 

at udbrede kendskabet til refugiet. Det gør han gerne, 

da han selv har haft fornøjelse af at bruge stedet, 

når han har haft større videnskabelige arbejder at skrive.

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

Foto: Lars Kruse/AU-foto / lk@adm.au.dk
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I dag fungerer den tidligere kongelige sommerresidens Klitgården som refugium for forskere og kunstnere. Det var Christian X, 

der brugte 40.000 kroner, som han og dronning Alexandrine havde fået i bryllupsgave, på at få huset opført i 1914. I 1997 

solgte arveprins Knud og arveprinsesse Caroline Mathildes efterkommere Klitgården for knap 10 millioner kroner. 

Herefter blev huset, som er fredet, sat i stand for yderligere knap 10 millioner kroner under kraftig hensyntagen til, 

hvordan det oprindeligt havde set ud og de oprindelige materialer og farver, så man i dag kan få et ret klart indtryk 

af, hvordan kongefamilien dengang havde indrettet sig. Klitgården blev taget i brug som refugium i januar 2000.

Værelserne er indrettet i en stil, der kan beskrives som kloster møder Svinkløv Badehotel: 

Det er klostrets spartanske møblement kombineret med badehotellets lette sommerstil. 

Der er kun en enkelt kunstplakat på væggene i hvert værelse, og ellers ingen udsmykning. 

Det er der heller ikke stor grund til – udsigten stjæler alligevel opmærksomheden. 

På den ene side af Klitgården er der udsigt til høfderne, og

til den anden side er det Skagens gule huse og havn, som

man kan gå ind til på 10 minutter. Lige ud for huset ligger

Kattegat – kun få meter væk. På mange af værelserne kan

man opleve, at det eneste, man kan se, når man sætter sig

ved skrivebordet, er havet. 

Alle møblerne er 

skabt til stedet. 

Karakteristisk for 

dem er tremmerne, 

som går igen i 

træværket i f.eks. 

Kronprinsens 

værelse, som er 

husets eneste 

dobbeltværelse. 

Der er i alt 14 værelser. Hvert af dem er unikt og har fået

navn efter, hvem der i sin tid boede på værelset, eller efter

noget andet, som karakteriserer værelset. Kronprinsens væ-

relse, som var kronprins Frederiks soveværelse (den senere

Frederik IX, red.), Prinsessens værelse, osv. Men der er også

Juvelerværelset, som en bestemt juveler, der var ven af kon-

gefamilien, boede på, når han var på besøg. Der er Kirkevæ-

relset, som har udsigt til Den Tilsandede Kirke, og der er væ-

relser som Kammerpigens værelse og Kammerlakajens væ-

relse, der i sin tid husede tyendet. 



Det kan være ubehageligt. At lukke
en vildt fremmed ind i sit undervis-
ningslokale og tilmed efterfølgende
skulle lytte til vedkommendes kritik
af ens undervisning. Det er ikke des-
to mindre præcist, hvad 30 undervi-
sere fra Humaniora og Teologi har
gjort det seneste år. De har deltaget i
projektet “kollegial supervision” for
at blive bedre til at lære fra sig. Det
har været en stor succes, viser resul-
taterne, der blev præsenteret på den
afsluttende konference den 16. maj.
89 procent af deltagerne føler, at de
har haft gavn af projektet.

– Det kan være grænseoverskri-
dende og skabe konflikter at slippe
folk løs i hinandens undervisnings-
lokaler, men langt de fleste har væ-
ret positive. Hemmeligheden er, at
der har været klare spilleregler for at

give kritik. Det er jo ikke meningen,
at vi skal dømme hinanden, men
skabe større bevidsthed om rollen
som underviser, siger Hanne Leth
Andersen, leder af Center for Under-
visningsudvikling, der står for pro-
jektet.

Hun påpeger, at man har haft stor
fokus på evalueringsdelen. Deltager-
ne har udfyldt et anonymt spørge-
skema. De har også skrevet deres
forventninger til forløbet ned, inden
det gik i gang, og efterfølgende ble-
vet bedt om at vurdere, om de så har
været skuffede eller tilfredse med
udbyttet, og hvad der kan gøres an-
derledes.

Studerende er forskellige
Ifølge Anne Marit Waade, adjunkt
på Institut for Informations- og Me-
dievidenskab, har de i hendes grup-
pe ikke oplevet kritikken som ube-

hagelig. Hun er så begejstret for de
nye redskaber, hun har fået at arbej-
de med, at hun gerne ser, at kollegi-
al supervision bliver et fast supple-
ment eller erstattes med andre ele-
menter fra det treårige adjunktfor-
løb. 

Anne Marit Waade havde selv
valgt, at der skulle fokuseres på,
hvordan hun på den ene side beva-
rer respekten fra de studerende og
samtidig etablerer en dialog og får
dem til at deltage aktivt i undervis-
ningen.

– Det er en utrolig svær balance-
gang, fordi de studerende har vidt
forskellige forventninger. En gruppe
ønsker, at underviseren øser ud af
sin viden, og føler, at de spilder de-
res tid, hvis der er for meget gruppe-
arbejde og sniksnak. Andre vil gerne
inddrages så meget som muligt, si-
ger hun.

Alle skal samarbejde
Ifølge Hanne Leth Andersen er det
meningen, at man vil starte nye
grupper snarest muligt, og hun me-
ner ikke, at det skal være fuldstæn-
dig frivilligt, om man ønsker at del-
tage fremover.

– Vi har alle behov for at udvikle
vores undervisning, uden at det skal
opfattes som en personlig kritik.
Man kunne gøre det obligatorisk at
indgå i en eller anden form samar-
bejde med sine kolleger i fremtiden,
men der skal være forskellige mo-

deller. Kollegial supervision er en af
dem, siger hun.

Også Bodil Due, dekan for Det
Humanistiske Fakultet, ser gerne, at
projektet fortsætter. 

– Det er et vigtigt middel til at
sikre kvaliteten i undervisningen.
Jeg kan sagtens forestille mig, at alle
får muligheden for at deltage, men
direkte tvang vil ødelægge noget af
det positive ved projektet, siger hun.

Claus Baggersgaard

kollegial supervison
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– Regeringens krav om højere
kvalitet i undervisningen på uni-
versiteterne, giver os både nye
muligheder og nye udfordringer.
Derfor er det stadigt meget vigtigt
at lære klart at beskrive vores un-
dervisningsaktiviteter og resulta-
ter og formulere egne krav til ind-
holdet af kvaliteten, sagde Torben
K. Jensen, lektor ved Center for
Læring og Uddannelse, Aarhus
Universitet, da han indledte
Dansk Universitetspædagogisk
Konference den 3. maj.

Den var den tolvte i rækken og
bød på en meget bred menu af
oplæg og workshops under de to
overordnede temaer: valg af uni-
versitetspædagogiske udviklings-
strategier og valg af undervis-
ningsstrategier

Fokus på læringsprocessen
For at inspirere det nye fagområ-

de var der inviteret internationale
kræfter af høj kvalitet. Keith Trig-
well fra Oxford Universitet intro-
ducerede begrebet kvalitetssikring
funderet i universitetspædagogisk
forskning.

– I Oxford udfylder de stude-
rende et omfattende skema efter
hvert undervisningsforløb, hvilket
giver mulighed for at sammenlig-
ne år for år. Det er ikke så meget
den enkelte underviser, der må-
les. Det handler om understøttel-
sen af den enkeltes læring: er for-
løbet sat godt op, er der sat klare
mål, osv., sagde Keith Trigwell,
hvis forskningsresultater viser, at
man med god effekt kan efterud-
danne undervisere. 

– Undervisere er traditionelt
glade for enkeltstående work-
shops med “tips and tricks” til
den næste undervisningslektion,
men forskningen fra Oxford viser
os klart, at der er behov for læn-
gerevarende efteruddannelse, som

påvirker undervisernes opfattelser
af, hvad undervisning er, siger
Torben K. Jensen.

Collaborative Learning
Et andet begreb, der blev introdu-
ceret på konferencen, var “Colla-
borative Learning and Workspa-
ces in Higher Education”. Her
fortalte Martin Valcke fra Ghent
Universitet, hvordan hans stude-
rende deles op i diskussionsgrup-
per på mellem 8-18 studerende. I
tidsbestemte perioder og med af-
grænsede opgaver arbejder, for-
sker og diskuterer de studerende
med hinanden på nettet. Evalue-
ringer har vist, at gruppearbejdet
og CSCL (Computer-supported
Collaborative Learning) – når det
er designet rigtigt – ikke kun har
dannet bevidsthed om egen lære-
proces, men også formår at frem-
me dybdelæring, stor aktivitet og
mange nye idéer.

– Når Collaborative Learning
Processes beviseligt er et gode, er
det svært at forstå, at det ikke er
mere implementeret i undervis-
ning, sagde Martin Valcke og un-
derstregede, at socialt forpligten-
de undervisningsaktiviteter for-
bedrer resultaterne, motivatio-
nen, sociale evner og bevidsthed
om egen læreproces.

Søren Kruse fra Danmarks Pæ-
dagogiske Universitet påpegede,
at der ikke findes én universalme-
tode for god undervisning, men at
der er mange didaktikker i omløb.
Opkvalificeringen af underviser-
nes didaktiske bevidsthed var for
ham som for Keith Trigwell et
must. Samtidig understregede
han, at undervisningskvalitet ikke
kun handler om den enkelte læ-
rers performance i undervis-
ningslokalet, men også om under-
visernes planlægning af undervis-
ningsforløbene og indflydelse på
studiets organisering.

Hvad er kvalitet?
Lysten til at udforske undervis-
ningen og øge kvaliteten af den
mangler ikke. Men harmonerer de
udefrakommende krav om kvali-
tet og kvalitetssikring med de uni-
versitetsansattes? 

– Kvalitet er et mangetydigt be-
greb. Det indeholder vidt forskel-
lige elementer alt afhængig af af-
senderen. Et kvalitetskriterium
som f.eks. “udbytterig” er meget
forskellig fra “studentertilfreds-
hed”, som kan virke som et over-
fladisk parameter. Derfor er man
nødt til at bevidstgøre de stude-
rende om formålet, når man ud-
vikler undervisningen. Undervi-
serne stiller måske nye krav om
selvstændig aktivitet. Det kan
godt støde på modstand og optræ-
de som “manglende studentertil-
fredshed” i studenternes evalue-
ring – men sandsynligvis lærer de
studerende noget mere – og brug-
bart – end de havde regnet med,
siger Torben K. Jensen. 

Det universitetspædagogiske
udviklingsarbejde fortsætter nu
også gennem netværkets nye tids-
skrift Dansk Universitetspædago-
gisk Tidsskrift, der udkommer to
gange årligt og kan downloades
gratis fra www.dun-net.dk/tids-
skrift 

Ann-Charlotte Knudsen / iogdack@adm.au.dk

Praktikant ved Nyhedstjenesten 
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Højere kvalitet i undervisning
Der har længe været rejst krav om højere kvalitet i undervisningen på universiteterne. 
Men hvad betyder kvalitet egentlig i denne sammenhæng? Dansk Universitetspædagogisk
Konference 3. og 4. maj satte fokus på emnet.

24 undervisere fra Humaniora og seks fra Teologi har deltaget 
i projektet. De har i grupper på tre på skift skullet overvære 
hinandens undervisning, give kritik, og fungere som en slags 
mellemmand under evalueringssamtalen.

Deltagerne har selv valgt et specifikt aspekt ved 
deres undervisning, de ønskede at fokusere på. 

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 
har støttet projektet med 150.000 kroner.

50 procent har deltaget efter eget ønske, 12 procent på 
kollegers opfordring, 38 procent er udpeget af deres leder.

93 procent har været tilfredse med retningslinjerne for at give kritik.

89 procent af deltagerne mener, at projektet har udviklet deres undervisning.

54 procent mener, at projektet har haft en afsmittende virkning 
på den kollegiale kultur.

TA’ BUSSEN - LINIE 888

ÅRHUS  
ROSKILDE
KØBENHAVN

KUN 120 KR.
For studerende og seniorer
fra mandag til torsdag

Rejsetid ca. 3 timer.
Afgang fra Århus 
rutebilstation.

Tlf. 70 210 888 
Online booking:
www.linie888.dk

Slår SU’en til ?Slår SU’en til ?
Hvis ikke – har du her muligheden for et godt supplement !

Rosengrenen ApS er en forlagsvirksomhed med eget 
trykkeri, som har specialiseret sig i salg af annoncer.

Vi har gennem 20 år solgt støtteannoncer til medlems-
blade for forskellige handicapforeninger og oplever, at 
der i stigende grad er behov for dette.

Derfor søger vi et antal nye salgskonsulenter, der med 
telefon som værktøj, kan sælge annoncer hjemme fra 
egen bopæl.

Vi forventer:
• Du er studerende m/k (eller under uddannelse).
• Du er pålidelig, engageret og fl ittig.
• Du kan arbejde min. 12 timer pr. uge.

Vi tilbyder:
• Attraktiv provisionsløn.
• Grundig oplæring i telefonsalg.
• Fleksible arbejdstider.
• Betalt telefon.

Du kan kontakte 
Dorte Bentsen på 
telefon 86 95 15 66, 
hvis du vil vide 
mere om jobbet.

Send din ansøgning til:
dorte@rosengrenen.dk 

eller pr. snail-mail:

Hovedgaden 8, 8670 Låsby

Mærk din ansøgning: Salgskonsulent

Skriv allerede i dag !Skriv allerede i dag !

Kritik på den gode måde
30 undervisere har det seneste år skullet give konstruktiv kritik af hinandens 
undervisning. 89 procent mener, at det har hjulpet, så nu vil man videreføre projektet. 

universitetspædagogik

universitetspædagogik
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En gruppe økonomistuderende har deres
helt egen vinkel på tværfaglighed. De har
kastet sig ud i at forbedre deres tysk-
kundskaber i fællesskab, og til formålet
har de stiftet foreningen Die Geile Wür-
sten (DGW). 

Det begyndte med en ide om, at de –
drengene fra andenårsholdet på økono-
mi sidste år – skulle lave noget sammen.
De ledte efter en form for socialt kit, så
de kunne lære hinanden bedre at kende
på tværs af to forskellige hold. 

– Til en fredagsbar var der en, der for-
talte, at han altid havde haft en drøm om
at tage til Oktoberfest i München, og det
kunne flere af os nikke genkendende til.
Til næste øvelsestime vendte vi ideen, og
inden timen var omme, var alle med på
den ide, fortæller formand for DGW
Kristian Kristensen. 

Så blev der fundet et navn, hvilket ba-
re sådan opstod, og der blev lavet ved-
tægter og holdt stiftende generalforsam-
ling. I formålsparagraffen hedder det sig,
at DGW både skal fremme det sociale og
det faglige, og da jomfrurejsen stod sid-
ste efterår, skulle det så vise sig, om der
var en levedygtig forening i ideen. 

Det tyske volder besvær
13 mandlige økonomistuderende drog af-
sted iført den til lejligheden udvalgte
uniform, en lyserød T-shirt. 

– Vi valgte lyserød, fordi farven står
rigtig godt til os – og til lederhosen fandt
vi ud af. Det viste sig, at vi virkelig vakte
opsigt i München med vores lyserøde T-
shirts. Vi har efterfølgende fået tilsendt
billeder, som nogle, vi overhovedet ikke
kender, har taget af os dernede. En fyr,

der bor på et kollegium her i Århus, ken-
der en pige i Bayern, og hendes veninder
havde taget billedet af os, og de billeder
fik vi så tilsendt. Det er da fint, ikk’, siger
Kasper Orloff, der er pr-ansvarlig i
DGW.

Men hvad så med det faglige – det
med tyskkundskaberne?

– Jo, det går også rigtigt godt. Der er
to, der allerede har lært tysk. De skulle
leje en bil, og der var nogle, der gik på
BMW-museum. Og så skal vi selvfølgelig
bestille øl og ikke mindst mad dernede.
Det består mest af “halbe Hänchen” – en
halv grillkylling i en pose, hvor man hæl-
der en masse ketchup ned i, og så spiser
det med fingrene. Det er barbarisk, men
det har vi alle i os, forklarer foreningens
kasserer Søren Linnebjerg. 

DGW-medlemmerne måtte dog erfare,
at der er et stykke vej igen til perfekt
tysk. Grammatikken volder besvær. 

– Da vi var dernede, fik vi at vide, at
grammatikken i Die Geile Würsten ikke
er i orden. Det hedder vist Die Geilen
Würste. Det må vi lige kigge på, siger
formand Kristian Kristensen. 

Så lærte de så meget – uden at det dog
får foreningen til at korrigere navnet.
Det har en vigtig opmærksomhedsska-
bende faktor på linje med de lyserøde T-
shirts, understreger DGW-medlemmer-
ne. 

Store fremtidsplaner
DGW er en forening, der tager sine reg-
ler alvorligt. 

Der vanker bøder, hvis ikke deltagerne
lever op til reglen om at sætte seks liter øl
til livs om dagen i München, og for at

sikre, at medlemmerne kan honorere det
krav og ikke bukker under til fare for sig
selv, blev der holdt optagelsesprøve for
nye medlemmer i marts. Her skulle poten-
tielle medlemmer drikke 10 øl på en time.

– Det er en meget fair optagelsesprø-
ve. Man må gerne kaste op undervejs, si-
ger kasserer Søren Linnebjerg.

De medlemmer, som var med til at
stifte foreningen, eller som af en eller an-
den grund ikke var til optagelsesprøve,
skal på den kommende tur til Oktober-
fest drikke 10 øl på en time på en selv-
valgt strækning inden grænsen. 

– Hvis de ikke klarer prøven, bliver de
sat af toget, siger pr-ansvarlig Kasper
Orloff.

Foreningen optager ikke studerende
fra andre studier og ej heller piger fra
Økonomi. 

– Det er en forening for mænd. I vir-
keligheden er det ikke bare en forening.
Det er snarere en sekt, tilføjer Kasper
Orloff.

DGW-ledelsen håber, at foreningen
med tiden også bliver en forening for
alumner, så de alternativt tyskbegavede
økonomer kan bevare kontakten med
studiet og hinanden.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Udefra set må det virke en kende pud-
sigt, når en institution holder jubilæum,
når den har nedlagt sig selv. Det var ikke
desto mindre, hvad International Stu-
dent Centre (ISC)  gjorde den 5. maj. 14
dage efter at have drejet nøglen om. 

– Vi går aldrig glip af en god fest, for-
klarer Stine Skaarenborg, der for tiden
har lidt svært ved at sætte titel på sig
selv, da ISC officielt ikke eksisterer. Men
da det gjorde, var hun daglig leder. 

International Student Centre blev op-
rettet i 1966 for at gøre opholdet for in-
ternationale studerende i Århus nemme-
re og sjovere. I næsten 40 år har det væ-
ret de udenlandske studerendes faste fri-
rum, senest i lokaler på Trøjborg. 

Det har længe været diskuteret, om
ikke ISC skulle flytte fra Trøjborg til
Toldboden, som nu huser Studenterhus
Århus. Egentlig var det meningen, at ISC
skulle fortsætte som selvstændig institu-

tion, men blot flytte sammen med Stu-
denterhus Århus rent fysisk. Men det var
i virkeligheden dumt at have to studen-
terhuse, siger Stine Skaarenborg:

– Vi konkurrerede mange gange om de
samme økonomiske midler til vores akti-
viteter for studerende, og der er også et
vist overlap i den type arrangementer, vi
lavede hver især. Så ved at slå os sam-
men er der flere hænder til at løfte opga-
verne, og vi kan blive et stærkt hus. 

Bekymring over sammenlægning
Stine Skaarenborg forventer desuden, at
sammenlægningen kan gavne interaktio-
nen mellem de danske og internationale
studerende. Det har tidligere været lidt
trægt med at tiltrække danske studeren-
de i ISC, men nu hvor de internationale
studerende og danske studerende får
deres gang i samme studenterhus, bliver
kontaktfladen og dermed den kulturelle

udveksling også større helt naturligt,
mener hun.

Ved siden af de positive forventninger
har sammenlægningen dog også affødt
en vis bekymring for, om ISC’s særlige
opgave med at varetage internationale
studerendes interesser helt ville drukne.

– Det har vi talt meget om. Vi har
skrevet ISC’s forpligtelser ind i Studen-
terhus Århus’ vedtægter, og ansatte fra
ISC er flyttet med til Studenterhus År-
hus, så vi er sikre på, at de udenlandske
studerende ikke bliver overset. Desuden
bliver det Anders Dahlstrups (direktør
for Studenterhus Århus, red.) og min
store udfordring i sommer at finde ud af,
hvordan vi sikrer, de internationale stu-
derende stadig har et fristed, siger Stine
Skaarenborg. 

Hjælp til tøjvask
Det ligger allerede fast, at den 40 år

gamle tradition med tirsdagscafé fortsæt-
ter, så hver tirsdag kan de udenlandske
studerende stadig forvente at mødes med
andre udenlandske studerende.

Studenterhus Århus vil også overtage
opgaven med at guide udlændingene
gennem et ophold i Danmark. Der vil
formentligt fortsat være danskkurser,
lige som det fremover vil være muligt at
få hjælp til praktiske ting.

– ISC har jo hjulpet med alt muligt.
Lige fra, hvordan man melder sig ind i
en tennisklub, til, hvordan man betjener
en vaskemaskine. Den slags vil vi også
fremover kunne hjælpe med, lover Stine
Skaarenborg. 

ISC har gennemsnitligt haft 500 med-
lemmer hvert semester, men endnu flere
studerende, udenlandske som danske,
har benyttet sig af tilbuddene, da med-
lemskab ikke var nødvendigt for at delta-
ge i arrangementerne. Ud over temafe-
ster og caféaftener er der typisk arrange-
menter som fælles madlavning, kanotur
på Gudenåen og udflugter til så forskelli-
ge oplevelser som Legoland og halmbyen
Friland. 

www.iscaarhus.dk

Ann-Charlotte Knudsen / ack@adm.au.dk
Praktikant ved Nyhedstjenesten

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Nedlagt International Student
Centre fejrer jubilæum
Selv om International Student Centre i april nedlagde sig selv, skulle 40-års-jubilæet her i maj 
fejres. For nok er institutionen forsvundet, men aktiviteterne fortsætter i sTUDENTERHUS åRHUS-regi. 

Lyserøde 
studerende 
vækker opsigt
En gruppe økonomistuderende fandt festligt 
alternativ til at udvikle deres tysk-kompetencer.

Lyserøde T-shirts lyser stærkt op ved Oktoberfesten. En gruppe økonomistuderende har fundet 

en festlig måde at gøre opmærksom på sig selv, lære tysk og knytte sociale bånd.
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Fredag den 5. maj kl. 12 til lørdag den 6. maj
kl. 12 var det Forskningens Døgn over det
ganske land. Forskningens Døgn arrangeres
af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling som et led i at gøre forskning-
en mere vedkommende og tilgængelig
for “den brede befolkning”. Under
årets tema “På sporet af fremtiden”
havde enhver forsker her frihed til
at formidle sin forskning. 

Over det meste af Danmark blev
begivenheden markeret med forskellige
arrangementer. På Aarhus Universitet fore-
gik Forskningens Døgn i Søauditorierne fre-
dag den 5. maj under subtemaet “Hjernen”.
Her var der arrangeret foredrag o.l. om den
forskning ved Universitetet, som har med
hjernen at gøre. 

Man kan spørge sig selv, om arrangementer
af den type nu også har den ønskede effekt –

eller den rette titel for den sags skyld.  Alt an-
det lige bliver der i hvert fald ikke forsket un-
der Forskningens Døgn, så det ville give langt
mere mening at kalde det for Forskningsfor-
midlingens Døgn. 

Derudover tvivler jeg på, at den brede be-
folkning får nok forskningsformidling for
pengene i sådan en 24-timers proces. Almin-
delige mennesker (og de fleste forskere) har
en tendens til at sove mindst et par timer i
løbet af døgnet. Der er sikkert også en vis
konkurrence om tilhørerne, når alle de spæn-
dende foredrag skal afvikles på nogenlunde

samme tid alle mulige forskellige steder i
landet. Er det en frugtbar konkurren-

ce? Næppe. Det ville være meget
bedre med 24 timers forsk-
ningsformidling fordelt over et
helt år!

Derfor er der efter min mening
langt mere fornuft i et andet koncept,

der udspringer fra Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet her i Århus. I anledning af
UNESCOs udnævnelse af året 2005 til “World
Year of Physics” blev der sidste år arrangeret
seks forelæsninger om fysik rettet mod den
brede befolkning. Forelæsningerne var så stor
en succes, at Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet besluttede sig for at afholde seks forelæs-
ninger i samarbejde med Folkeuniversitetet i

Århus i foråret 2006 – denne gang med vand
som det overordnede tema. 

Ud over at berige befolkningen med seks
spændende foredrag er der i samme ombæ-
ring blevet oprettet en hjemmeside med links
til al den forskning, der foregår her på univer-
sitetet, som på en eller anden måde har noget
med vand at gøre. Tilslutningen til arrange-
menterne har været så overvældende, at
endnu en foredragsrække i efteråret 2006 er
under planlægning. Og vupti – 24 timers
forskningsformidling er en realitet.

Det er et faktum, at naturvidenskab i sig selv
både er spændende og vedkommende, men
det er ikke en selvfølge, at en foredragsrække
om naturvidenskab bliver en succes. I de sid-
ste 10 år har Ungdommens Naturvidenskabe-
lige Forening (UNF) i Århus afholdt ugentlige
foredrag på et niveau svarende til gymnasiet,

og de foredrag er åbne for alle. Og der kom-
mer da folk til foredragene, men publikum
fylder lige knapt Søauditorierne til randen.
Hvad laver de mennesker, der dukker op til
foredragene om vand, men ikke til UNF-ar-
rangementerne? Har de ikke opdaget UNF,
eller vil de ikke være bekendt at gå til fore-
drag, “bare” fordi de interesserer sig for na-
turvidenskab? 

Måske handler succesfuld forskningsfor-
midling i virkeligheden mest af alt om, at der
er kendte forskere på plakaten, som samtidig
er dygtige og ikke mindst underholdende for-
midlere. Så skal folk nok dukke op, blive hæn-
gende og blive klogere, og de ender såmænd
nok også med at synes, at forskning er nød-
vendigt, uanset hvilket område, der er tale
om. Jeg synes bare ikke, der er nogen grund
til kun at interessere sig for forskning i ét
døgn om året. 

Jon Boiesen,

stud.mag.

Casper Foldager,

stud.med.

Ruth Marbæk Jensen,
stud.mag.

Nikolaj Steenberg,

stud.jur.

klummen

Klummepanelet:                                    (Klummen er udtryk for skribentens egen holdning.)

Celia Haldan 
Voetmann, 
stud.scient.

Forskningens Døgn

Aarhus Universitet fik i 2005 et overskud på
1,9 mio. kr. Samtidig er produktiviteten enten
steget eller på niveau med 2004 på alle væ-
sentlige områder. 

Det fremgår af universitetets årsrapport, der
netop er udkommet. Her fremgår det også, at
langt de fleste mål i udviklingskontrakten med
Videnskabsministeriet er opfyldt.

- Jeg er meget tilfreds med årets resultat,
udtaler bestyrelsesformand Jens Bigum. Det
understreger, at Aarhus Universitet er en øko-
nomisk sund virksomhed, og at universitetet
lever op til de forpligtelser, vi aftaler med mi-
nisteriet.

Flere kandidater
Universitetets samlede omsætning er på 2,523
mia. kr. Antallet af nye kandidater steg med
godt tre procent, så universitetet nu produce-
rer næsten 2.000 kandidater om året. Hertil
kommer 2.000, der opnåede en bachelorgrad,
og 178 nye ph.d.er. Forskerne publicerede næ-
sten lige så meget som året før – nemlig 5593
publikationer. Det var en procent mindre end
året før. 

De studerende ved universitetet bestod sam-

let 11.747 eksamener. Det er en lille stigning i
forhold til året før og tallet ventes at stige de
kommende år, hvilket også fremgår af den ud-
viklingskontrakt, universitetet for kort tid
siden indgik med Videnskabsministeriet.

Rektor venter vækst
Det er det første regnskab, som rektor Lauritz
B. Holm-Nielsen leverer efter sin tiltræden
sidste sommer, og det får ham til at se opti-
mistisk på fremtiden. 

–Vi har en sund økonomi, og har stabilitet
eller fremgang overalt. Jeg hæfter mig blandt
andet ved, at vi i 2005 tiltrak eksterne forsk-
ningsmidler på næsten 500 mio. kr., og det er
et beløb, der stiger hvert år, konstaterer Lau-
ritz B. Holm-Nielsen. 

Han forventer en markant vækst i de ekster-
ne forskningsmidler, efter at regeringen i for-
bindelse med globaliseringsstrategien har
meldt ud, at en væsentlig del af de ekstra mid-
ler til forskning skal søges af forskerne i kon-
kurrence. 

– Her står vi stærkt på Aarhus Universitet,
siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

Overskud på et 
optimistisk universitet

Fra efteråret 2007 udbyder Aarhus Universitet
en kandidatuddannelse i journalistik: cand.pu-
blic. Uddannelsen er blevet til i tæt samarbej-
de mellem Danmarks Journalisthøjskole
(DJH) og Aarhus Universitets samfundsviden-
skabelige og humanistiske fakulteter, organise-
ret i det nye Center for Journalistiske Univer-
sitetsuddannelser (CJU). Cand.public.-stude-
rende vil blive undervist af lærere fra begge in-
stitutioner.

Udbuddet af uddannelsen sker i forståelse
med Center for Journalistik ved Syddansk
Universitet, der også udbyder en kandidatud-

dannelse i journalistik. De to institutioner har
indgået en samarbejdsaftale, der bl.a. omfatter
koordination af optagelse, fælles fagudbud,
markedsføring, forskningsprojekter og planer
om ph.d.-uddannelse.

– De to uddannelser har lidt forskelligt ind-
hold, struktur og optagelseskrav, og hver deres
særlige styrker. Der er god plads til os begge
to, og vi ser frem til et godt samarbejde, siger
Per Mouritsen, der er centerleder ved CJU.

Klar med journalistuddannelse
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Som anerkendelse af hans forskningsmæssige
indsats inden for materiale- og overfladefysik
samt nanoteknologi og nanoscience har pro-
fessor Flemming Besenbacher modtaget
Grundfosprisen, der er på 1 million kroner.

Flemming Besenbacher er leder af iNANO-
centret ved Aarhus Universitet, som har været
én lang succeshistorie, siden det blev oprettet i
2002. I dag markerer det sig som et af verdens
førende forskningscentre inden for nanotekno-
logi, hvor forskere fra fysik, kemi, molekylær-
biologi, biologi, ingeniørvidenskab og medicin
arbejder sammen, ligesom industrielle partne-
re er en af grundpillerne i iNANO's succes.

Forskerne ved iNANO har markeret sig
stærkt med artikler hvert år i tidsskrifter som
Science og Nature Materials og deltager i en
række EU-projekter, blandt andet det fornem-
me Network of Excellence FRONTIERS. 

Med en række priser gennem de senere år
personificerer Flemming Besenbacher også
centrets stærke position i dansk nanoforsk-
ning: Lundbeck-fondens pris på 1,5 mio. kr.,
Danmarks Naturvidenskabelige Akademis In-
dustripris og Aarhus Universitets 50 års-jubi-

læumsfonds videnskabspris. I år udpegede In-
geniøren Flemming Besenbacher til den mest
indflydelsesrige forsker og den tredjemest ind-
flydelsesrige person i dansk forskning. 

Lektor Jens Stougaard er udnævnt til pro-
fessor ved Molekylærbiologisk Institut, hvor
han forsker i planters molekylærbiologi og
genetik. Forskningen sigter bl.a. på at finde
gener og proteiner, der styrer differentieringen
af planteceller og udvikling af plantens forskel-
lige organer. Det sker med afsæt i et interna-
tionalt forskningsmiljø omkring modelbælg-
planter skabt på grundlag af den japanske kæl-
lingetand.

Forskningen har stor betydning for landbru-
get og fødevareproduktionen. Jens Stougaards
forskningsgruppe arbejder nemlig fortrinsvis
med rodknolde, der kan fiksere kvælstof, samt
udvikling af plantefrø. En anden del af
forskningen består i at flytte informationer fra
modelplanternes genomer til dyrkede planter. 

Den 52-årige professor er uddannet ved den
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
(KVL) og indledte sin karriere ved Molekylær-
biologisk Institut med en ansættelse som post-
doc, efter at han i 1983 havde fået ph.d.-gra-
den ved University of Sussex i England. 

Jens Stougaard har siden 1994 været lektor
ved instituttet og blev i 2005 indvalgt som
medlem af European Molecular Biology Orga-
nization (EMBO). Han har siddet i Statens
Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forsk-

ningsråd og Fødevareministeriets rådgivende
udvalg for forskning og er i dag medlem af
Forskningsrådet for Teknologi og Produktion.
Desuden er Jens Stougaard Editor-in-Chief på
det internationale tidsskrift Molecular Plant-
Microbe Interactions.

Det er de helt grundlæggende mekanismer i
biologisk liv, Poul Nissen – nyudnævnt profes-
sor proteinbiokemi – udforsker på Molekylær-
biologisk Institut. Her leder han Center for
Strukturel Biologi, hvor forskningen sigter på
at forstå, hvordan cellerne håndterer den gene-
tiske information i DNA og omsætter den til
levende biologi. 

Målet er at opnå en præcis viden om, hvor-
dan proteiner dannes i højere organismer som
mennesket, og væsentlige dele af denne så-
kaldte proteinsyntese er allerede kortlagt. Den
grundviden har stor betydning for fremtidens
bekæmpelse af sygdomme, som i stigende grad
vil foregå på det atomare og molekylære ni-
veau.

Selv om centret kun har eksisteret et par år,
har forskerne allerede publiceret mange resul-

tater – ikke mindst fordi de mestrer de såkaldt
røntgen-krystallografiske metoder, der er helt
centrale, når strukturen af cellernes protein-
molekyler skal afdækkes helt ned til det enkel-
te atoms placering.

Poul Nissen selv har en lang række publice-
ringer bag sig. To af dem kom i Science i 2000,
da han som postdoc ved Yale University var på
holdet, der med røntgen-krystallografi afgjorde
et af videnskabens høne-eller-æg spørgsmål.
Forskerne fandt ud af, at det er ribosomets
RNA, der katalyserer proteinsyntesen. Det
skete, efter at de havde fastlagt strukturen af
de 200.000 atomer i ribosomet, der fabrikerer
proteiner. Resultatet blev betegnet som
“Break-through of the Year” – kun overgået af
kortlægningen af det humane genom – og be-
lønnet med den fornemme Newcomb Cleve-
land Prize fra American Association for the
Advancement of Science, der udgiver Science.

Nogle år senere fulgte endnu to publicerin-
ger i samme tidsskrift, hvor Poul Nissen sam-
men med Århus-kollegaerne professor Jesper
Vuust Møller og forskningsadjunkt Thomas
Lykke-Møller Sørensen løste gåden om, hvor-
dan ion-pumperne fungerer. Dette arbejde var
en direkte opfølgning på den forskning, som
gav  professor Jens Chr. Skou Nobelprisen.

Den nyudnævnte professors forskergruppe
deltager også i forskningscentret MIND, der
bl.a. forsker i den rolle, membranreceptorer
spiller i forbindelse med neurodegenerative
lidelser som hjerneblødning, Alzheimer og
sklerose.

Poul Nissen blev ansat som lektor på Mole-
kylærbiologisk Institut i 2002 og fik i 2005 et
femårigt Hallas-Møller-stipendium fra Novo-
Nordisk Fonden.  Han er netop indvalgt som
medlem af European Molecular Biology Orga-
nization (EMBO). 

På nær et par pladser har dekanerne på Humaniora, Samfunds- og Na-
turvidenskab nu fundet de kommende ledere på de respektive institut-
ter, hvor der for første gang er tale om ansatte ledere. De tiltræder for
de flestes vedkommende den 1. juni 2006 og er ansat for tre år med
mulighed for forlængelse i indtil tre år.

Ved Det Humanistiske Fakultet fortsætter lektor Niels Lehmann,
Institut for Æstetiske Fag, lektor Morten Raffnsøe-Møller, Institut
for Filosofi og Idéhistorie, og lektor Jan Ifversen, Institut for Histo-
rie og Områdestudier, som ledere, mens der er nye ansigter på de øv-
rige institutter. Det gælder lektor Bjarke Paarup, Institut for
Antropologi og Arkæologi, lektor Per Stounbjerg, Nordisk Institut,
lektor Hans Lauge Hansen, Institut for Sprog, Litteratur og Kultur,
samt lektor Steffen Brandorff ved Institut for Informations- og 
Medievidenskab. Sidstnævnte tiltræder den 1. august.

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har dekan Svend Hylleberg
ansat professor Per Baltzer Overgaard ved Institut for Økonomi og
lektor Jørgen Albæk Jensen ved Juridisk Institut. De er begge nye
på posten, mens professor Jens Blom-Hansen i forvejen sad på 
posten ved Institut for Statskundskab. På grund af manglende ansøge-
re har dekanen genopslået stillingen ved Psykologisk Institut.

Dekan Erik Meincke Schmidt har endnu ikke fundet en leder af 
Kemisk Institut. Blandt de øvrige institutledere på Det Naturviden-
skabelige Fakultet er der kun ét nyt ansigt, nemlig professor John
Korstgård ved Geologisk Institut. Lektor Johan P. Hansen fort-
sætter på Institut for Matematiske Fag, og det samme gælder professor
Ivan Stensgaard, Institut for Fysik og Astronomi, professor Kurt
Jensen, Datalogisk Institut, lektor Jørgen Bundgaard, Biologisk
Institut, lektor Erik Østergaard Jensen, Molekylærbiologisk Insti-
tut, samt lektor Keld Nielsen, Steno Instituttet. 

Ved redaktionens slutning var institutlederne på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet endnu ikke ansat. Da Det Teologiske Fakultet
ikke er opdelt i institutter, skal der ikke ansættes ledere her.

NAVNE
Redigeret af Helge Hollesen

De økonomistuderende har valgt professor Niels Haldrup som årets underviser og
modtager af Den Gyldne Pegepind, som han også modtog i 1994. 
I år sker det som anerkendelse af hans undervisning i konjunktur-
teori og -politik. De studerende peger på, at han leverer en inspire-
rende undervisning i et meget teoretisk og svært stof. De fremhæver
også hans brug af nye pædagogiske virkemidler og indtrykket af, at
han brænder for sit fag.

En fantastisk evne til at holde tilhørerne engagerede og vågne, lød en af begrundelserne
for valget af årets underviser på Jura. Her pegede de studerende for
tredje gang på professor Hans Helge Beck Thomsen. Ifølge net-
portalen Studnyt.sam mener han selv, at et afgørende krav til den gode
underviser er begejstring for faget og stoffet. Derimod har den fremra-
gende underviser også et kunstnerisk element, som gør selve undervis-
ningen til en oplevelse, siger han.

Professor, dr.med. Søren Nielsen, leder af Vand og Salt Centret, og 
lektor, ph.d. Brian Bech Nielsen, Institut for Fysik og Astronomi, 
er indvalgt som medlemmer af Det Kongelige Videnskabernes 
Selskabs naturvidenskabelige klasse.
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Forsvar

HUM

Med henblik på ph.d.-graden i semiotik forsvarer

Mikkel Wallentin afhandlingen “Neural processing of

sentences with spatial meaning”. Forsvaret finder

sted tirsdag den 6. juni 2006 kl. 13, bygn. 1482, 

lokale 105 (Auditoriet v/ Psykologi).

SUN

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin

holder Peter Lukac, MD, den 9. juni 2006, kl. 14.00

et offentligt forsvar med titlen “Tachycardias after

atrial incisions – mechanisms, prevention and abla-

tion”. Forsvaret finder sted i Auditorium B, Skejby Sy-

gehus.

SAM

Med henblik på erhvervelse af ph.d-graden i psyko-

logi afholdes følgende offentlige forelæsninger:

Cand.psych. Svend Brinkmann over emnet “Are moral

norms indispensable components of a psychological

science?” på baggrund af afhandlingen “Psychology

as a Moral Science.” Forsvaret finder sted fredag d.

2. juni 2006 kl. 10.00, Auditoriet, Psykologisk Institut,

Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 4, Århus C.

Cand.psych. Lene Vase over emnet “Investigating

psychological, biological, and social aspects of place-

bo analgesia: current status and methodological 

issues” på baggrund af afhandlingen “Empirical inve-

stigations of factors which may contribute to placebo

analgesia.” Forsvaret finder sted fredag den 9. juni

2006 kl. 14.00, bygn. 1481/328, Psykologisk Institut,

Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 4, Århus C.

Cand.psych. Lars Peter Sønderbo Andersen over

emnet “En diskussion af sammenhængen mellem

psykosocialt arbejdsmiljø, personlighed og arbejdsre-

lateret vold” på baggrund af afhandlingen “Vold på

psykiatriske afdelinger – en undersøgelse af sam-

menhængen mellem det psykosociale arbejdsmiljø,

personlighed og arbejdsrelateret vold.” Forsvaret

finder sted fredag den 16. juni 2006 kl. 14.00, Audi-

toriet, Psykologisk Institut, Nobelparken, Jens Chr.

Skous Vej 4, Århus C.

Tildelinger

SUN

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske

Råd har tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:

Cand.med. Hanne Maare Søndergaard for afhandlin-

gen “Myocardial perfusion and glucose uptake in 

patients with type 2 diabetes and ischemic heart

disease”.

Cand.med. Kirsten Vibeke Ejskjær for afhandlingen

“The expression of the EGF-system in the endometri-

um, normal endometrium, endometriosis and endo-

metrial cancer”.

Cand.scient. Ripudaman Singh for afhandlingen

“Association of heat shock protein 70 genes with

human aging, longevity, survival and stress respon-

se”.

NAT

Det Naturvidenskabelige Fakultet har den 3. april

2006 tildelt følgende ph.d.-graden i naturvidenskab:

Cand.scient. Ole Sejer Iversen for afhandlingen 

“Participatory Design Beyond Work Practices – design

with Children”.

Cand.scient. Jan Kristian Jensen for afhandlingen 

“Natural and synthetic modulators of urokinase-type

plasminogen activator (uPA) and its inhibitor (PAI-1)”.

Cand.scient. Mads Graves Jeppesen for afhandlingen

“Structural Studies of Bovine Mitochondrial Transla-

tion Elongation Factors”.

Cand.scient. Jakob Svaneborg Vesterstrøm for afhand-

lingen “Heurestic Algorithms in Bioinformatics”.

Cand.scient. Michael Weidinger for afhandlingen

“Lyman- as a tool. Environments of high-redshift

quasars”.

ph.d.-graden 

forskningsstøtte

TTiill  lleejjee::

Dejligt hus, 179 kvm., i Åbyhøj, Århus, udlejes mø-

bleret i ugerne 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (8. juni

- 2. august). Indeholder bl.a. 4 værelser, stor stue,

stort spisekøkken. Dejlig have. Stor sydvestvendt

terrasse med grill. Stille vej i ældre hyggeligt villa-

kvarter. 3 km fra centrum, 5 km til skov og

strand. Pris pr. uge: 3.500 kr. alt incl. Betydelig

rabat ved flere ugers leje – f.eks. pris pr. måned:

10.000 kr. Billeder af huset (ind- og udvendigt)

kan sendes elektronisk. 

Agnete Hansen 8624 0280, mobil 3089 3068 

E-mail: aeh@ag.aaa.dk

Værelse i villa 300 m fra universitetet udlejes juni,

juli og august. Værelset er på ca. 10 kvm. og

møbleret. Der er desuden adgang til tre stuer,

køkken, toilet, bad og have. Pris: kr. 1.750,- pr.

måned. E-mail: stprsa@au.dk

Fremleje Århus C. Lys og lækker lejlighed, nyreno-

veret, tæt ved skov og strand. 3 1/2 værelser mø-

bleret, 95 kvm. fremlejes 01.08.-ca. 15.10.06. Der

må bo 2 pers. (ikke-ryger og ingen husdyr). Dej-

ligt gårdmiljø. Husleje kr. 6.500,- pr. md. incl. el,

varme og vaskeri. Dep. 2 mdr.

E-mail: dorsogbas@get2net.dk

Nice large house for rent from June 26 to July 20,

2006 in quiet residential neighbourhood next to

Aarhus University, with walking distance to the

Center of Aarhus, the beach, and forest. 170 m2,

3 bedrooms, bathroom, living room with access to

own garden ect. 600 Dkk/day Mobile 2325 1575.

Dejlig villa i nærheden af Aarhus Universitet (gå

afstand til skov og strand) udlejes i juli 2006, eks.

som enkelt uger eller hele måneden til danskere

eller udlændinge med tilknytning til Aarhus Univer-

sitet. Mobil 2325 1575

Moderne, velholdt villa i Højbjerg – 190 kvm. –

tæt på grønne områder, indkøb, sportsfaciliteter

og busforbindelser udlejes fra den 15/7 eller 1/8

2006 i min. 1 år eller max. 2 år. Stort køkken-

alrum, pejsestue og 4 værelser, badeværelse,

gæstetoilet, bryggers og hobbyrum. Dejlig terasse

og mindre have, kabel TV og internet. Pris: 9.800

kr./md. excl. forbrug. (depositum: 3. mdr. husleje

samt forudbetalt leje i 3. mdr.)

Lars Kaysen Tlf. 8627 4207, mob. 20155843 

E-mail: kaysen@oncable.dk

SSøøggeess:

Italiensk gæstelærer søger 2-3 vær. lejlighed fra 

1. juni eller 1. september 2006 (min. et år frem).

Lejligheden skal være centralt beliggende i Århus

og være møbleret. 

Tina Hansen, Aarhus Universitet, Institut for Sprog,

Litteratur og Kultur, tlf. 8942 6402 (kl. 8-15), e-

mail: romatf@hum.au.dk

Boligannoncer
Sendes til 

Studenterrådet, Aarhus Universitet, 

Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C., 

Tlf. 8942 5464.

vedlagt 50 kr. til dækning af omkostninger. 

Ved indrykning via e-mail: sr@sr.au.dk

indbetales beløbet med angivelse af navn 

på 3635 - 4809 5008 45.

Annoncen kan afleveres personligt 

på ovennævnte adresse. 

Se også boligannoncerne på: www.sr.au.dk

Her er det også muligt at indtaste sin annonce

gratis. Annoncen vil være tilgængelig i ca. 20

dage.

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

MEDDELELSER

bolig

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Ph.d.-stipendier/kandidatstipendier 
Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er et 

antal ph.d.-stipendier og kandidatstipendier inden 

for økonomi og ledelse, jura, statskundskab og

psykologi ledige til besættelse pr. 1. september 2006

eller snarest derefter. Ansøgningsfrist: 16. juni 2006

kl. 12.00. En komplet oversigt over aktuelle opslag 

samt opslagenes fulde ordlyd kan ses på 

www.samfundsvidenskab.au.dk/opslag men kan 

også fås ved henvendelse til Kirsten Dybdahl  

Sørensen, e-post kds@adm.au.dk (tlf. 8942 1531, 

fax 8942 1540).

Vand og Salt Centret
Et antal ph.d.-stipendier opslås til besættelse fra 1.

september 2006 eller snarest herefter ved Vand og

Salt Centret, Anatomisk Institut, Aarhus Universitet

(www.waterandsalt.au.dk). Interesserede kan henven-

de sig på: WATERANDSALT@ana.au.dk. For yderligere

information se: www.au.dk/meddelelser

undervisningsassistenter

For alle opslag af stillinger som timelønnet undervis-

ningsassistent gælder følgende: Ansøgningen skal

indeholde oplysninger om og dokumentation for fag-

lige og pædagogiske kvalifikationer samt oplysning

om evt. fuldtidsbeskæftigelse andetsteds samt CPR-

nr.

Timeløn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til den

til enhver tid gældende aftale mellem staten og AC.

Frigørelsesattest vil være indeholdt i ansættelsesbre-

vet. Opslagenes fulde ordlyd fremgår af fakulteternes

hjemmeside.

Afdeling for Klassisk og Romansk
Ved studienævn for de Klassisk-Filologiske fag er 3

stillinger ledige til besættelse pr. 1. september 2006.

Ansøgningsfrist: 30. juni 2006 kl. 12.00. 

Afdelingen for Engelsk
Ved studienævn for Engelsk er i alt 10 stillinger ledi-

ge til besættelse ved efterårssemesteret 2006. An-

søgningsfrist: 14. september 2006 kl.12.00. 

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.

studenterundervisere

Institut for Filosofi og Idehistorie
Ved Afdeling for Filosofi er 1 instruktorstilling ledig til

besættelse pr. 1. september. Ansøgningsfrist: 1. juni

2006 kl. 12.00. 

Institut for Filosofi og Idehistorie
Ved afdeling for Filosofi er 2 instruktorstillinger ledige

til besættelse fra 1. september 2006. Ansøgningsfrist:

1. juni 2006 kl. 12.00. 

faglige vejledere

Institut for Sprog, Litteratur og Kultur
Ved Afdelingen for Spansk er en stilling som studie-

vejleder ledig til besættelse snarest. Ansøgningsfrist:

26. maj 2006 kl. 12.00. 

andre institutioner

Den Danske Ambassade i Moskva
søger praktikant til handelsafdelingen fra 1. august

2006 til 31. januar 2007. Ansøgningsfrist: 2. juni

2006. Se www.au.dk/meddelelser

Novo Nordisk Training and Research Programme
– Return Fellowships
Novo Nordisk offer some of the brightest Danish

Ph.d. students the opportunity to work at Novo Nor-

disk R&D facilities in Denmark. Next deadline for ap-

plications: 26 September 2006. Further enquiries at

Novo Nordisk Corporate Research Affairs: Børge 

Diderichsen, tel: +45 44423401, fax: +45 4442 1286,

e-mail: bqd@novonordisk.com or 

Jørgen Dirach, tel: + 45 4442 3355, fax: +45 4442

1286, e-mail: jdi@novonordisk.com 

www.au.dk/meddelelser

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på: www.perst.dk

stillinger

NEDERLANDSK
(= HOLLANDSK, FLAMSK)

Har du interesse for nederlandsk? Skal du til 

Holland eller Belgien som udvekslingsstuderende?

Prøv at studere nederlandsk!

Mandag den 4. september starter et intensivt 

kursus i nederlandsk for begyndere. Det er gratis.

Kurset finder sted 4.–15. september (inkl.)

kl. 16-18.

Hver dag kommer du til at lytte til nederlandsk,

og du får undervisning i tale-, læse- og 

skrivefærdighed.

Oplysninger og indskrivning 

(helst inden 28. august):

SEKRETARIAT VED AFDELING FOR TYSK

INSTITUT FOR SPROG LITTERATUR OG KULTUR

Bygning 1461, Nobelparken,

Jens Chr. Skous Vej 5, 8000 Århus C

Tlf. 8942 6301 eller 6303

Ekspeditionstid kl. 9.30-11.30

Interesserede studerende kan fortsætte med 

et kursus i nederlandsk sprogfærdighed 

og grammatik for begyndere.

Alle er velkomne!

Nederlandsk er modersmål for 22 millioner 

og officielt sprog i to af EUs medlemslande

(Holland og Belgien), samt Surinam, 

der er associeret med EU.
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Tirsdag 23. 
kl. 19-21. vandring ad oldtidsstien 

Naturvejleder Mette Wessel Fyhn guider gennem old-

tidsskoven og fortæller om kulthuset ved Moesgård

Strand, gravhøje samt bygninger og anlæg fra herre-

gårdens tid. Mødested foran Moesgårds hovedbyg-

ning. Arr.: Moesgård Museum.

Fredag 26.
kl. 9.30-17.30. religiøse konflikter og 

udvekslinger i antikken og nutiden

Seminar. Se program på www.relnorm.au.dk/tema1/

arrangementer/26052006.pdf

Mødelokale 1, Konferencecentret, Studenternes Hus.

Arr.: Satsningsområdet “Jøder, kristne og hedninger 

i antikken”.

Onsdag 24. 
kl 20. drive by comedy

Stand-up. kr 30/50. Pakhuset. Nordhavnsgade 1.

Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Torsdag 1.
kl. 14.15.-16 a hybrid psychology

Distinguished Research Professor Rom Harré, George-

town University, and honorary doctor at the University

of Aarhus, presents his vision of a “hybrid psycholo-

gy” that combines psychology as a causal science

and as a normative science into a coherent psycholo-

gical science. A combination of neuroscience and dis-

cursive psychology will be central to this emerging

hybrid psychology. Auditorium, Building 1482, Nobel-

parken. Org.: Dept. of Psychology.

Fredag 2.
kl. 13.15-15.15. research 

seminar on globalisation

States of emergency and the global media aesthetic:

Carsten Bagge Laustsen, Statskundskab, om kamera-

et som våben og billederne fra Abu Ghraib. Også

med baggrund i billederne fra Abu Ghraib taler Bodil

Marie Thomsen, Nordisk, om øjet som følesans i nye

medier. Richard Mortensen-stuen, Studenternes Hus.

Arr.: Fokusområdet “Globalisering”.

kl. 13. doktorforsvar

Lektor Dorthe Jørgensen forsvarer sin doktorafhand-

ling med titlen: Skønhedens metamorfose og 

Historien som værk. De officielle opponenter er 

professor Carsten Thau, Kunstakademiets Arkitektsko-

le, og professor Uffe Juul Jensen, Aarhus Universitet.

Auditorium 1, Det Teologiske Fakultet, Ndr. Ringgade.

Onsdag 7.
kl. 16-17.30. pakhusmøde

Aktuelt debatmøde i samarbejde med Erhverv Århus.

Gratis adgang. Nordhavnsgade 1. 

Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

kl. 16.30-18. europæisk samarbejde

Lektor, ph.d. Thorsten Borring Olesen, Historisk Afde-

ling, om “Europæisk samarbejde og integration” i

den sidste forelæsning, som Aarhus Universitet, 

Politiken og Folkeuniversitetet i Århus har arrangeret.

Aud. 1, Søauditorierne, Universitetsparken. Fri entre.

Der skal dog reserveres plads på 

www.politikenbillet.dk (vælg kategorien Debat). 

Mandag 12.
kl. 20 koncert

Klüvers Big Band med studerende fra Jysk Musikkon-

servatorium. Kr. 30/50. Nordhavnsgade 1. 

Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

debat

æstetik

medie-

æstetik

forskning

i fokus

musik

natur 

og kultur

religion

stand-up

psykologi

23.5-12.6.KALENDER
Oplysninger om arrangementer sendes til campus@au.dk 

mentoring

– hvad er det?

Ligestillingsudvalget ved Aarhus Universitet 

inviterer universitetets kvindenetværk og andre 

interesserede til en eftermiddag om mentor-

skab. Vi skal blive klogere på, hvad mentor-

skab er, og hvordan vi kommer videre på Aar-

hus Universitet. Derfor har vi inviteret eksperter

fra ind- og udland til at give inspiration.

Program:

Kl. 13. Oplæg fra Aase Hoeck og Frank Vilstrup, 

der begge indgår i civiløkonomernes 

mentorkorps og har lang erfaring som 

mentorer.

Kl. 14. Kaffe + summemøder i mindre grupper. 

14.30. Plenum med opsamling og 

bud på, hvordan vi kommer videre.

14.45. Oplæg v. Prof. Carol Colatrella, Georgia 

Institute of Technology. Carol Colatrella 

vil præsentere ADEPT (Awareness of 

Decisions in Evaluating Promotion and

Tenure), der er et instrument for 

Mentoring og et website designet til at 

reducere bias i evalueringer af ansatte

og til at forbedre mentoring. 

(Se www.adept.gatech.edu)

15.30-16.00: Uformelt samvær.

Alle interesserede er velkomne til hele 

eller dele af programmet. 

Tilmelding senest tirsdag d. 30.5. kl. 14 

til Mette Skovsbøl, Ledelsessekretariatet

e-mail: ms@adm.au.dk 

onsdag 31. maj kl. 13-16

mødelokale 2, konferencecenteret

studenternes hus 

Med bogen Moskeer i Danmark – Islam og 

muslimske bedesteder har religionsforskeren

Lene Kühle kortlagt et miljø, som ligger langt

fra forestillingerne om moskeer som terrorist-

reder, hvor karismatiske imamer hersker. Sam-

tidig fremlægger hun detaljerede oplysninger

om, hvem der kommer i moskeerne, som sjæl-

dent kan genkendes udefra, og hvordan de er

organiserede. 

Lene Kühle præsenterer bogen, der allerede

har vakt en del opsigt (se side 6), på et 

seminar, hvor andre forskere også kaster lys

over de danske moskeer. Professor Catherina

Raudvere fortæller om moskeen som socialt og

rituelt rum, postdoc Tina G. Jensen giver et ind-

blik i moskeens betydning for konvertitter, og

før den afsluttende paneldebat giver lektor,

dr.phil Jørgen Bæk Simonsen et overblik over

moskeernes udvikling i Danmark siden 1990.

Efterfølgende er der reception i anledning af

bogudgivelsen.

seminar om danske moskeer

onsdag 24. maj kl. 14-16

Aud. 1, det teologiske fakultet

Både rektor Lauritz B. Holm-Nielsen og be-

styrelsesformand Jens Bigum fra Aarhus Uni-

versitet møder op, når Dansk Magisterfore-

ning – Fagforening for højtuddannede – in-

viterer til debat om den stigende kommer-

cialisering af universiteternes uddannelse

og forskning. 

Med afsæt i universitetslærernes vilkår nu

og i fremtiden er både globalisering, 

fusioner, universitetslov, Bolognaprocessen

og samarbejdet med erhvervslivet på dags-

ordenen. Hvilke muligheder har de ansatte

for indflydelse? Hvilken vej går det med

forskningsfriheden, og hvad betyder fusioner

og eliteuniversiteter for forskermiljøerne?

lyder nogle af dagens spørgsmål til pane- 

let, hvor DM-formand Ingrid Stage og hoved-

bestyrelsesmedlem Leif Søndergaard har

plads ved siden af de to AU-repræsentanter.

Det er muligt selv at stille spørgsmål til

panelet eller alternativt at sende dem til

DM-konsulent Jens Vraa-Jensen på

jvj@dm.dk senest tre dage før mødet, hvor

man også skal tilmelde sig senest den 29.

maj.

debat om universitetet

torsdag 1. juni kl. 15-18

richard mortensen-stuen, 

studenternes hus

samlerpassioner

Har man interesse for spøjse samlinger, og

hvad passionerede samlere dog kan finde

på at bringe hjem, er Antikmuseet ugen ud

en aktuel mulighed. Her kan man studere

samlinger af bl.a. tændstikæsker, Kähler 

keramik, medaljer, sukkerposer og brugte

plastikposer. Umiddelbart usædvanlige 

genstande mellem museets antikker og

gibsafstøbninger, men den røde tråd bag

udstillingen er netop passionen som 

drivkraft. Og grundlæggende er tændstik-

samlerens, naturforskerens og arkæologens

klassifikationer beslægtet. 

samlere i århus

antikmuseet victor albecks vej, 

bygn. 1414 v/ Statsbiblioteket,

man, tors, søn 12-16 

eller efter aftale (Tlf. 8942 2289)

indtil 28. maj

gratis adgang

sløk-forelæsning

En ny årligt tilbagevendende begivenhed bliver nu

lanceret på Aarhus Universitet. Det er Afdelingen for

Idéhistorie, som har indstiftet Johannes Sløk-forelæs-

ningen til minde om Danmarks første professor i

faget, der i 1967 fik sit eget institut ved Aarhus Uni-

versitet.

Sløk-forelæseren findes blandt danske og udenland-

ske forskere, der har arbejdet inden for et af Johannes

Sløks interesseområder. Og med valget af den berøm-

te tyske filosof Manfred Frank fra Tübingen Universitet 

sigter idéhistorikerne fra starten højt.

Manfred Frank forsker med polyhistorens overblik

og er kendt for både idéhistorisk og systematisk at

gribe tilbage til den tidlige tyske romantik og idealis-

me. Den 60-årige professor har i sin forskning søgt at

bygge bro dels mellem nyere tysk og fransk tænkning,

dels mellem nyere kontinental og angelsaksisk be-

vidsthedsfilosofi. Arrangørerne betegner ham som en

værdig talsmand for Johannes Sløks interesse for både 

eksistensfilosofi og individualitetsbegrebets opståen i

renæssancen.

Manfred Frank har et omfattende og bredt oversat

forfatterskab bag sig og har også tidligere været på

visit i Århus i forbindelse med en gæsteforelæsning i

1987. Emnet for hans forelæsning er denne gang

“Against a priory Intersubjectivism. An Alternative 

Inspired by Sartre”.

johannes sløk-forelæsning 2006

tirsdag 3o. maj kl. 14

auditorium 4, søauditorierne

debat om universitetet

livet i danmarks moskeer 
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Hvad er egentlig en normalside? Og hvor
normal er den, når det kommer til stykket?

De spørgsmål har holdt stud.mag. Eric
Ziengs søvnløs et stykke tid. Den unge stude-
rende på Informationsvidenskab gik indtil
for nylig og troede, at en normalside var lig
med 2400 anslag inklusive mellemrum. Så-
dan er det nemlig på Det Humanistiske Fa-
kultet i Århus. Men så skulle han hjælpe en
kammerat, der læser erhvervsøkonomi, med
en bacheloropgave. 

– Det viste sig, at på Erhvervsøkonomi er
en normalside 2500 anslag, og det undrede
mig virkelig, at der er forskel på en normal-
side. For så er den vel ikke så normal endda,
skriver Eric Ziengs til Bagsiden, som han op-
fordrer til at undersøge sagen. 

Findes “Normalsiden”, “Die Normalseite”,
“The Standard Page”, eller hvad den nu hed-
der på fremmede sprog, som en fysisk gen-
stand, der som “meteren” i Paris er garanten
for normalsidens universalitet – normalsi-
den man kan holde alle andre normalsider
op mod?

Normalsideskizofreni
En første sondering viser, at Eric Ziengs i
hvert fald ikke er stødt på en særlig “økono-
misk anomali”. Normalsiden har mange for-
mer. 

På Litteraturvidenskab i København må
der gå nogle studerende rundt med decideret
normalside-skizofreni. Her er der nemlig
hele to slags normalsider inden for institut-
tets rammer. Hvis man går på bachelorord-
ningen fra 2002 eller kandidatordningen fra
1998, er en normalside 2000 anslag inklusi-
ve mellemrum. Men hører man under bache-
lorordningen fra 2005 samt tilvalgsordning-
en fra 2002, er en normalside 2400 anslag.

Hos psykologerne i København tager man
med løst håndled på normalsiden: 2700-
2800 anslag alt inklusive, hedder det i stu-
dieordningen, mens man på Japansk samme
sted slet ikke regner i anslag. Her er normal-
siden på 400 ord (med linjeafstand 2 og en
margin på 3 cm), mens en normalside med

japanske skrifttegn udgøres af 650 tegn. På
Danmarks Biblioteksskole regner de også i
ord, men her er normalsiden kun på 375 ord.

Der er ingen tvivl om, at 2400 anslag er
langt det mest almindelige udseende for en
dansk normalside. Flere steder, hvor man
har forsøgt sig med andre mål, er man hur-
tigt vendt tilbage – f.eks. på Teologi i Århus.

– Vi har i et par år kørt med 2800 anslag,
men nu er vi gået tilbage til 2400 anslag, og
det håndhæver vi meget strengt. Ved sidste
vintereksamen afviste vi fem opgaver, fordi
de ikke fulgte reglerne for en normalside, si-
ger studieleder Else K. Holt, der mener, at
normalsiden – hvad den så end er – er en
vigtig og nødvendig ramme om enhver
skriftlig eksamen.

En død sild
– Nej. Normalsiden eksisterer kun i studie-
ordningerne, svarer souschef Annette Lund
fra Studiekontoret fluks på spørgsmålet om,
hvorvidt man fra den centrale administra-
tion har retningslinjer for normalsider. 

Den universelle normalside ligger altså
heller ikke gemt i en boks på studiechefens
kontor. Annette Lund forklarer:

– Der er stor forskel på, hvordan en opga-
ve ser ud på et fag. Er der f.eks. mange gra-
fer og formler, og hvordan skal de tælle
med? Derfor er det også op til fagene selv at
bestemme retningslinjerne for, hvad en nor-
malside er, siger hun.

Nogle steder eksisterer normalsiden dog
ikke engang i studieordningen. På Naturvi-
denskab, for eksempel, er normalsiden stort
set en død sild.

–Normalsider!? Det går vi ikke meget op i
her hos os. Vi bedømmer på kvaliteten og
går ikke sådan og tæller tegn, siger studiele-
der på Naturvidenskab Sven Skyum. 

En konstruktion
Så kære Eric Ziengs og andre, der har filoso-
feret over normalsiden: Den findes slet ikke
som en uforanderlig størrelse i en platonisk
idéverden. Den er blot en simpel konstruk-
tion uden en bestemt definition – en måle-
enhed for antallet af tegn på en side. Hvis
den lever, lever den som en regel i studie-
ordningerne. Men man skal tage sig i agt for
den, for selv den bedste opgave kræver at
blive skrevet på en normalside. Heldigvis er
Word jo udstyret med tegn- og ordoptælling,
og den viser, at denne artikel nu for længst
har overskredet normalsiden på Bagsiden.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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Vegetarer med dårlige tænder

Mange grønsager og frugter er måske godt for hel-
bredet, men ikke for tænderne, viser nye skotske
undersøgelser. Faktisk er noget vegetarkost mere
usundt for tænderne end cola og anden sukkervand,
viser undersøgelserne fra Dundee-universitetets
tandlægeskole. 

Problemet er syren i de grønne sager, som for-
øges, når tilberedningen foregår ved ovnbagning.
Forskerne lavede to versioner af vegetarklassikeren
ratatouille (løg, grøn peber, courgetter, tomater og
auberginer). En blev grydestegt og den anden ovn-
stegt. Efter ovnstegningen havde retten en lavere
ph-værdi end en cola, hvis syreindhold man ved er
skadeligt for emaljen.

– Der er særlig grund til at advare vegetarer, som
spiser meget frugt og grønt. De går rundt med en
konstant lav ph-værdi i munden og får langsomt
ødelagt tænderne, siger lederen af undersøgelsen,
dr.odont. Graham Chadwick.

Rødvin måske godt for tænderne

Og vi bliver i odontologiens verden, for canadiske
forskere påstår nu, at rødvin har en positiv virkning
mod paradentose. Mundsygdommen, som over 50
procent af befolkningen over 50 år lider af i større
eller mindre grad, ødelægger gummerne og knog-
len, der støtter tænderne, og fører til sidst til tab af
tænderne. Men, siger forskerne fra Quebec, den
proces kan bremses med rødvin, idet polyfenolerne
i vinen har vist sig at have en virkning som antioxi-
danter: De angriber og ødelægger de celler, der for-
årsager paradentose.

Den nye opdagelse får dog ikke alverdens tandlæ-
ger til at anbefale, at man skyller efter med en god
tanninrig Barolo inden sengetid. Tværtimod advarer
flere om, at rødvin giver misfarvede tænder og øger
risikoen for mundcancer. Og dr.odont. Graham
Chadwick – ham med vegetarerne og de dårlige
tænder (se ovenfor) – er naturligvis igen på banen
med “syreargumentet”.

– Vi ved fra kliniske undersøgelser, at professio-
nelle vinsmagere har større risiko for at få syreska-
der på tænderne end gennemsnittet af befolknin-
gen. Syren i vinen nedbryder emaljen og ødelægger
tænderne, siger Graham Chadwick.

Forårsbørn har større selvmordsrisiko

Det har længe været kendt, at der sker flere selv-
mord i forårs- og de tidlige sommermåneder. Men
nu har engelske forskere også antydet, at risikoen
for at begå selvmord er størst, hvis man er født i
april, maj eller juni.

I den hidtil største videnskabelige undersøgelse
af selvmord i Storbritannien har forskere undersøgt
små 27.000 selvmord fra 1979 til 2001. Blandt andet
har man undersøgt det, der i artiklen i British Jour-
nal of Psychiatry kaldes “seasonal birth trends” for
en række psykiske sygdomme og selvmord. Og det
viser sig, at der er en klar overvægt af selvmord
blandt både kvinder og mænd, der er født i forårs-
månederne – for kvinder hele 30 procent i forhold til
kvinder født i efteråret. Antallet af folk med psyki-
ske problemer og alkoholmisbrug er 10 procent hø-
jere blandt “forårsbørn”.

Lederen af undersøgelsen, psykiateren Emad Salib
fra universitetet i Liverpool, mener, at forklaringen
skal findes i den periode i fostertilstanden, hvor
barnet udvikler hjernen mest.

– Når fosteret udvikler sin hjerne, er det meget føl-
somt over for enhver påvirkning i livmoderen. Infek-
tioner og temperaturudsving påvirker dannelsen af
hjernecellerne og gør os mere sårbare over for ek-
sempelvis depressioner som voksne, siger han.

Redigeret af Hans Plauborg

Heureka!!!

Normalsiden er ikke normal

Vind et måltid
Hvor mange kvindelige institutledere er der 
på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole?

Send sms til 2899 2577
senest mandag den 29. maj.

Vinderne af quizzen i sidste nummer blev Hans Christian Hermannsen,

Dorte Abildskov og Ulla Hjuler, der alle får et gavekort til en middag,

som denne gang er sponsoreret af samfundsfagenes kantine.
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På Steno Museet vil man lede forgæves 

efter normalsiden. Den er ikke en fast 

størrelse på de naturvidenskabelige fag, 

hvor næsten alt ellers kan kvantificeres. 

Omvendt er den udbredt på humanistiske 

fag – dog i forskellige fortolkninger.


