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De mange muligheders vindue åbner
sig i denne tid for knap 4000 nye 
studerende på Aarhus Universitet.
Fremtiden byder på masser af faglige
udfordringer og sociale oplevelser, og
for mange vil det være en enestående
mulighed for at beskæftige sig med
noget, der får betydning for resten af
livet.

CAMPUS er Aarhus Universitets avis
for studerende og medarbejdere. Avisen
ønsker alle nye studerende velkommen
til universitetet med dette nummer,
som vi håber giver et lille indblik i 
nogle af historierne, der gemmer sig
bag mure og vinduer. 

Vi har bl.a. researchet lidt på uni-
tøjmoden tilbage fra dengang, hvor 
studenterhuen var en æreshue, man gik
med det første år. Vi har set nærmere
på nogle af traditionerne på stedet og
på fredagsbarens betydning. Desuden
har vi talt med to studerende, der har
to helt forskellige tilgange til det at læse
på universitetet, og så har vi spurgt
nogle studieledere og forskere, om de
nye studerende overhovedet er parate
til at studere på universitetet. 
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Idisse dage byder vi velkommen til ca. 4.000 nye studerende –
det største antal nye studerende i Aahus Universitets historie.

Jeg håber, at I får den uddannelse, I har drømt om, og at I vil
nyde rammerne her på vores meget smukke universitet. I kan
godt være stolte af, at flere af de faglige miljøer, som nu bliver
jeres, er blandt de allerbedste i verden. 

Forhåbentlig vil I blive inspireret, glemme tid og sted, blive
fanget og drevet til den fordybelse, som netop gør jeres studieliv
til noget helt specielt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at I hurtigt føler
jer hjemme både fagligt og socialt. Vi ønsker at skabe netop den
kombination af faglige krav og fleksibilitet, som gør det muligt
for jer at nå det allerhøjeste niveau inden for den uddannelse, I
vælger. Og når I er ved vejs ende, vil vi også være behjælpelige
med at åbne dørene til vidensamfundet. 

Én ting er sikkert.1 I er og bliver eftertragtet råstof. Danmark
kan kun bevare sin velfærd og konkurrenceevne i det globali-

serede vidensamfund ved at satse på forskning og uddannelse.
Der er bred politisk enighed om, at en større del af befolkningen
skal have en videregående uddannelse, og at der skal afsættes be-
tydeligt flere penge til forskning og uddannelse på universiteter-
ne. Holder det stik, vil Aarhus Universitet naturligvis kvittere ved
at levere endnu flere og endnu bedre funderede kandidater og
forskere.  

Det ligger godt i tråd med, at Aarhus Universitet satser på at
blive det førende internationale universitet i Danmark. Vi håber
at kunne tiltrække langt flere udenlandske studerende, og at
mange af vores studerende tager på kortere eller længevarende
ophold på udenlandske universiteter i forbindelse med deres ud-
dannelse. Det kan lyde som en øget belastning, men et stort flow
af internationale studerende vil ikke kun skabe et stort videns-
flow til universitetet, det vil også medvirke til at gøre Aarhus
Universitet attraktivt som samarbejdspartner i internationale
forskningsprojekter, og sidst, men ikke mindst, vil flere uden-
landske studerende gøre universitetets studiemiljø mere tiltræk-
kende for danske studerende.

At skabe et internationalt universitet kan selvfølgelig kun lade
sig gøre, hvis man er placeret i en by der har samme målsæt-

ning – og det har Århus. Byen vil være landets bedste og mest
internationale studieby – og Århus er godt på vej. Den er efter
min mening en af de allerbedste studiebyer i Europa i dag. Det
skyldes ikke kun det nære miljø, der er mellem byen og uddan-
nelsesinstitutionerne. Det skyldes også, at op mod 50.000 men-
nesker – eller hver femte person i byen – er studerende eller
ansat på universitetet og de øvrige højere læreanstalter. Det gør
Århus til et meget intenst videnscenter, som I skal udnytte mest
muligt.

Det er universitetets ansvar at give jer optimale studierammer,
fremragende undervisning og hjælp til at justere jeres mål under-
vejs i studiet, men I må ikke glemme, at I selv har ansvaret for at
sætte de rigtige mål og udnytte de store talenter og muligheder,
som I har, hvad enten jeres mål er en bachelorgrad, en kandidat-
grad eller en ph.d.-grad.

Jeg håber, det bliver en fornøjelse for jer at studere ved Aarhus
Universitet.
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The three institutions The National Envi-
ronmental Research Institute, the Danish
Institute of Agricultural Sciences and the
University of Aarhus are sticking to a com-
mon “University of Aarhus model” in their
response to the merger proposal from the
Ministry of Science, Technology and Inno-
vation, which is to be made by Sept. 15.

In particular, the suggestion by the 
Ministry that Food and Veterinary Re-
search not be united at one university was
severely criticised by agricultural leaders,
who would like to see the Danish Institute
of Agricultural Sciences, the Royal Veteri-
nary and Agricultural University and the
Danish Institute for Food and Veterinary
Research united at either the Technical
University of Denmark or the University of
Aarhus. The Ministry proposes placing 
veterinarians and agriculturalists at the
University of Copenhagen and food and
veterinary Research at the Technical Uni-
versity.

Rector Lauritz B. Holm-Nielsen expects
that the merger with the Environmental
Research Institute and the Institute of
Agricultural Sciences will be a reality after
New Years, but points out that the new
construction cannot stand alone.

“The next step will be to work with the
Aarhus School of Business to find a model
and terms for the coming cooperative ef-
fort. Then comes cooperation with the
other large ‘new’ universities. It goes 
without saying that we need to cooperate
closely on agriculture, foodstuffs and the
environment, so that we don’t waste op-
portunities for knowledge and cooperative
relationships with great potential," he 
states.

The University of Aarhus board will 
discuss their response to the Ministry of
Science, Technology and Innovation at
their meeting on Aug. 31.

The International Spouses Group (ISG) provides a social and cultural 
meeting place for the husbands and wives of the University’s guest 
employees from abroad.

Each semester ISG arranges a number of social and cultural activities 
with the aim of helping spouses to adjust more easily to their new way of life
in Denmark.

ISG’s activities take place within the environs of the University of Aarhus 
and participation in ISG activities is free of charge. 

If you are interested in joining the activities, please contact 
Organiser Gitte Haahr-Andersen, Phone: 8617 7303, 
e-mail: isg@au.dk  or  ghhaahr@mail.tele.dk 

AAuuttuummnn  PPrrooggrraammmmee
Time: Wednesdays 10am - 12noon (if not otherwise announced)
Place: Faculty Club, Building 1421, 1st Floor, Fredrik Nielsens Vej, next to the
Student House (if not otherwise announced).

0066  SSeepp WWeellccoommee  by Rector Lauritz B. Holm-Nielsen

1133  SSeepp IInnttrroodduuccttiioonnss

2200  SSeepp  VViissiitt  ttoo  tthhee  SScciieennccee  PPaarrkk  AAaarrhhuuss
Meeting place: Gustav Wieds Vej at 10am

2277  SSeepp IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  NNaannootteecchhnnoollooggyy  
by Vice Director Brian Beck Nielsen, Interdisciplinary 
Nanoscience Center (meeting place to be announced)

0044  OOcctt DDiissccoovveerriinngg  PPoorrttuuggaall by Ana Margarida Abrantes, Centre for Semiotics

1111  OOcctt        IIssllaammiissmm  aanndd  FFrreeeeddoomm  ooff  EExxpprreessssiioonn  
by Tina Maagaard, Department of Political Science

1188  OOcctt        NNoo  MMeeeettiinngg
Please note that where no meeting is announced (e.g. before, during and after
the ISG programme) members of the group usually meet from 10.15am at the
Café at the Women's Museum (next to the Cathedral)

2255  OOcctt          EEccoonnoommiiccss  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAaarrhhuuss
by Per Baltzer Overgaard, School of Economics and Management

0011  NNoovv          VViissiioonnss  ffoorr  CCoonnttiinnuuiinngg  EEdduuccaattiioonn  aanndd  LLiiffee  LLoonngg  LLeeaarrnniinngg  
by Rector Sten Tiedemann, Folkeuniversitetet Århus

0088  NNoovv          To be announced

1155  NNoovv          BBeettwweeeenn  PPaasstt  aanndd  PPrreesseenntt::  
CCuullttuurree  EEnnccoouunntteerrss  iinn  tthhee  BBllaacckk  SSeeaa  RReeggiioonn  
by Director Pia Guldager Bilde, Centre for Black Sea Studies. (Meet at the
Nobel Park, details follow)

2222  NNoovv        LLiivviinngg  aabbrrooaadd
PPhhiilloossoopphhiiccaall  RReefflleeccttiioonnss  oonn  CCuullttuurraall  aanndd  PPeerrssoonnaall  IIddeennttiittyy  
by Johanna Seibt, Institute of Philosophy and History of Ideas. A short lecture
followed by questions for a common discussion.

2299  NNoovv        CChhrriissttmmaass  ddeeccoorraattiioonnss..

0066  DDeecc CChhrriissttmmaass  PPaarrttyy
The closest possible an authentic Danish Christmas Eve celebration.

Fighting HIV/AIDS
Eleven thousand new HIV positive a day.
Every day. Year round.

That’s the gloomy background for the
coming visit of four leading researchers
and doctors to the University of Århus.
Here they will inform on the challenges
and prospects in the fight against the
dreaded illness that has been called a 
serious threat to world health by 
respected periodical the Lancet.

Fighting HIV/AIDS in a Globalized World
is the theme of four afternoon lectures in
the Lakeside lecture theatres on Sept. 4,
where Dr. Carl Dieffenbach from  USA’s
National Institutes of Health is among the
speakers. Also participating are Pfizer 
Research Leader Dr. Patrick Dorr, and 
director of a Botswana HIV Clinic, Dr. 
Tendani Gaolathe.  Danish professor
Peter Skinhøj from the National Hospital
of Denmark will introduce the session
with a status report on the Danish effort
against HIV/AIDS.

See the complete programme at
www.pioneers.au.dk

Staying with 
the Århus model

The International Spouses Group

CAMPUS IN BRIEF

Anders Correll
Redaktør 
T: 8942 2331
M: 2899 2235 
ac@adm.au.dk

Helge Hollesen 
Journalist 
T: 8942 2332
M: 6020 2708
campus@au.dk

Hans Plauborg
Journalist 
T: 8942 2334
M: 2899 2234
hhp@adm.au.dk

Sys Vestergaard
Journalist 
T: 8942 2335
M: 6020 2626
scv@adm.au.dk

Lars Kruse / AU-foto

International Spouse's Group offers a wide range of activities to foreigners 
guesting the university for shorter or longer periods of time. Here, a number 
of members of the group, with organiser Gitte Haahr-Andersen in the centre 
of the picture, visit  “The Senses-Stormers”, to find inspiration for modern
Christmas delicacies.



Dekan Svend Hylleberg på Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet valgte
i juni at fritage professor Helmuth
Nyborg for tjeneste bl.a. på bag-
grund af en kritisk rapport fra et
sagkyndigt udvalg. Det blev i decem-
ber 2005 bedt om at gennemgå Hel-
muth Nyborgs omfattende materiale
om mænd og kvinders intelligens, på

foranledning af daværende dekan
Tom Latrup-Pedersen og institutle-
der på Psykologi Jens Mammen.
Udvalget afleverede rapporten til fa-
kultetet i marts, og den blev offent-
liggjort i juni på fakultetets hjemme-
side. 

De tre professorer i udvalget, Jens
Ledet Jensen, Aarhus Universitet,
Niels Keiding, Københavns Univer-
sitet, og Jan-Eric Gustafsson, Göte-

borgs Universitet, har ikke fundet
bevis for tilsigtede fejl, men der er
en række kritisable forhold i forhold
til det, man i forskningen kalder ret-
tidig omhu. Der er i projektet flere
fejl af matematisk og statistisk art
ifølge det sagkyndige udvalgs vurde-
ring. Desuden mener udvalget, at
det er kritisabelt, at Helmuth Ny-
borg ikke giver en tilstrækkelig be-
skrivelse af undersøgelsens design,

og at han ikke diskuterer det store
frafald i stikprøverne.

Helmuth Nyborg har i et brev til
fakultetet svaret på den kritik, som
rapporten gengiver, og han havde
ifølge Jyllands-Posten gerne set, at
fakultetet offentliggjorde kommen-
tarerne sammen med rapporten. Fa-
kultetet valgte ikke at efterkomme
professorens ønske med henvisning
til, at det var op til Helmuth Nyborg
selv at offentliggøre sine kommenta-
rer til udvalgets rapport. 

Kritikken fra de forskere, som Jyl-
lands-Posten har talt med, og ind-
holdet af de breve, som er sendt til
fakultetet fra forskerkollegaer fra
ind- og udland, og som Jyllands-
Posten har haft adgang til, går ho-
vedsageligt på, at Helmuth Nyborg
har fået for hård en dom i forhold til
rapportens anklagepunkter, og på,
at dekan Svend Hylleberg optræder
for politisk korrekt i denne sag, fordi
man ville kunne finde tilsvarende
sager, hvis alle forskere skulle igen-
nem en lignende bedømmelse.  

Dekanen står fast
Dekan Svend Hylleberg står fast på
beslutningen om at fritage Helmuth
Nyborg for tjeneste. 

– Det er i hvert fald første gang,
jeg er blevet beskyldt for at være po-
litisk korrekt. I den offentlige debat
glemmer man, at ledelsen i henhold
til universitetsloven er forpligtet til
at sikre kvaliteten i forskningen og
reagere, hvis der bliver stillet
spørgsmål ved kvaliteten, siger han

– Denne sag handler hverken om
forsker- eller ytringsfrihed, men om,
hvilke krav til kvaliteten, dvs. rede-
lighed, der bør stilles til den forsk-
ning, der publiceres, siger Svend
Hylleberg. 

På rektors bord
Sagen om Helmuth Nyborg er nu
sendt videre til rektor Lauritz B.
Holm-Nielsen, der siger:

– Jeg har modtaget indstillingen
fra Det Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet. Den vil jeg nu bede Helmuth
Nyborg om at kommentere direkte
til mig. På basis af den tilbagemel-
ding vil jeg vurdere, om indstillin-
gen skal sendes tilbage til fakultetet
til yderligere kommentering. Deref-
ter vil jeg træffe en afgørelse, så vi

kan komme videre med denne sag.
Jeg forestiller mig, at Helmuth Ny-
borg får en svarfrist på 3-4 uger og
fakultetet noget mindre. 

Han understreger, at Aarhus Uni-
versitet endnu ikke har truffet en af-
gørelse i denne sag. 

– Min opgave er at sikre universi-
tetets gode rygte, forskerfriheden og
medarbejdernes helt legitime rettig-
heder, siger han.

Ingen kommentarer
Helmuth Nyborg er ikke, som det
fremgår flere steder i Jyllands-Po-
sten, fritstillet, men fritaget for tje-
neste, indtil rektor har truffet en af-
gørelse. Dekan Svend Hylleberg un-
derstreger i en netop udsendt pres-
semeddelelse, at Helmuth Nyborg
fortsat er ansat på fakultetet, men at
han på grund af en meget beklagelig
fejl var blevet slettet fra listen over
medarbejdere. Fejlen er nu rettet. 

Fakultetet har endvidere valgt at
offentliggøre Helmuth Nyborgs
kommentar til rapporten fra det sag-
kyndige udvalg på hjemmesiden, og
det sagkyndige udvalgs replik, for at
sikre et mere afbalanceret billede af
sagen. Helmuth Nyborg har dog hele
tiden selv haft mulighed for at of-
fentliggøre materialet i sagen, her-
under dekanens indstilling til rektor,
som det fremgår af pressemedde-
lelsen.

På trods af den omfattende omtale
af sagen i Jyllands-Posten er Hel-
muth Nyborg ikke selv citeret. Det
lykkedes heller ikke CAMPUS at få
hans kommentar til sagen, da avisen
kontaktede Helmuth Nyborg, der
dog gerne ville forklare hvorfor:

– Jeg har ingen kommentarer,
hverken til jer eller andre. Jeg øn-
sker ikke længere at udtale mig, da
jeg af bitter erfaring har lært, at det
er bedre at holde sin mund. 

Læs mere om sagen på: www.sam-
fundsvidenskab.au.dk/

Anders Correll/ac@adm.au.dk
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Der er ingen slinger i valsen fra de
tre institutioner Danmarks Jord-
brugsForskning (DJF) Danmarks
Miljøundersøgelser (DMU) og Aar-
hus Universitet, når de senest den
15. september skal svare på Viden-
skabsministeriets udspil om at

samle de tre institutioner. De tre in-
stitutioner står fast på en fælles Aar-
hus Universitets-model.

Tilbagemeldingen fra DJF, DMU
og Aarhus Universitet til Viden-
skabsministeriet var ved redaktio-
nens slutning ikke færdigbehandlet,
men de overordnede rammer skulle
være på plads. 

– Vi har i vores oplæg til regerin-
gen prioriteret Aarhus Universitet,
og det er der ikke ændret på nu. Jeg
har en klar opfattelse af, at dette
projekt styrer i havn. Der er god dia-
log og stor vilje fra alles sider til at
finde de rigtige løsninger, siger
DMU’s direktør Henrik Sandbech og
pointerer, at man i den nuværende
forhandlingssituation skal passe på

ikke sælge skindet, før bjørnen er
skudt.

Kan ikke stå alene
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen for-
venter også, at fusionen med DJF og
DMU bliver en realitet efter årsskif-
tet, men påpeger, at den nye kon-
struktion ikke kan stå alene.  

– Næste step bliver, at vi sammen
med Handelshøjskolen skal finde en
løsning på det kommende samarbej-
de, og under hvilke konditioner det
skal foregå. Derefter følger samar-
bejdet med de andre store, “nye”
universiteter. Det er jo oplagt at ud-
vikle et tæt samarbejde om fødeva-
rer, landbrug og miljø, så vi ikke ta-
ber viden og samarbejdsrelationer

med stort potentiale, siger han.
Samme holdning har DJF.  
– Det tiltaler os meget at blive en

del af et flerfakultært universitet,
hvor vi først og fremmest ser frem
til et udbygget samarbejde inden for
naturvidenskab, samfundsvidenskab
og sundhedsvidenskab, siger vicedi-
rektør Ole Olsen, der understreger
vigtigheden af, at de store “nye” uni-
versiteter udbygger samarbejdet på
fødevareområdet. 

Aarhus Universitets bestyrelse
skal behandle indstillingen til Vi-
denskabsministeriet på det kom-
mende møde den 31. august. 

Anders Correll / ac@adm.au.dk
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Står fast 
på Århus-
modellen

Studerende fra
Peter Sabroe 
Seminariet 
markerede 
mandag den 21. 
august skolens 
festugeprojekt 
ved at afbilde 
hinanden som
kridtsilhuetter 
på flere af byens
huse, gader og
torve. Bl.a. “gik 
det  ud over” veje
og bygninger i 
Nobelparken, 
hvor fotografen
fandt dette motiv.  

Søren Kjeldgaard / AU
-foto

fusion

feministisk aktion på au? 

Helmuth Nyborg-sagen fortsætter
Sagen om professor Helmuth Nyborg og hans kontroversielle forskningsresultater om mænd og kvinders IQ 
tog i den forløbne uge en ny drejning, da Jyllands-Posten i flere store artikler kunne berette, 
at forskere i både indland og udland er kommet professoren til undsætning. Sagen ligger nu på rektors bord.

redelighed

Nemmere at 
finde forskere
Aarhus Universitets har fået et nyt
element på velkomstsiden
www.au.dk: Find en forsker. Via det
link kan internetbrugere via 1900
emneord finde frem til forskere på
Aarhus Universitet, så det ikke kræ-
ver forhåndskendskab til universite-
tets organisation og forskning at
finde ud af, hvilke forskningskapaci-
teter og forskningsprojekter der er
på universitetet.

Find en forsker indeholder oplys-
ninger om 1200 forskere, og servi-
cen vil løbende blive udbygget.

Vi håber, at vi med “Find en for-
sker” i endnu højere grad kan imø-
dekomme befolkningens, pressens
og erhvervslivets efterspørgsel efter
universitetets viden, siger siger rek-
tor Lauritz B. Holm-Nielsen. /scv
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Beslutningen er truffet. Hvert insti-
tut på Det Humanistiske Fakultet får
fremover ét studienævn, hvor der i
dag er op mod seks. Den kraftige re-
duktion fra i alt 24 studienævn på
fakultetet til syv har været diskute-
ret det meste af foråret på Huma-
niora, hvor dekanatet har holdt mø-
der med institutterne for at få deres
syn på sagen. 

Ideen om at forenkle systemet, så
der kun er ét studienævn pr. insti-
tut, blev mødt positivt, men der har
også været udtrykt betænkeligheder
i forhold til, hvordan de enkelte fag,
små som store, skal være repræsen-
teret i de nye flerfaglige studienævn.

Færre pladser til studerende
Et andet omdiskuteret forhold er,
hvordan de studerende fremover
skal være repræsenteret i nævnene.
Ifølge reglerne skal de studerende
have halvdelen af pladserne i studie-
nævnene. Sådan vil det fortsat være,
men efter den kraftige reduktion af
studienævn vil der samlet set blive
færre pladser til de studerende, og
dermed vil der ikke længere plads til
en studenterrepræsentant fra alle
fag. Derfor bliver det store spørgs-
mål nu, hvor mange medlemmer
nævnene skal have for at sikre, at al-
le interessenter bliver hørt, og hvem
der skal udfylde pladserne. Den be-
slutning har dekanatet valgt at lægge
ud til institutterne.  

– Institutterne skal selv finde ud
af, hvordan de vil organisere studie-
nævnene – altså hvor store skal de
være, hvem skal være med, hvordan
skal fagene, underviserne og de stu-
derende være repræsenteret osv. Fa-
kultetsledelsen vil ikke diktere no-
get, for institutterne ved bedst selv,
hvad der skal til lokalt for at få stu-

dienævnene til at fungere i praksis,
siger prodekan Arne Kjær på Det
Humanistiske Fakultet. 

Det er hans klare indtryk, at insti-
tutterne vil realisere reformen på
bedst tænkelige vis, som han udtryk-
ker det. Også selv om der måske ikke
alle steder er fuld enighed i, at et stu-
dienævn per institut er den rigtige løs-
ning. 

Bedre kvalitet i behandlingen
Opbakningen er vigtig, for det skal
for alt i verden undgås, at de nuvæ-
rende studienævn mere eller mindre
ubevidst og uformelt bevares og
kommer til at virke som en slags
skyggestudienævn.

– Så har vi ikke opnået andet end et
ekstra lag administration. Det betyder
ikke, at den faglige diskussion på det
enkelte fag skal forsvinde. Den skal
stadig være der, men ikke i et fast ud-
valg. I stedet kunne man forestille sig,
at der skal nedsættes ad hoc-udvalg,
f.eks. i forbindelse med nye studieord-
ninger, siger prodekanen. 

De nye flerfaglige studienævn skal
varetage mere strategiske opgaver i
forhold til uddannelse, end nævnene
gør i dag. Derfor vil dekanatet styrke
studienævnssekretariaterne, som
skal stå for alt det administrative.
Det er de nyansatte institutledere,
som sammen med den kommende
studieleder, skal stå for reorganise-
ring af sekretariaterne. Men hvor se-
kretærerne i dag primært udfører
opgaver i relation til et studienævn
og dermed et fag, forestiller dekana-
tet sig, at en sekretær fremover vare-
tager samme opgave i forhold til
flere fag på instituttet, f.eks. kan en
sekretær fremover skulle varetage
administration af alle kandidatud-
dannelser på instituttet 

– Opgaverne skal tænkes på tværs
af fagene. Hensigten er at opnå en

højere kvalitet i behandlingen af op-
gaverne og en bedre arbejdsforde-
ling, forklarer prodekanen og tilfø-
jer, at det på ingen måde er en ratio-
naliseringsplan med fyringer, der er
på tegnebrættet. 

Plads til justeringer
De nye studienævn og sekretariater-
ne skal virke fra februar, men dis-
kussionen om deres struktur er i
fuld gang, da der skal være valg til
nævnene i efteråret. Hvis det enkelte
nævn viser sig at være uhensigts-
mæssigt sammensat, vil der være
plads til justeringer af nævnene un-
dervejs, men der skal være tale om
noget ekstraordinært, da en om-
strukturering af et nævn kræver et
nyvalg, understreger Arne Kjær.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Markant færre studienævn
Humaniora har gennemført den omdiskuterede studienævnsreform. 
24 studienævn bliver til syv. Udfordringen bliver at sikre, 
at alle føler, at de kan blive hørt i de nye flerfaglige studienævn.

Humrådet er
lidt skuffet
– Vi er lidt skuffede over, at der nu
kun skal være et studienævn pr. in-
stitut, siger Marie Krogh Appel fra
HUMrådet. 

– Det betyder færre studenter i
det eneste organ, hvor universitets-
loven sikrer vores medindflydelse,
og studienævnene rykker længere
væk fra de studerendes hverdag, ud-
dyber Marie Krogh Appel. Hun glæ-
der sig dog over, at dekanatet og in-
stitutlederne har garanteret de stu-
derendes medinflydelse.

– Vi vil gøre vores til at få de nye
studienævn til at fungere. Især det
fagspecifikke arbejde som f.eks.
planlægning af undervisning bliver
en udfordring for de nye tværfaglige
studienævn, og vi er spændte på,
hvordan det kommer til at fungere
på længere sigt.   /scv

Nyt samarbejde vil gøre det
langt lettere for studerende
og forskere at få adgang 
til forskningsbiblioteker 
og e-læringssystemer.

En helt ny form for brugeradmini-
stration er ved at tage form inden
for it-området på de danske univer-
siteter. Målet er, at der skal være én
fælles dør ind til alle elektroniske
tjenester, så det bliver både lettere
og billigere for forskere og studeren-
de at få adgang til eksempelvis e-læ-
ringssystemer, tidsskrifter og biblio-
teksressourcer. 

Projektet hedder DK-AAI. Det står
for Dansk Autentifikations- og Auto-
risations-Infrastruktur, og bag pro-
jektet står Rektorkollegiet, Dan-
marks Elektroniske Forskningsbi-
bliotek samt Forskningsnettet, der
foreløbig har doneret 1,6 mio. kr. til
projektets opstart.

I praksis vil samarbejdet, der for-
ventes køreklart i foråret 2007, bety-
de en lang række forbedringer i for-
hold til at søge information. Først og
fremmest vil hver enkelt bruger, for
eksempel en studerede, få adgang til
en række services via kun ét bruger-
navn og ét password. Hvis vedkom-
mende vil låne en bog på et forsk-
ningsbibliotek, skal vedkommende
blot oplyse, hvilken uddannelsesin-
stitution han eller hun kommer fra.
Bibliotekets system logger derefter
vedkommende på via uddannelses-
institutionens adgangskontrolsy-
stem, der kontrollerer, hvem ved-

kommende er, og om han eller hun
faktisk er berettiget til at låne bøger.

– Det er klart, at der er forskel på,
hvilke oplysninger en professor i
højenergifysik og en medicinstude-
rende vil have adgang til. Men ideen
er, at adgangen bliver langt enklere
end i dag, hvor hver enkelt bruger
skal registrere sig flere steder og ha-
ve flere passwords for at få adgang
til de samme informationer, siger
David Simonsen fra UNI-C, der fun-
gerer som sekretær for projektets
styregruppe.

Også bibliotekerne ser store per-
spektiver i projektet

– DK-AAI giver os muligheden for
at skabe åben konkurrence i forhold
til leverandøren. Det betyder, at bib-
liotekerne bliver bedre i stand til at
købe til den bedste pris, siger it-chef
Arne Sørensen fra Statsbiblioteket i
Århus.

Lande som Schweiz og Finland er
allerede langt fremme i forhold til at
skabe en national infrastruktur for
udveksling af brugeroplysninger
inden for forskning og uddannelse,
og det danske projekt kan derfor
læne sig op ad en række best prac-
tices i udlandet.

www.dk-aai.dk

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Regeringen har besluttet at hæve
grænsen for, hvor meget risikovillig
kapital innovationsmiljøer som Øst-
jysk Innovation må skyde i nye in-
novative virksomheder. Tidligere
kunne de støtte med op til 1 mio. kr.
i forbindelse med opstarten. Det nye
tiltag gør det muligt at investere
yderligere 2,5 mio. kr. i virksomhe-
derne, dog under forudsætning af, at
virksomheden selv finder ekstern
kapital svarende til 60 procent af
den samlede investering.

Følger virksomhederne til dørs
Project manager ved Østjysk Inno-
vation Gert Zimmer Hansen er me-
get tilfreds med de nye investerings-
muligheder, der betyder, at Østjysk
Innovation nu i langt højere grad
kan følge nye virksomheder til dørs.

– Problemet for mange nye inno-
vative virksomheder under Østjysk
Innovation er, at de ikke når at ud-
vikle ideen, før pengene er brugt op.
Derfor ender mange af dem som en-
eller tomands-konsulentvirksomhe-
der, og det er jo ikke formålet med
vores investeringer. Nu kan vi følge
virksomhederne i yderligere et år
eller to år og hjælpe dem over i selve
driftsfasen, siger Gert Zimmer Han-
sen. 

– De vil også have meget lettere
ved at finde eksterne investorer, når
de på forhånd kan fremvise 40 pro-
cent af den samlede investering, si-
ger Gert Zimmer Hansen. Han un-
derstreger, at de virksomheder, som
ønsker yderligere kapitaltilførsel,
naturligvis skal evalueres, før Øst-
jysk Innovation investerer i dem.

Penge nok
Ifølge Gert Zimmer Hansen er der
penge nok til innovatorerne. Rege-
ringen har i år afsat 120 mio. kr. til
investering i forskningsbaserede in-
novative miljøer, og alene Østjysk
Innovations primære budget for
indeværende år er på 20 mio. kr., så
det er bare med at få de gode ideer
ud af skabet. Det er dog ikke de gode
ideer, eller lysten til at starte egen
virksomhed, det skorter på. 

– Hvad angår nye virksomheder
pr. indbygger, så ligger Danmark på
linje med lande som USA og Fin-
land. Problemet er, at i Danmark
forbliver alt for mange af disse virk-
somheder små – denne kedelige sta-
tistik har vi nu fået en mulighed for
at rette op på, siger Gert Zimmer
Hansen.  

Mere om A/S Østjysk Innovation: 
www.oei.dk

Anders Correll / ac@adm.au.dk

Flere penge til 
iværksætterne

Historisk it-samarbejde
mellem universiteter

Der er vægt bag Aarhus Universitets bi-
drag til Renæssanceåret 2006. Helt præ-
cist 2,5 kg. Så meget vejer Renæssan-
cens verden, som sætter fokus på perio-
dens tænkning, kultur- og dagligliv og
det efterliv, den mest revolutionerende

epoke i historien har fået. 25 Århus-
forskere har bidraget til bogens spænd-
vidde, der bl.a. kan konstateres ved, at
der er bidrag fra alle fem fakulteter ved
universitetet. Hovedparten af forfatterne
var med, da Aarhus Universitetsforlag

fejrede udgivelsen med et renæssance-
traktement. Her omkranser de bogens
to hvidklædte redaktører, docent Ole
Høiris (forrest) og lektor Jens Vellev
(th.). Sidstnævnte er en af hovedmæn-
dene bag Renæssanceåret.

Lars Kruse / AU
-foto

studienævnsreform

service

innovation

25 blik på renæssancen
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Små 4000 nye studerende begynder
i denne tid en uddannelse på Aarhus
Universitet. Men hvor mange af dem
er egentlig klar til et liv, hvor lektier
er byttet ud med studier, eksamen er
noget, man mange steder selv skal
melde sig til, og læreren kun sjæl-
dent svinger pisken? Hvor mange er
i det hele taget forberedte på, hvil-
ken indsats man selv skal gøre for at
komme helskindet igennem studiet
og helst med et godt resultat?

Spørger man Jakob Lange, leder
af Den Koordinerede Tilmelding
(KOT) og studiechef på Københavns
Universitet, er det ikke mange. I
sommer udtalte han i radioprogram-
met “Ugen på spidsen”, at 70 pro-
cent af de nye universitetsstuderen-
de ikke er studieparate. 

Det er en alarmerende udmelding,
når den kommer fra en mand, som
de sidste mange år har været leder
af den instans, der samordner og
fordeler pladserne på samtlige vide-

regående uddannelser i Danmark.
Jakob Lange fastholder tallet, da
CAMPUS ringer for at få uddybet
synspunktet.

– Jeg tror måske endda, at det er
en tand højere. 

– Hvor har du tallet fra?
– Det baserer jeg på utallige sam-

taler, jeg har haft med studerende
og folk på universiteterne. Min poin-
te er, at mere end 70 procent ville få
en meget bedre studiestart og et
meget bedre studieforløb, hvis de
var blevet bedre forberedte.

– Hvad mener du med “studiefor-
beredt” eller “studieparat”?

– Det handler om at være klar til
at arbejde på egen hånd og – med
det frygtelige udtryk – tage ansvar
for egen læring. Hvis man er studie-
parat, er man både fagligt, sagligt og
mentalt klar til at gå på universite-
tet. Der er alt for mange, der på for-
hånd er dømt til at falde fra pga. af
manglende studieparathed, selv om
faget godt kan være det rigtige, siger
Jakob Lange.

Dygtige til 
overspringshandlinger
Den manglende studieparathed
skyldes ifølge Jakob Lange i
høj grad forkerte forventninger
og manglede evner til at struk-
turere arbejdet.

– Mange vil straks i gang med
de hårde fag. Hvis de læser
psykologi, regner de med, at de
skal til briksen den første dag,
og gider ikke støttefagene, der
ligger forud. Desuden er
mange sindssygt dårlige til at
strukturere arbejdet. De
kommer fra gymnasiet,
hvor det for mange var nok
at læse i sidste øjeblik for
at få en god eksamen. Men
der fik de jo også gen-
nemkværnet al stoffet i ti-
merne, og sådan er det
ikke på universitetet.
Mange bliver alt for
dygtige til at lave
overspringshand-
linger, når de skal
læse på egen hånd,
for de ved måske
slet ikke, hvordan de skal gå til op-
gaven, siger Jakob Lange, som dog
mener, at den nye gymnasiereform
vil ruste fremtidige studerende
bedre til universitetet, fordi den
lægger op til, at gymnasielever
skal studere på vilkår, der mere
ligner dem på universitetet.
Desuden vender han pegefingeren
indad for at finde en løsning:

– På universiteterne skal vi være
bedre til at forklare fra begyndelsen,
hvad det vil sige at studere. Vi er go-
de til at forklare alt det med studie-
ordninger, eksamensregler osv.,
men vi glemmer som regel at fortæl-
le dem, hvordan man bliver god til
at læse på universitetet.

Sprogkompetencer forsvinder
Hanne Leth Andersen, der er leder
af Center for Underviklingsudvikling
på Aarhus Universitet, er enig i, at
det også er universitetets opgave at
forme studerende, så de bliver mere
studieegnede.

– Vi skal være bedre til at holde
mål og delmål med stu-
diet klart for de stu-
derende. Det er med
til at skabe den mo-

tivation, som er en helt afgørende
faktor for studieegnetheden. Der
har altid været studerende, der
ikke var så dygtige eller ikke til-
strækkeligt motiverede, men jeg
mener faktisk, at vi i dag er bedre
til at samle den gruppe op og
gøre dem til bedre studerende,
siger hun.

Som Jakob Lange mener Han-
ne Leth Andersen også, at gymna-

siereformen, der via bl.a. faget al-
men studieforberedelse fokuserer
på studieegnethed, kan give bedre
forberedte universitetsstuderende i
fremtiden. Der er dog et vigtigt
“men”.

– Der er mindre fokus på sprog
efter reformen, og sprogkompe-
tencen, eller evnen til at læse
tekster i bredeste forstand, er en
meget vigtig studiekompetence
på mange universitetsfag. Hvis
de studerende ikke kan læse

tekster, er de ikke i stand til at re-
flektere og kritisere forskellige medi-
er og gennemskue, hvad der er
viden, og hvad der ikke er – for slet
ikke at tale om at kunne læse fage-
nes primærtekster på andre sprog
end engelsk og dansk, siger Hanne
Leth Andersen. 

Langt til nobelprisen
Studieegnethed handler ifølge stu-
dieleder på Teologi Else Holt om
mange forskellige ting. Det handler
om de faglige forudsætninger, om
engagementet og forventningerne,
men også om noget så grundlæggen-
de som arbejdsevnen, og den er ikke
altid så god, mener hun.

– Vores studerende er bestemt
motiverede og engagerede, men en
del ved simpelthen ikke, hvor meget
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De måske parate
.

Mindst 70 procent af de nye universitetsstuderende er ikke studieparate, 
mener lederen af Den Koordinerede Tilmelding (KOT) Jakob Lange. 
En del undervurderer arbejdsindsatsen, lyder meldingen fra en studieleder. 
Vil gymnasiereformen forberede de studerende bedre på universitetet, 
og hvad kan universitetet selv gøre?

Følte du dig godt nok klædt på fagligt og menneskeligt 
til at begynde på universitetet?

randi gammeltoft, 
kandidatstuderende på psykologi

– Jeg vidste ikke, at der var så stor
forskel på psykologistudierne i
Danmark. Havde jeg vist det, var
jeg i hvert fald ikke begyndt i År-
hus. Som matematisk student syn-
tes jeg, det var ret svært at skulle
læse mange fagtekster på engelsk.
Jeg har ikke haft problemer med at
tage ansvar for egen læring og ar-
bejde selvstændigt.

ole jørgensen, 
kandidatstuderende på datalogi

Jeg begyndte oprindeligt på Syd-
dansk Universitet, men droppede
ud igen. Jeg havde ingen problemer
med at følge med det faglige niveau,
men jeg var helt sikkert ikke moden
nok til at tage det ansvar, der kræ-
ves på universitetet. Gymnasiet gi-
ver ikke den bedste forberedelse til
universitetet – i hvert fald ikke, hvis
man har været doven.

Fortsætter næste side

studiestart 

Vores studerende er 
bestemt motiverede og
engagerede, men en del
ved simpelthen ikke, 
hvor meget arbejde 
der skal til, og det slår
benene væk under dem.

“ Else Holt, studieleder, Teologi:

de fem mest søgte uddannelser ved Aarhus Universitet 
var i år Medicin (2206 – heraf 436 nordmænd, hvor 14 blev optaget), 
Psykologi (837), Jura (798), Statskundskab (589) og Odontologi (554)

historie og medievidenskab er i år de mest søgte uddannelser på 
Det Humanistiske Fakultet med henholdsvis 298 og 289 ansøgere. 
Men tæt efter følger Engelsk (272), Antropologi (263) og Nordisk (258).
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arbejde der skal til, og det slår bene-
ne væk under dem. De forventer, at
de kan klare en masse andet samti-
dig – især erhvervsarbejde, som er
nødvendigt for at opretholde den le-
vestandard, mange ønsker.

– Hvordan ser det ud med de fag-
lige forudsætninger?

– Hos os har de ikke været høje i
mange år. Hvis man forestillede sig,
at man begyndte at læse matematik
på samme faglige niveau, som
mange har, når de begynder på Teo-
logi, så var der langt til nobelprisen.
Men det, der for alvor har forandret
sig de sidste 10-15 år, er de stude-
rendes evne til at sætte sig ned og
lære udenad. Man er nødt til at
terpe lidt, når man skal lære de klas-
siske sprog, som man skal hos os.
Det er der mange, der synes, er
meget vanskeligt, siger Else Holt.

På Teologi har man i studieord-
ningen fra 2003 taget konsekvensen
af, at de studerende kommer med
andre forudsætninger og forvent-
ninger i dag end tidligere. Blandt
andet er valgfriheden på bachelor-
uddannelsen blevet væsentligt ind-
skrænket.

– Vi har lavet en strammere sty-
ring, så man i dag skal tage fagene i
en bestemt rækkefølge. Det tror jeg
opfylder et behov for at blive guidet
bedre igennem, som mange har.
Desuden kører vi benhårdt på med
specialekontrakter, så de studerende
nu skal koncentrere sig om at løse
opgaven inden for det halve år, der
er afsat, og ikke bruge to-tre år på
det. 

– Nogen vil sige, at det er endnu
et led i den almene skolegørelse af
universitetet.

– Hvis man har den opfattelse, at
universitetet er et sted, hvor de frie
ånder mødes og taler, så vil man nok
sige det, men sådan et sted har uni-
versitetet ikke været længe, siger
Else Holt.

Dygtige historiestuderende
På Afdeling for Historie er holdnin-
gen til de studerendes studieegnet-
hed ret klar, mener studieleder Sø-
ren Hein Rasmussen.

– Man er principielt studieegnet,
når man opfylder de gældende ad-
gangskriterier. Nogle er dygtigere
end andre, men kun ganske få er

faktisk ikke dygtige nok til at bestå
fagene. Når det er sagt, så ser vi
selvfølgelig gerne, at det generelle
faglige niveau hæves – både hos os
selv og på gymnasierne, siger han. 

For nogle år siden bad de historie-
studerende til en faglig dag studiele-
deren om at fortælle, hvor fagligt
dygtige de var i forhold til historie-
studerende i 70’erne og 80’erne.

– Jeg benyttede lejligheden til at
læse en større mængde arkiverede
hjemmeopgaver fra dengang. De var
udformet ud fra nogenlunde de sam-
me faglige krav, som de er i dag, og
min konklusion var, at de historie-
studerede i år 2000 var dygtigere,
siger Søren Hein Rasmussen.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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Følte du dig godt nok klædt på fagligt og menneskeligt 
til at begynde på universitetet?

louise benner, 
kandidatstuderende på nordisk

Jeg begyndte oprindeligt på Syge-
plejeskolen, men det var jeg slet
ikke klar til. Jeg synes ikke, det
faglige niveau i gymnasiet har
klædt mig særlig godt på til at læse
på universitetet. Jeg brugte det før-
ste år på at gå rundt og føle mig
dum, men heldigvis var jeg meget
motiveret og vidste, at jeg skulle
holde ud.

ole søe sørensen, 
3. årsstuderende, fysik

Jeg følte mig klædt godt på, men
det skyldes især, at jeg tog på høj-
skole efter gymnasiet. Det break,
jeg fik der, betød meget for min
motivation. Jeg tror, mange får
problemer med motivationen, hvis
de begynder på universitetet lige
efter gymnasiet. Fagligt var gymna-
siet o.k. Studiestarten her gjorde, at
man kom stille og roligt i gang og
vænnede sig til alt det nye.

De måske parate
Fortsat fra side 5

idræt er den uddannelser, der trækker flest ansøgere på Det Naturvidenskabelige Fakultet. 
281 søgte optagelse på de 50 pladser. Molekylærbiologi (185), Biologi (168), Medicinalkemi (135) 
og Datalogi (126) nåede også blandt de fem populæreste uddannelser ved fakultetet. Men søgningen 
til de basale naturvidenskabelige fag – matematik, fysik og kemi – steg med ca. 40% i forhold til 2005.
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– Ja, det er faktisk også lidt af en
gåde for mig selv, svarer 27-årige
Iben Søbye på spørgsmålet om,
hvorfor hun har valgt at uddanne sig
til tandlæge. 

For ikke så mange år siden be-
gyndte hun på Handelshøjskolen i
Århus. Festerne var fede dernede på
hjørnet af Ringgaden og Viborgvej,
men fagligt var det den helt forkerte
hylde. Hun måtte videre.

– Jeg begyndte faktisk at læse
Hvad kan jeg blive? fra ende til an-
den. Godt nok har jeg en gymnasial
uddannelse, men hvad nu hvis det
faktisk var pølsemager, jeg ville væ-
re? Så jeg skrev en lang liste og be-
gyndte at sortere, fortæller Iben.

På hendes bruttoliste stod der
bl.a. “slagter”.

– Det var nok min skjulte interes-
se for anatomi, der afslørede sig al-
lerede der, griner hun ved tanken
om sin egen iderigdom i forbindelse
med valget af uddannelse. “Skuespil-
ler” var en anden af mulighederne
på listen. Men den blev også afvist.

– Jeg var nok påvirket af mine
forældres råd om, at man skulle væl-
ge en uddannelse, man var ret sikker
på at kunne bruge til noget. På et
tidspunkt kom jeg i tanke om, at jeg
som lille altid havde sagt, at jeg ville
være tandlæge, og da jeg gav mig til
at undersøge studiet nærmere, viste
det sig at være helt perfekt. Der var
noget teori og en masse praksis,
hvor man arbejdede med hænderne.
Det passede mig godt, og det gjorde

det også, at der var mange skema-
lagte timer og kun få afleveringer.
Desuden betød det noget, at jeg kun-
ne se frem til et ret sikkert arbejde
med gode arbejdstider, fortæller
Iben, der nu er gået i gang med 9.
semester på studiet.

Eksamen hver dag
På mindst ét punkt har tandlægestu-
diet vist sig at holde, hvad det love-
de: Et struktureret studieforløb med
masser af hårdt arbejde, der ikke til-
lader meget fritid.

– I bund og grund er det jo meget
gymnasieagtigt. Man møder klokken
8 og går hjem klokken 16, hvorefter
man læser lektier. Det gode ved den
studieform er, at man hele tiden bli-
ver holdt til ilden, og dagene flyver
af sted. Det dårlige synes jeg er, at
man aldrig har tid til at fordybe sig i
noget. Man har aldrig tid til bare at
sidde og læse en hel dag. Det kan jeg
godt savne.

– Har du overhovedet tid til an-
det end studiet?

– Stort set ikke. Studiejob er ude-
lukket i løbet af semestrene, og jeg
har forsøgt med lidt sport, men det
er også svært at finde tid til. Jeg gør
dog, hvad jeg kan for at være sam-
men med nogle venner mindst én
aften om ugen, siger Iben. 

De sidste seks semestre har det
været som at gå til eksamen hver
eneste dag: Der skulle nås et vist an-
tal fyldninger, kroner og tandrens-
ninger på patienter fra tidlig morgen
til sen eftermiddag, og det hele blev
bedømt af en lærer. Derudover kom

de skriftlige eksamener. Det var en
luksusdag, når der ikke var patienter
fra kl. 8.

– Så kunne jeg vente med at køre
op på skolen til klokken kvart i otte,
og det var jo dejligt, når man virke-
lig er et B-menneske som mig.

Kreativitet i fingrene
Selv om lysten til at sove længe kun
kan udleves i weekenden, er Iben
Søbye ikke i tvivl om, at hun er hav-
net på den rette hylde i uddannel-
sessystemet.

– Jeg kan godt lide, at der er
struktur, klarhed og orden i sagerne.
Jeg er matematiker af natur: Der er
én løsning, og den skal man frem til.
Når man for eksempel skal modelle-
re en tand eller forberede en krone
til en patient, så er der én løsning,
én perfekt form. Derfor har jeg hel-
ler aldrig været tiltrukket af for ek-
sempel humanistiske fag, hvor der
er mange løsninger på en sag.

– Men er tænder virkelig så
spændende?

– Ja da. Jeg kan huske, at jeg hur-
tigt blev fascineret af præmolarerne
– de små kindtænder. Jeg synes, de
har en fantastisk form.

– Nogle folk kommer jo også med
ret beskidte munde.

– Det er rigtigt, men jeg har det
heldigvis sådan, at det næsten kan
krible i mig for at få lov til at gøre
dem rene. At fjerne folks tandsten
lyder ret ulækkert, men for mig er
der lidt den samme tilfredsstillelse
ved det, som der er ved at pille et sår
af. Samtidig er det bare fedt, når tin-

gene lykkes - når man for eksempel
får lavet en fyldning eller en krone,
og man bare ved, at den er perfekt.

– Det lyder helt kunstnerisk.
– Jeg tror også, at tandlægefaget

er en blanding af kunst og avanceret
håndværk. Man skal helst have lidt
kreativitet i fingrene. Hvis jeg har
tid, elsker jeg at sidde og nusse med
saks, papir og lim derhjemme, siger
Iben og fortæller om en af sine se-
neste kreationer på den front: En
sparebøsse til sin kæreste udformet
som et kamera.

– Jeg havde ikke råd til at give
ham et, så jeg lavede en model, som
han ønsker sig. Så kan han spare op
og via et indbygget display se, hvor
meget han mangler, siger Iben med
et stort smil.

Festlige tænder 
Den typiske tandlægestuderende har
man de seneste år kunnet genkende
på den hvide kittel og hestehalen.
Med andre ord: Kvinderne er i over-
tal. Kombineret med den krævende
dagligdag giver det et specielt stu-
diemiljø, mener Iben.

– Der er nok ikke så meget gang i
den her, som der er mange andre
steder med en mere lige kønsforde-
ling. Vi har en fredagsbar, men den
er der ikke mange, der kommer i.
Vores institutblad er lukket, mens
jeg har gået her, fordi der ikke var
nogen interesse for at skrive i den.
Folk går op i deres studier, og vi er
nok mange, der er ret perfektioni-
stiske. Men vi har mindst to gode
fester om året, nemlig julefrokosten

og “øl ad libitum-festen” efter kap-
sejladsen på søen.

– Hvad snakker man om til en
tandlægefest?

– Tænder blandt andet.
– Seriøst?
– Ja. Vi er vel fagnørder som alle

andre. Desuden bruger vi så meget
tid her på stedet, at vi i nogle perio-
der simpelthen ikke oplever andet
end tænder, griner Iben.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

studenterportræt 

Søren Kjeldgaard / AU
-foto

4 hurtige til Iben
Hvad er det bedste ved livet som
tandlægestuderende?
Det må være fordybelsen i former
og figurer på tænder og samtidig
at få lov til at lave noget med sine
hænder.

Hvad er det værste?
At det tager så meget tid. Man
har virkelig travlt. Hvis man bli-
ver syg en uge, har man et
kæmpe problem.

Hvad glæder du dig mest til ved
at blive færdig?
At have fri uden dårlig samvittig-
hed, når jeg kommer hjem fra ar-
bejde.

Hvad frygter du mest?
At man ikke har nogen rutine og
først rigtigt lærer faget, når man
står derude i en praksis.

Studenterliv 2006
Er det fag, der skaber folk, eller folk, der skaber fag? Har en filosofistuderende og 
en tandlægestuderende overhovedet noget til fælles? CAMPUS tegner på denne og 
den følgende side et portræt af to studerende, der valgte to meget forskellige uddannelser. 

Tænder er mere spændende, end man tror, mener tandlægestuderende Iben Søbye. Man skal have kreativitet i fingrene for at blive en dygtig tandlæge.

Iben Søbye går i
skole hver dag fra 
8-16. Bagefter er 
der lektier – nogle
gange fire-fem 
timer. Men det 
hårde liv som 
tandlægestuderende
passer hende fint. 
Der er både teori 
og masser af 
praksis, og så skal
man ikke 
undervurdere 
glæden ved 
at kunne lave 
den perfekte 
tandfyldning.

Tandkunstneren
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Jon ser lidt desorienteret ud. Jeg
har lige spurgt ham om, hvorfor han
er universitetsstuderende. Det er det
spørgsmål, CSC-bossen Bjarne Riis
siger, alle hans ryttere skal kunne
svare på. Altså, hvorfor de er cykel-
ryttere.

– Efter gymnasiet havde jeg
egentlig besluttet mig for, at jeg
skulle være journalist. Jeg gik til op-
tagelsesprøven, men inden jeg fik
svar på, at jeg var kommet ind,
havde jeg ombestemt mig og ville
læse historie. Der var noget ved for-
dybelsen og det teoretiske, der fasci-
nerede mig ved universitetet, fortæl-
ler Jon Boiesen, der i dag skal i gang
med sit speciale på Filosofi. Historie
viste sig at være for tørt og ikke-teo-
retisk, som han siger, og desuden
var der lidt for meget fodboldsnak i
pauserne.

– Fodbold har jeg bare aldrig
interesseret mig det mindste for. Jeg
ville gerne diskutere fag, film, poli-
tiske emner og alt muligt andet, men
det holdt kun to minutter. Så var der
en, der spurgte: “Så du kampen i
går?” Det gjorde jeg jo så ikke.

Bohemen
Lysten til at diskutere fag har han til
gengæld fået opfyldt på Filosofi. 

– Jeg tror, filosofistuderende er
lidt atypiske på det punkt. Alle, der
læser filosofi, gør det jo, fordi de
brænder for selve faget. Man læser
det ikke, fordi man skal ud og have
et bestemt job bagefter, siger Jon,
der kalder sin tilværelse boheme-
agtig.

– Jeg har en meget lystpræget til-
gang til studiet. Jeg skelner ikke
mellem studium og fritid, og jeg
læser meget af lyst. Det kan nogle
gange være et problem, fordi der jo
er noget, der hedder pligtlæsning og
eksamen. Jeg kan være ret doven og
er et udpræget B-menneske, men
det håber jeg at kunne lave lidt om
på nu, hvor jeg skal til at skrive spe-
ciale. Jeg forestiller mig, at man
trods alt må være mere effektiv, når
man arbejder om dagen!

– Overvejede du slet ikke jobud-
sigterne, da du valgte uddannelse?

– Jo bestemt, og det var også der-
for, jeg begyndte på Historie i første
omgang. Så kunne jeg da altid blive
gymnasielærer. Men det gik ikke, og
så tænkte jeg, at nu må det briste
eller bære. Noget viser sig nok, og
det tror jeg stadig. Jeg er mindre
nervøs for jobudsigterne i dag end
dengang.

– Filosofi var altså det rigtige
valg?

– Ja, filosofi var klart det rigtige
valg. Jeg har da haft perioder, speci-
elt omkring eksamen, hvor jeg tænk-
te, at det måtte være meget bedre og
i hvert fald lettere at være journalist.
Hvis jeg havde taget imod pladsen
dengang, kunne jeg have været jour-
nalist i fem år nu – og sikkert være

uden studiegæld. Fordybelsen, og
det at sidde mange timer alene og
læse, er det jeg kan lide ved univer-
sitetet. På den anden side er det
også netop det, jeg nogle gange
hader ved det. Man kan jo altid
spørge sig selv, hvilket liv man
havde levet i dag, hvis man havde
valgt anderledes. Tænk nu, hvis jeg
var blevet en stor kanon, der skrev
om udenrigspolitik på en af de store
morgenaviser, eller var blevet radio-
vært på P1! På den anden side kun-

ne jeg også være endt med at sidde
på en lille redaktion og skrive om lo-
kalstof. Under alle omstændigheder
kunne det nogle gange være interes-
sant at leve et mere aktivt og udad-
vendt liv.

Politisk menneske
De fleste vil nu næppe tøve med at
kalde Jon Rostgaard Boiesens stu-
dieliv både aktivt og udadvendt. Der
er næsten ingen grænser for, hvor
den 29-årige filosofistuderende har
engageret sig i løbet af studietiden.
Han har f.eks. siddet fem år i studie-
nævnet, er formand for foredrags-
foreningen på Filosofi og har været

aktiv i udvalget bag fredagsbaren.
Og så er han medstifter af den så-
kaldte Humboldt-bevægelse (efter
den tyske sprogforsker, politiker og
humanist Wilhelm von Humboldt
(1767-1835), der grundlagde Hum-
boldt-universitetet i Berlin, red.),
der i år blandt andet stod bag den
første og eneste besættelse på Aar-
hus Universitet siden 1980’erne.

– Ideen til Humboldt-bevægelsen
opstod en eftermiddag i Universi-
tetsbaren, hvor vi sad nogle stykker
og blev enige om, at nu var det nok
med den afdemokratisering og kom-
mercialisering af universiteterne,
som er resultatet af bl.a. Universi-

tetsloven fra 2003. Der havde været
meget få protester fra studerende og
ansatte, og nu ville vi prøve at sætte
fokus på det, fortæller Jon.

Egentlig troede han ikke selv
meget på ideen til at begynde med,
men efter at have indkaldt til et
møde, hvor der kom ca. 25 stude-
rende, blev han meget engageret.

– Det er nok typisk mig, at jeg
begynder med at være lidt pessimi-
stisk, men så engagerer jeg mig alli-
gevel fuldt og helt. Det var lidt det
samme med besættelsen (den 18.
maj i år besatte 30-40 studerende
bygning 1465 i Nobelparken i pro-
test mod regeringens politik over for
de videregående uddannelser, red.).
Det var ikke min ide, men jeg endte
alligevel med at blive talsmand for
den, fordi jeg blev opfordret til det.
Det må være, fordi nogle mener, jeg
har et vist talent for at få et budskab
ud over rampen, siger Jon.

– Synes du, studerende i dag
mangler engagement?

– Det er i hvert fald meget svært
at få folk til at engagere sig i insti-
tutblade, foredragsforeninger og den
slags – også på filosofi, hvor der el-
lers er et ret stort engagement. Jeg
sad hele fem år i studienævnet, fordi
ingen andre meldte sig, og det er jo
egentlig ret sygt, at jeg kunne det.
Men jeg tror, mange føler sig stres-
sede og ikke kan overskue andet end
at læse og gå til eksamen. 

– Hvorfor gider du selv?
– Jeg har altid været et politisk

menneske, så jeg kan nok bare ikke
lade være. Jeg vil da opfordre flere
til at engagere sig bredt i studielivet,
for alt tyder på, at man får en bedre
studietid og har mindre risiko for at
droppe ud, hvis man gør det.

Læserne kan med jævne mellemrum
møde Jon Rostgaard Boiesen i
CAMPUS, hvor han er en blandt
flere klummeskrivere. 

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

4 hurtige til Jon

Hvad er det bedste ved livet som
universitetsstuderende?
Det er muligheden for at bruge så
meget tid på noget, der interesse-
rer en. Det er et stort privilegium.

Hvad er det værste?
Det må være den lave indtægt.

Hvad glæder du dig mest til ved
at blive færdig?
Jeg ved ikke, om det er noget, jeg
glæder mig til (griner). Måske at
kunne ranke ryggen og gå ud i
verden og vide, at jeg har afslut-
tet det her.

Hvad frygter du mest?
Usikkerheden. Kan jeg nu få et
job eller et ph.d.-stipendium?
Men jeg er trods alt optimist.

Lystlæseren
For Jon Rostgaard Boiesen er det at være studerende en livsform. Den unge filosof har ind imellem 
læsning og eksamen engageret sig i alt fra foredragsforening og studienævn til institutblad og 
universitetsbesættelse. Når det hele stresser til, økonomien skranter og fremtidsudsigterne med 
et “brødløst” fag bliver for dystre, kan han stadig fundere over, om han ikke dengang i 90’erne 
bare skulle have taget imod studiepladsen på Journalisthøjskolen. 

studenterportræt 

Søren Kjeldgaard / AU
-foto

Bøger fylder meget i filosofistuderende
Jon Rostgaard Boiesens liv. Han skelner
ikke mellem studium og fritid og kalder
sig lystlæser af natur.
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Den 28. juli var dagen, hvor 
tusinder af unges skæbner blev 
afgjort, og det kan mærkes på 
Studiekontoret, som ønsker til
lykke det ene øjeblik og 
opmuntrer med et “prøv igen
næste år” i det næste. 

Dagens første ekspedition udløste et knus,
mens dagens sidste udløste tårer. Det var de
store følelsers dag på Studiekontoret fredag
den 28. juli, hvor årets ansøgere fik besked,
om de var optaget eller ej.

Blandt de lettede og lykkelige var de mange,
som ringede eller selv dukkede op på Studie-
kontoret for at få bekræftet, at det nu var rig-
tigt nok, at de var blevet optaget. Det havde de
kunnet læse på nettet fra midnat. I samme fø-
lelseskategori var de mange, som ringede for
at tjekke, om de nu havde bekræftet deres op-
tagelse korrekt på nettet, så de ikke risikerede
at miste deres plads. 

Til gengæld var der rigtig, rigtig mange, for
hvem dagen gik i sort. Ikke mindst dem, som
havde helt klare forventninger om, at opta-
gelse på drømmestudiet lå lige til højrebenet.

– Flere ansøgere fik i år en chokoplevelse.
De havde regnet med at komme ind, men på
flere af de i forvejen kvotienttunge fag som

medicin, tandlæge, psykologi og statskundskab
var kvotienten røget længere op end sidste år,
og derudover havde flere fag end tidligere i år
indført grænsekvotienter, fortæller fuldmægtig
Caspar Sørensen i Registraturen. 

Årets kvotienttopscorer var psykologi, hvor
kvotienten kom op på 9,8, mens medicin kræ-
vede 9,7, hvis man skulle være sikker på opta-
gelse. 

Brevet udeblev
Dagen igennem kimede telefonen. Associatio-
nerne til billetkaos til Madonna- og Robbie-
koncerter lå lige for, da der dagen igennem var
kø på telefonerne på en halv time til tre kvar-
ter. En af dem, der ikke havde tålmodighed til
at vente på at komme igennem per telefon, var
den 24-årige Sofie Jama. Hun havde ikke fået
noget brev på dagen og måtte bare have be-
sked, så hun fik kæresten til at køre hende ind
på universitetet. Med knugede hænder stillede
hun sig hen til skranken og præsenterede sit
ærinde. 

Få minutter efter så verden helt anderledes
ud for Sofie. Hun var kommet ind, og en lettel-
sens tåre pressede sig på. 

– På selvbetjeningen på nettet så det ud,
som om jeg ikke havde fået en plads. Men jeg
vidste ikke, om den var helt opdateret, og jeg
har bare været så nervøs, fortæller hun med
glædestårer i øjnene. Hun er somalier og har
været i Danmark i ni år.

– Jeg har først taget eksamen fra folkesko-
len, så direkte på HF og nu direkte på univer-
sitetet. Jeg vil bare så gerne have en uddan-
nelse, forklarer hun, inden hun løber ud af
døren for at dele glæden med kæresten, som
venter ude i bilen. 

Forældrene tager over
Igen i år blev Studiekontoret kontaktet af en
hel del forældre. Mange havde fuldmagt fra
deres børn, som var ude at rejse eller forhind-
ret af anden grund til selv at følge op på da-
gens store afgørelse. Andre forældre, især til
unge som ikke var kommet ind, tog over, fordi
børnene selv var for kede af det eller mente, at
det måske kunne hjælpe, at forældrene ringe-
de. 

– Det er efterhånden en meget klassisk situ-
ation. Det har været et hårdt slag for ansøgere
at blive afvist, og så magter de ikke selv at
ringe til os eller komme herop for at høre
hvorfor. Så får de forældrene til det. Eller de
sender forældrene i håbet om, at de har mere
autoritet, så de godt kan komme ind alligevel,
siger Caspar Sørensen. 

På Studiekontoret er der stadig travlt, for nu
er kampen om de ledige pladser sat ind. 

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

skæbnedag 
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De store 
følelsers 
dag

Sofie Jama syntes, det på selvbetjeningen på nettet
så ud til, at hun ikke var kommet ind, og der kom
ikke noget brev med posten. Den usikkerhed kunne
hun ikke leve med i flere dage og drønede op på
universitetet for at få afgørelsen. Hun kunne gå der-
fra som en af de lykkelige. 
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Man har næppe gået mange dage,
måske kun få timer, på universitetet,
før man første gang bliver introdu-
ceret til fænomenet fredagsbar. 
Fredagsbaren er for mange stude-
rende det sociale omdrejningspunkt,
og erfaringer viser, at der ikke skal
bløde, hvide loungestole eller desig-
nertjekkede Philippe Starck-lamper
til for at få hyggegenet til at folde sig
ud hos de studerende. Et bart lokale
som en kantine eller et undervis-
ningslokale med neonlys og skram-
mede institutionsborde i lange baner
og hårde træstole kan gøre det – så
længe der er en vis mængde medstu-
derende, lidt musik og studenter-
venlige priser. 

Få steder har indretningen dog
fået fuld skrue som i “Die rote
Zone”, fredagsbaren for studerende
på molekylærbiologi. Fredagsbaren,
der ligger i Forskerparken på Gustav
Wieds Vej, er indrettet i en barak,
som den tyske nazi-arkitekt Albert
Speer byggede under Anden Ver-
denskrig. Lokalerne har efter sigen-
de huset et bordel for tyske soldater,
hvilket har inspireret de indret-
ningsansvarlige til lade den røde
farve dominere, og på den baggrund
fik baren navnet “Die rote Zone”.

Maskotter på afveje
Mange fredagsbarer på universitetet
giver sig fra tid til anden i kast med
at arrangere særlige temafredagsba-
rer – det kunne være Hawaii-bar,
dating-bar eller sjatbar, og så er der
fænomener, som bare opstår. 

I Fysisk Fredagsbar kan det godt
undre en nytilkommen bargæst,
hvad det lige er, folk taler om, når
emnet falder på “Musen og Elefan-
ten”. Det viser sig at være to usæd-
vanligt berejste dyr – tøjdyr. De er
egentlig barens maskotter, men det
meste af tiden skaber de interesse
om deres person ved at være fravæ-
rende. De bliver nemlig stjålet gang
på gang og ryger som havenissen i
filmen Amelie fra Montmartre ver-
den rundt. For deres vedkommende
i selskab med diverse fysikstuderen-
de, der på barens hjemmeside læg-
ger fotos ud fra maskotternes forun-
derlige færden. Du kan kigge med på
http://whome.phys.au.dk/~ffb/
under menupunktet “Musen og Ele-
fanten”.  

Ideen, der måtte opstå
I dag virker fredagsbarerne som den
naturligste del af studiemiljøet på
universitetet, men alt har som be-
kendt en begyndelse, og for fredags-
barernes vedkommende skal man
ikke så mange år tilbage i universite-
tets historie. Det tyder på, at fæno-
menet opstod i 1980’erne. Efter
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en strøm af øl går gennem danmarkshistorien, 
noterede forfatteren Martin A. Hansen en gang.
Det samme kunne man sige om Aarhus Universitet. 
Hver måned lever alene Royal Unibrew i snit 10.883,169 liter øl 
til universitetets fredagsbarer og kantiner.

humaniora:
På Humaniora er der flere muligheder for at komme i
fredagsbar og samtidig komme vidt omkring på uni-
versitetet. 

Der er fredagsbaren “Nobel-baren” – også kaldet
LeBon-bar – der primært samler nordisk- og sprogstu-
derende. “Nobel-baren” holder til i stueetagen i byg-
ning 1451, mens man på 4. sal i bygning 1461 finder
baren Anglia, som engelskstuderende står for. 
Ligeledes i Nobelparken har de filosofi- og idéhisto-
rie-studerende en fredagsbar, H.I.K., hvilket står for
“Hjerner I Kar”, og den kan findes i bygning 1467 på
5. sal.

Historikerne holder fredagsbar i Vandrehallen i
hovedbygningen ved siden af Aulaen, mens der lige
ved siden af i bygning 1414 er fredagsbar to gange
om måneden for de klassiske filologer og arkæolo-
gerne, som skiftes til at stå for fredagsbaren, som de
kalder henholdsvis “Utile Dulce” og “Klark”. 

I IT-byen finder man festende humanister i form af
de informations- og medievidenskabsstuderende, der
har deres fredagsbar i IT-byens kantine i Åbogade, og
de æstetiske fag har deres egen fredagsbar på Kaser-
nen – den nedlagte kaserne på Langelandsgade, hvor
fagene (litteraturvidenskab, musikvidenskab, æstetik
og kultur, dramaturgi og kunsthistorie, red.) har til
huse. 

På Moesgård, hvor studerende på antropologi og
etnografi, forhistorisk rkæologi samt middelalder- og

renæssancearkæologi har undervisning, er begrebet
fredagsbar udvidet, så der også er bar om torsdagen. 

samfundsvidenskab:
Økonomi, Statskundskab og Jura har fælles fredags-
bar i Samfundsfagenes Kantine (bygning 1321), hvor
de studerende fra de tre fag på skift står for arrange-
menterne. De psykologistuderende har deres egen
fredagsbar, Kein Cortex, som holder til i den store
kantine i Nobelparken. 

naturvidenskab:
De studerende på Naturvidenskab er tilsyneladende
meget ivrige fredagsbar-gæster, for på hvert fag dri-
ver de en fredagsbar. 

På Geologi er det festforeningen CHAOS, der arran-
gerer fredagsbar, og den har lige fået nye lokaler, da
Geologisk Institut er flyttet til den tidligere kunstmu-
seumsbygning nederst i Vennelystparken. 

Inde i selve Universitetsparkens østlige del finder
man til gengæld de fleste af fredagsbarerne på Natur-
videnskab. Biologisk fredagsbar holder til i “Bio-
huset” ved Naturhistorisk Museum, og i bygning 1520
kan man tilbringe hver fredag året rundt med fysik-
studerende i “studenterlokalet” på 7. etage. I samme
bygningskompleks, nærmere bestemt i bygning 1530,
holder Matematisk Fredagsbar til i den såkaldte

“Staff Lounge” på 2. sal, og studieretningen matema-
tik-økonomi har til tider sin egen fredagsbar, som
holdes i lokalet “kollokvium D” på 2. sal i bygning
1531. 

Ikke så langt derfra fester kemikerne i Kemisk Kan-
tine takket være festforeningen Alkymia, men så er
der til gengæld et stykke at gå, cykle osv. til de sidste
to fredagsbarer på Naturvidenskab. 

Molekylærbiologernes fredagsbar gemmer sig
under den nysgerrighedsvækkende titel “Die rote
Zone” og kan findes i en barak inde bag ved Forsker-
parken på Gustav Wieds Vej, mens Datalogisk Fre-
dagsbar holder til i “Kaffestuen” i ADA-bygningen i
Åbogade bag Storcenter Nord. 

sundhedsvidenskab:
Medicinernes festforening Umbilicus står for fredags-
baren i Medicinerhuset, bygning 1161.

teologi:
På Teologi i bygning 1441 finder man de teologistude-
rendes fredagsbar – Theos Bar. 

Små og store oaser i studielivet

Søren Kjeldgaard / AU-fotoMens fredagsbarerne på de forskellige fag først og fremmest tiltrækker studerende fra deres eget fag, 
tiltrækker Universitetsbaren i kælderen i Studenternes Hus studerende og personale fra hele universitetet. 
Derudover findes der endnu en bar på Universitetet – en bar, som hører til kollegierne i Universitetsparken. 
Den hedder Eforen, hvilket stammer fra, at baren ligger i den bygning, som den såkaldte efor i sin tid boede i. 
Eforen var en professor, som havde fået til opgave at holde opsyn med kollegianerne. 

fredagsbar

Her er der fredagsbar
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hvad CAMPUS erfarer, var det på
Økonomi. Tidligere professor og
prorektor på Aarhus Universitet
H.P. Myrup fortæller, at han i kraft
af sit arbejde som formand for kan-
tineudvalget på instituttet ofte var i
kontakt med de studerende og hørte
deres klager over, at der ikke var et
sted, hvor de kunne hygge sig sam-
men og feste. Den slags brok kunne
H.P. Myrup ikke tage alvorligt, for
han var som studerende sidst i
1940’erne og op i 1950’erne en af
forgangsmændene for de store uni-
versitetsfester, der samlede unge fra
hele Århus.

– Jeg vidste godt, hvad der skulle
til for at skabe en god fest dengang,

jeg var studerende, og det måtte så
sandelig være de studerendes eget
ansvar at finde den form, som pas-
sede til dem og deres medstuderen-
de i 1980’erne. Jeg tilbød dem dog,
at de kunne købe drikkevarerne bil-
ligt gennem kantinen. Til gengæld
skulle de bruge nogle penge på live
musik, fortæller H.P. Myrup. 

Den opfordring blev til fredagsbar
for de økonomi-studerende, og ide-
en må siges at have ramt plet. En
ide, som i den grad var “meant to
be”, foranlediges man til at sige.
Fredagsbar-fænomenet bredte sig i
hvert fald som en steppebrand til
andre fag rundt om på universitetet. 

Uønsket eksistens
Fredagsbarer er imidlertid jaget
vildt. Der er kræfter uden for uni-
versitetet, der ihærdigt forsøger at
gøre fredagsbarerne til en saga blot.
I front for den bevægelse står re-
stauratørernes brancheforening
Danske Restauranter og Caféer
(DRC), der mener, at fredagsbarerne
med deres billige drikkevarer hælder
malurt i bægerne på byens barer og

cafeer, og DRC går nu til erhvervs-
minister Bendt Bendtsen for at rette
op på fredagsbarernes skævvridning
af konkurrencen i restaurations-
branchen. 

Studenterrådet ved Aarhus Uni-
versitet sidder ikke denne trussel
overhørig og forsvarer i en presse-
meddelelse kort før studiestart fre-

dagsbarernes ret til at sælge billige
drikkevarer. 

– I fredagsbaren møder man med-
studerende og hilser måske også på
en underviser. Man knytter et fæl-
lesskab omkring sit studium, som
man aldrig vil kunne få ved at mø-
des med nogle venner på en café.
Fredagsbaren er kort sagt en uund-

værlig del af det gode studiemiljø,
siger studielivsordfører Mikkel
Krogsholm fra Studenterrådet. 

Det sidste ord er næppe sagt i den
sag, men en studiestart står for
døren, og fredagsbarerne lukker
atter dørene op. 

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

CAMPUS  13 / 2006   

Mød 25 virksomheder
og organisationer, og
hør om dine muligheder
for fremtiden

Få gode råd om personlig
branding hos C3, ledelse
og økonomi

Uformel dialog med din
fremtidige arbejdgiver

Arrangør:

C3, ledelse og økonomi afholder karrieremesse
i Centralværkstedet, ved Banegården

21. & 22. september 2006 – GRATIS ADGANG

Mød alle virksomhederne på SICEF messerne og SICEF.dk

Udvalgte udstillere

Molekylærbiologerne indviede i maj 2004 
fredagsbaren "Die rote Zone", som er 

indrettet i en barak, som nazi-arkitekten 
Albert Speer byggede til at huse 

et bordel til tyske soldater 
under Anden Verdenskrig.

Andrei Erichsen / AU-foto

Fredagsbaren er kort sagt 
en uundværlig del af 
det gode studiemiljø. 

Mikkel Krogsholm, 

studielivsordfører, Studenterrådet:“

aahus universitet kom sidste år med i den danske arkitekturkanon. Nogle har også talt om,
at C.F. Møllers byggeri burde fredes, men det er endnu ikke sket. Derimod har arkitekten i sit
såkaldte “testamente” udstukket nogle retningslinjer for byggeriet og den omgivende park, 
hvor egetræerne dominerer. Her udelukker han, at prydbuske, blomster, bede, løg i plænen 
og lignende nogensinde kan komme på tale.
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Gad vide om der i positivismen findes et argument for, at
studentermoden skal bestå i et velbundet slips, lapsestok og
en mahognipibe med Orlik-tobak? Eller hvad med marxis-
men? Mon den på en eller anden måde legitimerer fuldskæg,
hængerøv og islændersweater i august? Symboliserer spidse
stiletter og lavtaljede jeans noget for en postmodernist, som
blonde-bh’er gjorde det for en feminist i 70’erne? Filosoffen
og dekonstruktivisten Jacques Derrida var vild med lyserøde
Cerutti-skjorter, og var det monstro kun, fordi han var
franskmand med hang til god smag? Nej vel!?

Her ligger måske et større analysearbejde og venter på en
ny kvik studerende. I hvert fald har moden på universitetet
altid været omskiftelig som i resten af samfundet. Jakkesæt
og blød hat blev skiftet ud med fløjlsbukser og rullekrave,
fløjlsbukser med sorte jeans og ternede skovmandskjorter,
jeans med baggy pants og kropsnære Prada-skjorter. 

Det ligger i modens logik, at den altid forandrer sig. Den
må konstant dø, så noget nyt kan opstå. Tøjmode er blevet
den moderne tids mest anvendte identitetsbærer, skriver den
norske filosof Lars Fr. H. Svendsen i bogen Mode. Vores for-
brug udfylder et eksistentielt tomrum, og moden er blevet
vores lunefulde og ubestandige livsledsager i identitetsnøden.
Lars Fr. H. Svendsen går så vidt som til at sige, at jagten på
moden, på det rette look og det optimale image, i virkelig-
heden er det samme som jagten på meningen med livet. 

Livets mening gennem moden? I så fald er der ekstra god
grund til at studere billederne her på siden. Er der mon
nogen, hvis påklædning antyder, at de ikke helt har fundet
meningen med livet? Bedøm selv.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

KULTURRADIKAL TØJSTIL fra Politikens
hus!? Jo såmænd. Dagbladet Politiken “op-
fandt” omkring 1930 et sæt tøj for unge, der
ville markere deres frisind i påklædningen.
Bukserne var de almindelige lange, men jak-
ken var kort og blev stoppet ned i bukserne og
knappet indefra til bæltet. 

Her promenerer stud.mag. Henning Hen-
ningsen i det frække frisæt, som fik folk til at
vende sig om på gaden. 

I et interview i 1993 fortæller Henning Hen-
ningsen om tøjet: “Det må have været en slags
beskeden forløber for 1960’ernes tøjrevolution
på proletarisk basis, med cowboytøj – forvas-
ket og frynset – snavset skjorte, intet slips,
træsko, underlig hårklipning osv. Frisættet var
nu langtfra proletarisk, man gik selvfølgelig
med flip og slips og så nydelig ud, og folk
kunne se på én, at man var anderledes og
blæste på traditionerne. Hvor barnligt!”

KRONPRINS FREDERIK
fulgte ikke just senfirser-
moden, da han i 1989 indledte
sine studier ved Institut for Stats-
kundskab: Dobbeltradet jakke, slips
med klassisk diskret Windsor-knude, lyse lærredsbukser
med pressefolder og mørke ruskindsko var ikke comme
il faut blandt de mange pastelfarver, stonewashed jeans
og Handball Special Adidas-sko på den tid. Men han
kom alligevel gennem studiet på næsten normeret tid og
kunne i 1995 kalde sig cand.scient.pol.

STUDENTERHUEN var en æreshue, man
bøjede sig for i 1930’erne, hvor den var en fast
del af beklædningen det første år som univer-
sitetsstuderende. Den blev også brugt, når
akademikere optrådte udadtil – for eksempel
på den såkaldte dialekttur, som professor i
nordiske sprog Peter Skautrup arrangerede
sammen med nogle studerende i 1940. For-
målet med turen, der foregik på cykel, var at
fastlægge de jyske dialektgrænser. Her ses
professoren i klassisk cyklistantræk anno
1940. En 90-årig nordjyde, som Skautrup
ville interviewe, troede ikke på, at manden
med studenterhuen var professor: “Professor!
Det må da være professor Labri”, svarede han
med henvisning til den danske tryllekunstner
og gøgler, der kaldte sig professor Labri.

Uni-mode og livets mening
Universitetshistorisk Udvalg

Universitetshistorisk Udvalg

D
an Jakobsen / Universitetshistorisk Udvalg
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GANGSTERSTILEN
var in på det unge
Aarhus Universitet i
1930’erne. Det var for
eksempel ikke noget
særsyn at se studen-
ter med lapsestokke.
Lapsestokken var en
fin spadserestok –
som regel med sølv-
beslag og initialerne
indgraveret. Billedet
er taget ved Marselis-
borg Studentergård i
foråret 1933 og fore-
stiller fire studenter,
Folmer Wisti, Aage V.
Pedersen, C.O. Chris-
tiansen og Børge
Kærsgaard Johansen
(blandt venner
“Bøvs”) parat til en
spadseretur eller fest.

DET REVOLUTIONÆRE LOOK med
kraftige sweatre og Che Guevara-
skæg blev hotteste mode i forbin-
delse med studenteroprøret. Billedet
er fra 1969 og er taget i forbindelse
med besættelsen af Hornungstuen,
hvor universitetets øverste ledelse
holdt sine møder. 

Man bemærker især de nonchalant
nedfoldede støvlesider, der vidner
om stærk sympati for det arbejdende
folk. Til gengæld sender den slet
skjulte tobakspibe et lidt forvirrende
signal. Piben var også en fast ledsa-
ger hos mange professorer på den
tid, og det var som bekendt netop
professorvældet og borgerskabet, de
studerende bl.a. ville gøre op med.
Men piben kunne man trods alt være
fælles om.

THE SIMPSONS’ har selvfølgelig også i ti-
dens løb skabt mode på Aarhus Universi-
tet. Marge’s avantgarde-frisure og røggule
teint er simpelthen så postmoderne, at
det tænder alle, der også tænder på Lyo-
tard og Den Store Fortællings død. Og
Homers klassiske hvide polo-shirt klæder
altid en velformet bodegamuskel.

Billedet er fra 2003, hvor tutorerne på
Biologi tog imod de nye studerende iført
tidens varmeste tegneseriemode.

UNIMODE anno 2006? Jura-pigen på billedet har
hul på knæene, men sådan er cowboybukserne uden
tvivl kommet fra den kinesiske fabrik. Skrædderen
har ikke haft en heldig hånd med længden, men det er
sikkert heller ikke meningen. Den grå trøje har en
sjældent set rombisk facon, der ikke tillader bart ma-
veskin. Tækkelig, konservativ, men moderne jura-style.
Og så er der fodtøjet – guldstiletter. En efterhånden to
år gammel uvidenskabelig undersøgelse i nærværende
avis viste, at stiletter er det foretrukne fodtøj blandt
kvindelige jurastuderende. Det har givet problemer på
læsesalen, hvor lydene af hårde, spidse stilethæle mod
trægulvet forstyrrede eksamenslæsningen. 

Jakob M
ark / AU

-foto

Andrei Erichsen / AU
-foto

Århus Kom
m

unes Biblioteker / Lokalhistrisk Sam
ling

Universitetshistorisk Udvalg
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Når de nyslåede cand.med.er holder kandidatafslutning, sker det
med maner i universitetets Aula. Jysk Akademisk Kor synger
klassiske værker af Rachmaninov, Debussy og Carl Nielsen. Rek-
tor og dekanen for fakultetet holder tale, og det samme gør en
repræsentant for eksamensholdet. Til slut aflægger kandidaterne
lægeløftet.

– Jeg tror, alle sætter pris på, at der gøres noget særligt ud af
at sætte det endelige punktum for seks-syv års studier, siger
cand.med. Jacob Stig Gravningsbräten, der sammen med kære-
sten Henriette Maria Gyrud var med ved kandidatafslutningen
den 28. juni. 

– Der er nok en særlig solidaritet mellem studerende, der
læser medicin. Vi starter sammen, og vi slutter sammen, og vi
synes, vi har det enormt hårdt i den mellemliggende periode. I
dag mødes vi så i det fine tøj og kan sige til hinanden, at vi over-
levede, siger den nyslåede cand.med. og kommende ortopædki-
rurg Jens Brahe.

Det er kun Jura og Medicin, der i dag holder store afslutnings-
ceremonier i universitetets Aula. En stor del af forklaringen på
det er, at der er tale om store professionsuddannelser, hvor
mange begynder og slutter sammen.  

I Danmark har der aldrig været den samme tradition for pom-
pøse kandidatafslutninger som i f.eks. England og USA, hvor
netop afslutningen på en universitetsuddannelse markeres sær-
lig højtideligt.   /hp
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På Institut for Fysik har man ikke en fin og højti-
delig dimissionsfest som på Jura og Medicin. Til
gengæld har man noget meget bedre – synes man
– nemlig huefesten. Traditionen går tilbage til
1985, hvor to nuværende professorer ved univer-
sitetet, Søren Keiding og Klaus Mølmer, mente, at
det var på tide at markere fysikernes sidste eksa-
men.

– Vi var trætte af se alle de der medicinerpiger i
fine kjoler gå til fest i Aulaen, når der slet ikke var
noget for fysikerne. Jeg kan helt afvise, at det blot
handlede om et påskud for at holde en fest, siger
Søren Keiding.

Farverne på de tofarvede strikhuer, som insti-

tutlederen overrækker de nye kandidater, er valgt
ud fra året, hvor bacheloropgaven er afleveret, og
farvekoderne brugt på elektriske modstande. Der-
udover får man en aluminiumsplade med specia-
lets titel, som kan syes på huen.

– Man aflægger også “fysikereden” med hånden
på vores gummibibel, der indeholder de vigtigste
formler. Her lover man blandt andet, at man ikke
vil overskride lysets hastighed og den slags vigtige
ting, forklarer Søren Keiding, der undrer sig over,
at han og Klaus Mølmer som fædre til traditionen
aldrig har modtaget en hvid æreshue.

– Hvis der er to ting her i livet, der gør mig til
en bitter mand, så er det, at jeg aldrig har modta-
get en æreshue, og at nobelkomiteen endnu aldrig
har ringet, fastslår professoren.   /hp

En årlig vandretur for lærere og studerende har i over 40
år hørt til blandt de faste traditioner på Afdeling for Tysk. I
dag foregår den i Mols bjerge og ligger altid i maj lige efter
skriftlig eksamen.

– Da jeg læste, gik vi til Skovmøllen nær Moesgård Mu-
seum, hvor vi spiste brunkål og drak Glühwein. I dag tager
vi selv frokost og bajere med bussen til Mols, fortæller lek-
tor Harald Pors, der sammen med de studerende har sør-
get for at holde fast i traditionen. Enkelte år har der været
over 50 med på turen.

– For mig betyder det, at jeg lærer andre sider af de stu-
derende at kende, end når de kommer til praktisk gram-
matik hos mig. Det har en god social effekt, siger Harald
Pors.

Han mener, traditioner på et fag er afgørende for, at
man som studerende kommer til at identificere sig med
faget.

– I dag identificerer de studerende sig ikke på samme
måde med faget og det at være studerende i det hele taget,
som de gjorde, da jeg studerede. De har mange interesser
og roller at udfylde, og det er såmænd godt nok. På Huma-
niora har vi haft institutsammenlægninger, og enhederne
er blevet større. I den situation tror jeg, det er endnu mere
vigtigt, at de enkelte fagmiljøer holder fast i nogle traditio-
ner, der giver de studerende en følelse af stærkere tilknyt-
ning til det fag, de har valgt, siger Harald Pors.  /hp

Søren Kjeldgaard / AU
-foto

Klaus Seiersen

Lars Fahrendorf

CAMPUS vil gerne
fortsætte temaet om
traditioner på uni-
versitetet. 
Hvis du kender
til festlige og/eller
faglige traditioner
på universitetet, 
så skriv til 
campus@au.dk.

Grand Prix 
Glamour, sved og højt skum plejer at være sikre ingredienser i den festcocktail,
som de musikstuderende ryster sammen og serverer ved deres traditionsrige 
Melodi Grand Prix under temaer som “Alt godt fra havet” og “Jungle Jingle”.

Det er hele årgangen af førsteårsstuderende på instituttet, som hvert forår 
inviterer alle studerende ved universitetet til en aften i Stakladen, hvor en 
halv snes bands med opfindsomme navne som “The to the back to the beat 
to the moterfucking hip hop beat band” eller “Polka A La Olga” affyrer numre,
som er alt andet end den mainstream Grand Prix, der som regel også leveres
denne aften med et medley fra den danske Grand Prix-skat. /hh

græssende får omgav universitetets første bygning, der blev indviet i 1933. 
Den er nu ramme om Juridisk Institut. Det var også først det år, “Aarhus Universitet” 
blev det officielle navn for det, der siden starten den 11. september 1928 hed 
“Universitetsundervisningen i Jylland”. Den foregik på Teknisk Skole i Nørregade.

En verden af traditioner

Andrei Erichsen / AU
-foto

Huefesten

Vandretur i Mols bjerge

Højtidelig medicinerfest
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Universitetsstuderende har tilsyneladende en
iboende hang og trang til at omsætte dagligda-
gens oplevelser og omgivelser til humoristisk
form på en scene. I hvert fald har AU-stude-
rende lavet revy, lige så længe der har været et
universitet i byen. Den første studenterrevy
fandt sted fem måneder efter universitetets
“fødsel” i september 1928, og en tradition var
født. 

Det var dog først i 1958, studenternes revy-
tiltag blev formaliseret i institutionen “Århus
Studenterrevy” – der senere fik undertitlen
Keyserlig Mayestaits Acteurs. En slet skjult
hentydning til den københavnske studenterre-
vy, som kongehuset havde sagt ja til at være
protektor for. Det måtte overgås, og kun en
kejser kunne gøre det, kom man på, efter kej-
ser Haile Selassie af Etiopien kort forinden
havde været på et festligt statsbesøg i Dan-
mark. Han blev udråbt til protektor, og revy-
ens ordensbånd blev rødt, gult og grønt efter
det etiopiske flag. 

Århus Studenterrevy blev båret af studeren-
de fra Aarhus Universitet frem til 70’erne,
hvor studerende fra andre uddannelsesinstitu-
tioner i stigende grad kom med, og institutio-
nen levede indtil 2001, hvor studenterrevyen
stoppede pga. økonomiske vanskeligheder. 

Fagrevyer vinder frem
På universitetet opstod der desuden på flere
fag en tradition for at lave en “lokal” revy, hvor
de studerende tog underviserne under kærlig
behandling. På Teologi går revy-traditionen
tilbage til slutningen af 30’erne, forklarer
cand.theol. Jakob Rod, der var med til at skri-
ve 1943-udgaven, der bar titlen “Løgstrup i ba-
ronens seng – frit efter Holbergs Jeppe på
Bjerget”, og teolrevyen lever den dag i dag i
bedste velgående. 

Medicinerrevyen har aner tilbage til
1980’erne, hvor daværende stud.med. Peter
Qvortrup Geisling, der blev kendt som tv-dok-
toren i Lægens Bord, syntes, der manglede en
revy på studiet. Hverken Medicinerrådet eller

medicinernes fagforening, DADL, var friske på
at sikre finansieringen, men Peter Qvortrup
Geisling lod sig ikke bremse og gik til dekan
Palle Juul Jensen … som blev overtalt til at
stille en underskudsgaranti. Det lykkedes at
sælge billetter til fem-seks forestillinger, og af-
slutningsforestillingen lørdag aften blev run-
det af med en fest, hvor et ungt, ukendt – og
nødvendigvis billigt – band stod for den mu-
sikalske underholdning. Orkestret hed TV-2.
Da medicinerrevyen var på sit højeste, involve-
rede den 120 medvirkende, tre scener og et 12-
mands-orkester. 

Peter Qvortrup Geisling instruerede sin sid-

ste medicinerrevy i 1991. Det skabte en vis op-
sigt, da en helikopter sekunder før, tæppet gik,
landede udenfor med æresgæst Palle Juul Jen-
sen, der i mellemtiden var blevet direktør for
Sundhedsstyrelsen, så han traditionen tro
kunne overvære den revy, han fra starten troe-
de på. 

Træmand som kvinde
I dag findes der revyer på alle fakulteter i stør-
re eller mindre udstrækning. De har det til fæl-
les, at det som fra begyndelsen er de studeren-
de, der står for løjerne. Lige med undtagelse af
Institut for Historie og Områdestudier, hvor

underviserne bidrager aktivt til underhold-
ningen med et til lejligheden forfattet skuespil.
Et ufravigeligt element i det opførte stykke er
den kvindelige hovedrolle, der – uanset rollens
type og alder – betros lektor Anders Bøgh.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Den nødvendige punch
En solid studenterpunch var tidligere forudsætningen for 
enhver god fest på universitetet – både blandt lærere og
studerende. Her er det stud.med.erne Jens Skafte Jensen 

og Knud-Aage Bennike fra kollegium 5 i Universitetsparken,
der koncentreret og andægtigt blander ingredienserne. 
Billedet er fra 1948. Festforeningen TAAGEKAMMERET på 
Naturvidenskab blev særligt kendt for sin potente punch, 
der blev serveret i en-to gigantiske mælkejunger. Og den 
var bestemt ikke for børn og svage sjæle, idet kemikerne 
sørgede for, at den blev peppet op med finsprit. Punch-
traditionen er efter CAMPUS’ iagttagelser gået af mode på 
universitetet, men skulle nogen have lyst til at genoptage
den, er her en opskrift på en velsmagende punch – uden fin-
sprit:

1 flaske mousserende vin
1 flaske hvidvin 
2 flasker æblecider 
4 dl. kirsebærvin 
3 flasker danskvand á 25 cl. 
En ordentlig slat hvid rom 
Citron- eller limeskiver 
500 gram jordbær 
100 gram sukker
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søger i dybet den faste grund lyder den danske oversættelse af Aarhus Universitets motto, 
som omkranser ankeret og delfinerne i universitetets segl. Ankeret er vartegn for Århus’
skytshelgen Skt. Clemens og fremhæver universitetets forbindelse til byen. Delfinerne er 
symboler for hurtighed og dygtighed. Gudmund Holme tegnede seglet i 1934. Det er siden 
blevet moderniseret i flere omgange, men elementerne og sammensætningen er de samme.

Stærk 
trang 
til revy

På Statskundskab sætter de studerende en ære i
at lave et show med gennemført koreografi, kos-
tumer og velklingende sang. Arkivfoto fra julerevy-
en 2004.

Jakob M
ark / AU

-foto

På følgende fag opføres der hvert år en revy:

HHuummaanniioorraa:: Kun Institut for Historie og Områdestudier 
har en fast revytradition. Institut for Æstetiske Fag 
forsøger at skabe en fra i år.

SSaammffuunnddssvviiddeennsskkaabb: Fakultetets fire fag – jura, 
statskundskab, økonomi og psykologi – har alle 
en solid revytradition.

NNaattuurrvviiddeennsskkaabb:: Festforeningen TAAGEKAMMERET tilbyder 
to gange om året de studerende på matematik, datalogi, 
fysik og nanoteknologi “stolt dansk revytradition plus 
nørdet plathed”, som arrangørerne betegner revyerne, 
mens de studerende på kemi har valgt en anden ytringsform
– et årligt krybbespil – også kaldet “creep show”.

MMeeddiicciinn::  En fælles revy for alle studerende på fakultetet.

TTeeoollooggii:: En fælles revy for alle studerende på fakultetet.

liv i revytraditionen på au
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Fredag den 30. juni blev den sidste
gang at studerende dimitterede fra
Handels- og IngeniørHøjskolen
(HIH) i Herning – fremover bliver
det fra AU-HIH, da HIH officielt fu-
sionerede med Aarhus Universitet
den 1. august. Den officielle indvi-
else finder sted den 4. september i
de flotte, hvide bygninger i Herning. 

CAMPUS var med, da HIH under
stor festivitas tog afsked med de 293
dimittender.   

Daværende rektor Carsten Laust-
sen bød velkommen til de mange
studerende, pårørende og repræsen-
tanter fra erhvervslivet i Herning,
der var mødt frem for at fejre den
store dag i Herning. Årets festtaler
var direktør i Innovation Lab og ud-
viklingsdirektør i TDC, Preben
Mejer, der roste HIH for at fremme
de studerendes nytænkende potenti-
ale. 

– Kulturen er gennemsyret af
åbenhed og mod til at forny sig, og
det tværfaglige miljø gør, at der ikke
tænkes med skyklapper på, sagde
Preben Meyer bl.a. 

Arrangementet i Herning bød
også på sang og musik og en tale fra
dimittenden Kristian Stigel, der se-
nere modtog den flotte hædersbevis-
ning som årets dimittend, ledsaget
af en check på 5.000 kr. fra Han-
delsbanken. Der var også priser til
de bedste afsluttende opgaver, spon-
soreret af en række af de førende
virksomheder og foreninger i områ-

det. Endelig blev amtsborgmester
Knud Munk Nielsen, Ringkøbing
Amt, hædret for sin store medvirken
og støtte til HIH. 

Men det var naturligvis selve di-

plomoverrækkelsen, der var festens
højdepunkt. De 293 dimittender
blev på skift kaldt op til rektor og
studielederne for de respektive ud-
dannelser for at modtage håndtryk

og eksamensbeviser. Hele seancen
varede ca. fire timer – men så bød
HIH også på et glas vin og lidt
mundgodt til de mange fremmødte.
/ac
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Sidste dimission på HIH

Årets dimittend, HA’er Kristian Stigel, og
HA’er Karsten Vestergaard forlod ikke kun
HIH med et bachelorbevis i hånden. De
kunne også pryde sig med titlen som HIH-
mestre i bordfodbold. 

Men vælger de to at fortsætte karrieren
med den lille runde, skal de ud at finde en ny
makker. Karsten Vestergaard starter på revi-
sorkandidatuddannelsen på Handelshøjsko-
len i Århus (ASB), mens Kristian Stigel har
valgt at læse videre på den cand.merc.-ud-
dannelse, som Copenhagen Business School
forestår i Herning. 

Fusionen gavner
Fusionsplanerne har ikke ændret på de to
HA’eres aktuelle uddannelsesplaner. Ingen af
dem har et indgående kendskab Aarhus Uni-
versitet, men de kender begge flere studerende
på HIH, der har talt meget positivt om de muligheder, der
nu åbner sig. Omvendt er der også blevet talt en del om, at
uddannelsesstedet i Herning risikerer at miste den nær-
hed, som de studerende nyder godt af i dag. 

– På HIH kæler man for de studerende. Man har res-
sourcerne til at gøre noget ekstra ud af undervisningen,
siger Kristian Stigel. 

– Det er en mindre institution, den er til at overskue, og
du kender din underviser og dine medstuderende, supple-
rer Karsten Vestergaard.

De to HA’ere er dog enige om, at fusionen på langt sigt
kun kan gavne de to institutioner, hvis man ellers forstår

at udnytte hinandens forcer, som de udtrykker det.
Hvad med fodboldkarrieren – er den slut nu?
– Her i Herning er der jo ikke længere, end at jeg even-

tuelt kan starte en trænerkarriere herovre, eller spille med
en ny marker, siger Kristian, mens Karsten er overbevist
om, at han nok skal finde et bordfodboldhold på ASB i
Århus, hvor han kan fortsætte karrieren med bordbolden.

Bordfodboldturneringen på HIH afvikles minimum en
gang om året. Det er fredagsbaren, som står for turnerin-
gen, og førstepræmien er meget passende en ramme med
en meter fadøl.  /ac 

Efter fem år kunne Camilla Vogel
smykke sig med titlen Business
Development Engineer. Ingeniør-
uddannelsen tager normalt fire et
halvt år, men Camilla valgte at for-
længe det obligatoriske halvårlige
udlandsophold med et halvt år, så
hun i dag også kan kalde sig mas-
ter i International Business. 

Camilla Vogel er født og opvok-
set i Herlev nord for København,
men da det kun er i Herning, man
kan læse til Business Development
Engineer, drog hun vestpå. Det
har hun ikke et øjeblik fortrudt. 

– Jeg har været superglad for at
gå her. Det har været rigtig spæn-
dende. Den nærhed, der er til vej-
ledere og undervisere her på sko-
len, har jeg ikke oplevet andre ste-
der, siger hun.

Men heller ikke for Camilla Vo-
gel står der Aarhus Universitet på
den næste dør.

– Lige nu har jeg først og frem-
mest lyst til at prøve kræfter med
arbejdsmarkedet og se, om jeg vir-
kelig kan noget. Jeg vil dog bestemt ikke udelukke, at jeg på et sene-
re tidspunkt vælger at læse videre, men til hvad og hvornår, det er
det endnu for tidligt at sige noget om, fortæller Camilla Vogel, der
allerede er godt i gang med at afsøge jobmarkedet. /ac

HA’er og fodboldmestreFra Herlev til Herning

– Vi skal blive bedre til at sørge for,
at vores studerende fortsætter i hu-
set, sagde tidligere rektor og nuvæ-
rende vicedirektør Carsten Laustsen
til CAMPUS i forbindelse med di-
missionsfesten. 

Ifølge Carsten Laustsen er det
nemlig under 10 af de i alt 293 di-

mitterede fra HIH, der fortsætter
uddannelsen på Aarhus Universitet.

– Det skyldes nok, at kendskabet
til Aarhus Universitet og de mulig-
heder, der ligger her, stadigvæk er
begrænset. De studerende fra HIH
har en langt stærkere tradition for at
søge ind på handelshøjskolerne i År-

hus og i København. Derfor ligger
der naturligvis en stor opgave med
f.eks. at markedsføre specielt uni-
versitetets cand.oecon.-uddannelser
overfor de studerende på AU-HIH.
Det er jo også et af formålene med
fusionen, siger den tidligere rektor. 

Han har store forventninger til det
kommende samarbejde og mener, at
AU-HIH kan lære meget af Aarhus
Universitet med hensyn til forskning

og udvikling. 
– Så kan vi måske bidrage med

mere fokus på formidling på univer-
sitetet, hvor AU-HIH som en lille
bureaukratisk og innovativ enhed
har meget at byde på – også hvad
angår undervisningspædagogik,
mener Carsten Laustsen.

– Vi har altid været meget fokuse-
ret på pædagogik og didaktik og alle
vores nyansatte kommer på kursus i

pædagogik og didaktik, fordi de skal
være gode formidlere, siger han. 

– På AU-HIH kan de studerende
også kommentere kvalitet, faglighed
og formidling af undervisningen, og
det er der rigtig mange fordele i, si-
ger Carsten Laustsen. Bl.a. den, at
de studerende ikke selv begynder at
give underviserne karakter på nettet,
siger den tidligere rektor med et
smil. /ac

Begrænset søgning til AU

Samtlige 293 dimittender 
tog turen op ad trapppen 

i kantinen for at 
modtage deres diplom

Kristian Stigel (tv.) og Karsten Vestergaard har ikke 
valgt Aarhus Universitet til deres fortsatte uddannelse

Anders Correll

Anders Correll

Anders Correll
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Over foråret og sommeren var vi som tv-
seere og avislæsere publikum til en
underholdende farce. Den forekom, i al
sin banalitet, som en smuk illustration –
eller karikatur? – på begrebet: “En fjer
bliver til flere høns”. Det er selvfølgelig
den der “Muhammed-krise”/”karikatur-
krise”, jeg tænker på. Selv om jeg personligt
følte mig noget indifferent over for hele
sagen, var jeg dog meget glad for det debat-
program på DR 2, som “krisen” affødte.

Programmet hed “Adam & Asmaa”, og for
mig kom det til at være en perfekt illustration

af kommunismens tilstand i dag. Hvorfor dog
det? Jo, det er ligetil: Programmets værtinde.
Hun er nemlig hele tre ting: 1) Ortodoks mus-
lim; 2) Medlem af Enhedslisten; 3) Den per-
son, der har politianmeldt Flemming Rose fra
Jyllands-Posten for blasfemi.

Det er dette Kinderæg af en værtinde, der
med al tydelighed fortæller, at kommunismen
har meget trange kår i Danmark. I de gode
gamle dage, hvor en mand var en mand og en

bøsse noget, man gik på jagt med,
var kommunismen, hvad man

kunne kalde en ideologi par
excellence. Var man kom-
munist, var man også mod-
stander af religion og den
religiøse moralisme. I stedet

troede man på et verdens-
samfund, hvor den funktionel-

le rationalisme skinnede igennem
overalt. I “fremtidens kommunistiske sam-
fund” var forskeren præsten, videnskaben
hans Gud og religiøsiteten hans fjende.

Til at begynde med forstod jeg ikke, hvorfor
kommunisterne f.eks. var imod Israel, men

for Palæstina. Alle ved jo, at Israel er et sam-
fund, der er gennemsyret af socialismen, og at
Hamas er religiøse fanatikere. Alt andet lige
burde Enhedslisten hylde Israel og fordømme
Hamas. Men så fandt jeg ud af, hvad der
egentlig sker på venstrefløjen!

Udadtil markedsfører venstrefløjen sig som
“muslimvenlig”. Og det er der ikke noget som
helst galt i – Islam er en smuk religion. Men
det kan kun ske, fordi man indadtil gør noget
andet. Indadtil har man indledt et ophørsud-
salg og sælger ud af sine principper i et pate-
tisk forsøg på at tilpasse sin ideologi til samti-
dens forhold. Det er, hvad vi ser i øjeblikket –
og det er trist. For når kommunister ikke
længere er rationelle, hvad er de så? En sam-
ling moralister? Tja, det må de jo være, for
ideologien har de jo afskaffet.

Nu er jeg jo selv minimalstatstilhænger, så
min “analyse” er sikkert fejlbehæftet, og jeg
læser nok Marx, som Fanden læser Biblen.
Men come on: Det er godt nok trist at se den
tilstand, venstrefløjens ideologi er i. Jeg hav-
de forventet mere kampgejst fra de gamle
drenge – men jordrystelserne fra Berlinmu-

rens fald gik åbenbart noget dybere, end man
umiddelbart skulle tro.

Derfor vil jeg opfordre alle kommunister (og
hvad I ellers kalder jer selv) til at lukke de
gamle partiforeninger! Lav et nyt parti: Et
parti, som dyrker en videnskabelig tilgang til
samfundet og tager afstand fra enhver reli-
gion. Et parti, der hylder frihedsrettigheder-
ne, er åbent og ikke mindst resultatorienteret.
Nøgleordene er: Frihed, Omfordeling, For-
nuft. 

Og når vi nu er på Aarhus Universitet, der i
gamle dage blev kaldte “Lille Leningrad”,
kunne man vel lige så godt begynde her. Jeg
ved, at der er kommunister på campus – den
ene af mine medkolumnister er en af dem.
Spild ikke jeres tid på ligegyldige institutbe-
sættelser, fællesrådsmøder, og hvad man nu
laver som kommunist i dag. Og alle jer bor-
gerlige derude på campus: Meld jer ind i en af
de to borgerlige studenterforeninger på uni-
versitetet og tag kampen op mod “den røde
hund” – for hvis alt går, som jeg håber, vil der
skulle kæmpes endnu flere studenterpolitiske
kampe fremover. Jeg glæder mig allerede.

Revolution!!!

Nikolaj Steenberg,
stud.jur.

I september måned vil Studenterrådet beværte
de studerende med sodavand og kage. En kage
i sort og orange. De samme farver vil de stude-
rende møde igen på plakater og postkort, der
bliver spredt rundt på universitetet og byens
andre uddannelsesinstitutioner i samme perio-
de. Alt sammen er del af en kampagne, Stu-
denterrådet iværksætter for at opnå en betal-
bar licens for de studerende. Med kampagnen
håber rådet at fange opmærksomheden hos de
studerende, der endnu ikke har lagt mærke til
den igangværende underskriftsindsamling for
lavere licens.

Landsdækkende opbakning
Underskriftsindsamlingen blev startet i for-
sommeren af to Danfoss-lærlinge, Kim Ander-
sen og Henrik Philippsen. Den netbaserede
indsamling voksede med lynets fart til at om-
fatte næsten 35.000 underskrifter. Den nåede
også til Studenterrådet ved Aarhus Universi-
tet, som besluttede at bakke op om og sætte
yderligere spot på den med plakat- og kage-
kampagnen ved studiestart 2006.

– Målet er 40.000 underskrifter, som vi vil
aflevere til kulturminister Brian Mikkelsen
den 10. oktober, siger Mikkel Krogsholm,
statskundskabsstuderende og studielivsordfø-
rer for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

Mikkel Krogsholm er optimistisk med hen-
syn til effekten af indsamlingen:

– Så mange underskrifter må da gøre ind-
tryk, og en internetbaseret underskriftsind-
samling bør i dag tages lige så alvorligt som en
traditionel. I øvrigt stammer mere end 25 pro-
cent af underskrifterne fra ikke-studerende, så
der er også opmærksomhed og opbakning fra
andre befolkningsgrupper, ligesom sagen flere
gange har haft mediernes bevågenhed.

Studenterrådets opbakning er indlysende,
mener Mikkel Krogsholm.

– De studerende vil gerne bidrage med det,
de kan, men den månedlige SU-indkomst lev-
ner ikke meget råderum til at betale en dyr tv-
licens. Faktisk svarer det årlige licensbeløb på

ca. 2.100 kr. til en hel måneds rådighedsbeløb
efter skat og betalt bolig. Med f.eks. en rabat
på 50 procent, som pensionisterne får, har de
studerende mulighed for at betale i stedet for
at være fristet til at være sortseere ellers være
tvunget til dyr gældsætning ud over SU-lån.

Demokratiske rettigheder
En anden begrundelse for at støtte kampen for
en nedsat licens går på det dannelsesmæssige:

– Hvis samfundet skal uddanne hele men-
nesker, som er bredt orienteret og ikke kun
sidder isoleret i deres elfenbenstårn og stude-
rer, så kan de studerende ikke undvære tv.
Public service-forpligtelsen er en fantastisk
god idé og en nødvendighed for et moderne
demokratis borgere. Men hvis man økonomisk
hindrer lavindkomstgrupper som studerende
adgang til denne debat, er det demokratiske
ideal bare tomme ord, siger Mikkel Krogs-
holm. 

Studenterrådet er ikke imod det nye medie-
forligs medielicens, hvor der betales én samlet
licens for alle apparater, der kan modtage bil-
ledprogrammer og -tjenester, herunder com-
putere, spillekonsoller og visse mobiltelefoner.

Ifølge rådet bør der bare gælde det samme
princip som for tv-licensen: Den skal være til
at betale for de studerende, så de ikke bliver
kriminaliseret ved at have en computer.

– Efter medieforliget er vores kampagne
blevet endnu mere aktuel. Nu kan man ikke
engang fravælge et tv for at lette økonomien.
Med medielicensen skal der betales, når du
har en computer på dit værelse. Det er o.k.
Men i dag kan man ikke studere uden en com-
puter, som giver adgang til alt det nødvendige
ved et studium: studiematerialer, pensum, ek-
samensdatoer og gruppearbejde, understreger
Mikkel Krogsholm.

Kampagnen for en decideret studielicens
støttes af flere andre studieorganisationer,
bl.a. Danske Studerendes Fællesråd, der er på
trapperne med “Ketchup-kampagnen”. Den vil
påpege, at det er nødvendigt med en ugentlig
spagetti-med-ketchup-dag for at overleve på
SU og dermed punktere myten om den rige
studerende, der sidder på café og bruger 4.-
5.000 kr. om måneden på cappuccino.

Sodavand og kage deles ud:
15/9 i Samfundsfagenes kantine
22/9 i Medicinernes fredagsbar 
29/9 i Matematisk og Fysisk kantine

Læs mere:
www.tvlicens.underskrifter.dk 
www.sr.au.dk
www.dfsnet.dk/ 

Ann-Charlotte Knudsen 

Studerende vil ikke være sortseere
Studerende bør betale lavere licens. Det mener Studenterrådet ved Aarhus Universitet, 
som nu fyrer op under en omfattende underskriftsindsamling. 

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 flittig.
• 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 !

klummen

Kurser i skriftlig og mundtlig formidling 
med fokus på bedre opgaver/specialer og mundtlige oplæg

Lær at skrive gode akademiske opgaver/specialer, 
forstå og styre skriveprocesser, 

planlægge og holde et godt mundtligt oplæg, 
at argumentere og anvende konstruktiv feedback.  

Tilmeldingsfrist 2. oktober for kurser med start 12. og 13. oktober.

Information på www.hum.au.dk/cfu.
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NAVNE

Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universi-
tet har ansat den 34-årige, tyskfødte Eve-
Marie Becker som professor i nytestamentlig
eksegese ved Afdeling for Gammel og Ny Te-
stamente. 

I sin forskning abejder Eve-Marie Becker
med tekstanalyse af Ny Testamente. Blandt
andet forsker hun i nytestamentlig herme-
neutik, hvor man reflekterer over de metoder,
der anvendes til at fortolke de nytestamentli-
ge teksters mening. 

Inden for Paulus-forskningen har hun især
beskæftiget sig med 2. Korinterbrev, som var
emnet for hendes ph.d.-afhandling, som hun
erhvervede i 2001 ved Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg. Hun under-
søgte historien bag tilblivelsen af brevet, som
består af 4 eller 5 enkeltbreve, og de herme-
neutiske aspekter af brevets teologi.

Bibelens ældste evangelium, Markus-evan-
geliet, der blev nedfældet efter år 70, har Eve-
Marie Becker også analyseret i forhold til
antikkens litteraturhistorie. I sin doktoraf-
handling fra 2004 viste hun, at Markus-evan-
geliet i forhold til metode og litterær genre

kan sammenlignes med forskellige former og
typer af historiografiske værker fra den helle-
nistisk-romerske periode, men at evangeliet
indleder en ny form for genre: evangelielitte-
raturen.

I 2004 erhvervede hun sin anden tyske
doktorgrad, den såkaldte “Habilitation”, ved
universitetet i Erlangen, hvor hun har været
ansat som Oberassistent ved Institut für
Neues Testament frem til ansættelsen ved
Aarhus Universitet.

pris til miljøforsker
Forbindelsen mellem miljøgifte og arvemassen
samt miljøgiftes betydning for udviklingen af
kræft har gennnem mange år været genstand for
professor Herman Autrups forskning, som den-
ne sommer blev hædret med “Frits Sobels Pris”.
Den blev overrakt i Prag på årsmødet i Europe-
an Environmental Mutagen Society (EEMS),
som understøtter forskning i mutationsfrem-
mende faktorer i miljøet.  

Professoren ved Institut for Folkesundhed var
blandt de første til at vise, at menneskets væv
reagerer på giftene ved at danne de såkaldte
DNA-addukter. Det er produkter af interaktio-
nen mellem miljøgifte og byggestenene i DNA.

Senest har Herman Autrup medvirket til at påvi-
se sammenhængen mellem mængden af adduk-
ter og risikoen for at udvikle kræft. 

Med over 200 artikler i tidsskrifter og bøger
har Herman Autrup et omfattende forfatterskab
bag sig. Gennem årene har han etableret et
bredt internationalt netværk, og hans seneste
forskning er gennemført i samarbejde med
andre forskere fra Europa, Afrika og Thailand. 

“Frits Sobels Pris” er opkaldt efter Frits H.
Sobel, som i 1970 tog initiativ til at grundlægge
EEMS på baggrund af diskussionerne mellem en
lille gruppe forskere, der var bekymrede for de
mulige biologiske langtidsvirkninger af kemika-
lier i vores omgivelser. 

årets kliniske lærer 
er for første gang kåret på
Århus Tandlægeskole, hvor
de studerende valgte Han-
ne Holtet, Afd. for Paro-
dontologi, pga. hendes fag-
lige kompetence, engage-
ment, formidlingsevne og
venlighed. Institutleder
Preben Hørsted Bindslev
overrakte prisen ved dimis-
sionen for de odontologiske
kandidater i Sø-auditorier-
ne den 30. juni.

En af verdens førende forskere inden for mate-
matik og matematisk fysik vil i de kommende
fem år være gæsteprofessor ved Matematisk
Institut. Professor Nicolai Reshetikhin er kom-
met til Aarhus Universitet via et af de tre Niels
Bohr Visiting Professor-stipendier, som Dan-
marks Grundforskningsfond i januar tildelte
universitetet. Han er tilknyttet Center for To-
pologien og Kvanticeringen af Modulirum
(CTQM), som er oprettet med støtte fra grund-
forskningsfonden.

– Niels Bohr-inititativet har allerede styrket
CTQM’s position blandt de ledende forsk-
ningscentre betragteligt, siger lektor Jørgen
Ellegard Andersen, der står i spidsen for cen-
tret. Han forudsagde ved offentliggørelsen af
gæsteprofessoratet, at det ville booste kvante-
feltteori og strengteori i Danmark. Et halvt år
senere kan han konstatere, at centret har fået
17 nye videnskabelige medarbejdere, som er
blevet tilknyttet via Niels Bohr-initiativet,
samt 3 besøgende professorer. 

– Initiativet vil ydermere styrke opbygning-
en af området mellem matematik og fysik, til-
føjer Jørgen Ellegaard Andersen.  

Samarbejdet
med Nicolai
Reshetikhin
handler om så-
kaldt kvantice-
ring af moduli-
rum, dvs. kvan-
ticering af rum
af alle geome-
triske objekter
med visse fæl-
lestræk. Studiet af modulirum samt deres
kvanticering er af fundamental interesse inden
for moderne matematisk fysik, specielt med
henblik på jagten efter konsistente modeller
for kvantegravitation.

Nicolai Reshetikhin er født i Leningrad og
blev uddannet der, indtil han i 1989 flyttede til
Boston i USA, hvor han blev ansat som Price
fellow ved Harvard University. Siden 1993 har
han været professor ved University of Califor-
nia, Berkeley.

Gæsteprofessoratet blev markeret med en
tiltrædelsesforelæsning den 14. august og en
efterfølgende ugelang workshop.

De to Århus-professorer Christoffer Green-Pedersen, Institut for Statskundskab, og Per Baltzer Overgaard, Institut for
Økonomi, er udpeget til nye medlemmer af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv under Det Frie Forskningsråd.

matematiker styrker 
århus-centerteologi får tysk professor

Med et originalt projekt inden
for teoretisk kemi sikrede 
Ove Christiansen Danmark
guld ved Forskningens 
Europamesterskaber 2006.

– Jeg har en indre vildskab, der gør, at
jeg kan lide at sparke bolden i en ny ret-
ning og stille de svære spørgsmål. Så da
en af de faglige bedømmere blandt andet
begrundede min sejr med, at ingen før
mig har udført denne forskning, blev jeg
både stolt og glad, siger Ove Christian-
sen, der er lektor, ph.d. ved Kemisk In-
stitut, Aarhus Universitet. 

Han udfører grundforskning i teoretisk
kemi, og i år blev han belønnet med en
fornem guldmedalje ved Forskningens
Europamesterskaber i Bruxelles, de så-
kaldte European Young Investigator
Awards (EURYI). Konkurrencen bliver
arrangeret af forskningsråd fra hele Eu-
ropa. I alt blev 25 unge forskere belønnet
med et af de prestigefyldte EURYI-sti-
pendier. 

Tænk stort
Ove Christiansen lægger vægt på, at man
som forsker skal turde tænke stort:

– Man skal ikke gøre sin forskning

underdanig og være bange for internatio-
nal konkurrence. Det gælder om at
komme op på et højt niveau og se langt
ud over Danmarks grænser, udtrykker
han sig.

Det internationale snit i Ove Chri-
stiansens projekt ligger inden for kvante-
molekyldynamik. Det handler om mole-
kylers, atomers og elektroners bevæ-
gelser. Den århusianske kemiforsker vil
udvikle nye teorier, der gør det muligt at
beregne på en computer, hvordan de
små størrelser opfører og bevæger sig. På
det felt er der mange områder, hvor den
traditionelle teoretiske kemi kommer til
kort. 

Sådan en viden vil blive budt velkom-
men i adskillelige grene af de molekylært
baserede videnskaber. Teorierne kan for
eksempel tænkes at være med til at ud-
vikle en mere effektiv strålebehandling
mod kræft. 

Adrenalinen pumpede
Da Ove Christiansen modtog besked om
sin guldmedalje, var han i sommerhus. 

– Egentlig har jeg en regel om ikke at
tjekke min mail i ferien, men jeg gjorde
en undtagelse, og lige pludselig havde jeg
fået besked om min sejr. Det blev en al-
deles god sommerhusferie. Også selv om

det var noget svært at falde til ro for
adrenalinen, der blev ved med at pumpe
løs, fortæller han. 

Efter en veloverstået ferie er han be-
gyndt at planlægge, hvordan de otte mil-
lioner kroner, der følger med æren og det
femårige stipendium, skal bruges til at
realisere forskningsprojektet. Den største
del af pengene vil gå til at aflønne forske-
re og forskerstuderende.

Gør gode ting med teorierne
Det er Ove Christiansens vision, at de te-
orier, han udvikler under projektet, med
tiden skal danne grundlag for et kom-
mercielt computerprogram. 

– Jeg håber, at jeg kan bygge et lille
firma op omkring programmet, men for
en grundforsker som mig er det også
bare rart at se, at andre tager mit arbejde
til sig og gør gode ting med mine teorier
og computerprogrammer – ting som jeg
hverken kunne finde på eller har tid til,
siger den århusianske kemiforsker.

Hans tidligere arbejde inden for teore-
tisk kemi – cirka 90 artikler og forskelli-
ge computerprogrammer – bliver i dag
brugt af mellem 500 og 1000 forsknings-
grupper verden over. 

Martin H. Damsgaard

Forsker med en indre vildskab Søren S. Kjeldgaard / AU
-foto
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At få bare én artikel i Nature eller Science er
en drøm for forskere verden over. Nu har en
ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet allere-
de indfriet den drøm med brask og bram.
Christian Brix Folsted Andersen fra Moleky-
lærbiologisk Institut publicerede som noget
helt uhørt inden for to dage i begge tidsskrif-
ter, der er de mest anerkendte og prestigefyld-
te blandt forskere inden for naturvidenskab. 

– Det er en stor tilfredsstillelse at publicere i
så prestigefylde tidsskrifter og få så stor en
anerkendelse af det, man har lavet, selv om
det stadig er lidt surrealistisk, at det er sket.
Dog er det lidt tilfældigt, at publiceringen af
mine to forskellige projekter sker på samme
tid, siger Christian Brix Folsted Andersen, der
forsvarer sin ph.d.-afhandling den 5. oktober.

Hans vejleder, lektor Gregers Rom Ander-
sen, er vildt imponeret over den ph.d.-stude-
rendes indsats.

– Dette er en “once in a lifetime”-oplevelse,
som vi står over for. Det er slet ikke til at fatte.
Det har været en fornøjelse at have en så selv-
stændig studerende med en enestående kreati-
vitet, ihærdighed og fingerfærdighed, og jeg
spår Christian en imponerende forskerkarrie-
re, siger Gregers Rom Andersen. Hans forsk-
ningsgruppe på Molekylærbiologisk Institut er
blandt verdens førende inden for strukturbio-
logi. Gruppen publicerede blandt andet en ar-
tikel i Nature sidste år og bliver økonomisk
støttet fra blandt andet Danmarks Grund-
forskningsfond og Forskningsrådet for Natur
og Univers.

Forløbet af Christian Brix Folsted Andersens
to projekter har været meget forskellige.

– I det ene tilfælde arbejdede vi hårdt i tre
år med mange forskellige forsøg, før det lykke-
des os at få resultater, mens alt næsten lykke-
des i første forsøg i det andet projekt. Vi arbej-
dede under et stort tidspres med begge projek-
ter, da vi var i skarp konkurrence med flere
udenlandske laboratorier, forklarer den kom-
mende ph.d., der har en utraditionel baggrund
som både biologi- og datalogistuderende. 

Fremtidsplaner
Før forsvaret af ph.d.-afhandlingen har Chri-
stian Brix Folsted Andersen allerede fået en et-
årig ansættelse som postdoc ved Molekylær-
biologisk Institut, men planlægger at fortsætte
sin forskerkarriere i udlandet i en periode. 

– Med de resultater, Christian har opnået,

vil udlandets toplaboratorier stå i kø som
udenlandske fodboldklubber efter en superliga
topscorer, forudser Gregers Rom Andersen.
Foreløbig afventer Christian Brix Folsted An-
dersen, hvilke laboratorier han kan få mulig-
hed for forske i. 

– Men der er ingen tvivl om, at jeg med de
to artikler står i en betydeligt stærkere posi-
tion til få penge til at forske i et udenlandsk
laboratorium, siger han. Under sine ph.d.-stu-
dier har han arbejdet i både et fransk og et
amerikansk laboratorium. 

Bagergær og genkoder
Christian Brix Folsted Andersen brugte de før-
ste tre år af sine ph.d.-studier på at beskrive
strukturen af et protein, som spiller en nøgle-
rolle i stofskiftet hos bagergær og andre svam-
pe. Men mennesker og andre pattedyr har ikke
det tilsvarende protein. Derfor håber de århu-
sianske forskere, at deres resultater kan an-
vendes til at udvikle nye lægemidler, som kan
bruges mod svampeinfektioner. Christians re-
sultater blev suppleret med resultater fra en
tysk forskergruppe, som brugte en anden me-
tode til at studere det samme protein. Det er
kombinationen af disse resultater, som den 23.
august blev publiceret i Nature. 

Inden for det sidste år af sin ph.d.-uddan-
nelse opnåede Christian Brix Folsted Andersen
det resultat, som Science publicerede den 24.
august. I samarbejde med franske forskere fik
han samlet et stort kompleks mellem fire pro-
teinmolekyler og et nukleinsyremolekyle og
bestemte så den rumlige struktur af dette
kompleks. Hans resultater har meget betydelig
grundvidenskabelig værdi, da komplekset spil-
ler en essentiel rolle i at undgå fejl, når det
genetiske budskab kodet i DNA skal oversæt-
tes til de arbejdende proteiner i den menne-
skelige celle. Det ene af de fire proteiner findes
i store mængder i knuder fra brystkræftpatien-
ter, men om de århusianske resultater direkte
kan anvendes til at bekæmpe brystkræft, vil
fremtiden vise.

Helge Hollesen / campus@.au.dk

CAMPUS  13 / 2006   

Ph.d.-studerende fik 
forskerdrømmen opfyldt

Lektor Gregers Rom Andersen spår
en imponerende forskerkarriere for
sin ph.d.-studerende Chrisitian Brix
Folsted Andersen, der inden for to
dage publicerede to forskellige ph.d.-
projekter i Science og Nature. 

Lars Kruse / AU
-foto
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11. - 13. september 

  kl. 10 - 16 i Aulaen 

   på Aarhus Universitet

Studenterrådets

Studiestartsmesse 2
0
0
6

Mød:

Byens bedste studieaftale! 
Som studerende får du 14 dages prøvetræning for kun kr. 100,-

Find dit lokale Equinox-center på www.equinox.dk

udieaf
prøvetræ

t

ftale
n kr. 

Hvis De vil vide mere

www.sparostjyl.dk

Ndr. Ringgade 3
8000 Århus C.
tlf 86128844
fax 86209102
books@stakbogladen.com www.stakbogladen.com

Tager du en X bus,
er du hurtigt fremme
(og hurtigt hjemme igen).
Find afgangstider og ruter
på www.xbus.dk Få stop – hurtigt frem

www.xbus.dk stiften.dk

www.aarhussymfoni.dk

50 kroners
billetter til 
studerende! 
Læs mere på 

RYESGADE 6 (STRØGET)
Tlf. 8612 6410
e-mail: profil@optik-aarhus.dk

GULDSMEDGADE 4
Tlf. 8613 9800
e-mail: aarhus.guld@profiloptik.dk

ÅRHUS C

NYT & STØRRE

Tlf.: 96 64 00 46  |  www.riisrejser.dk

Bliv rejseleder
Studiejob med udfordringer og oplevelser.
Mød os på Studenterrådets studiemesse.

Få mere energi
med fysisk træning!

8676 0035 
8676 1935 www.sats.com
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TTiill  lleejjee::

Annexhus, 88 kvm. ved skov og strand, 10 min 
på cykel eller i bil fra Uni og Århus C. Stue med
terasse + 2 rum + køkken og bad. Udlejes til 1-2
voksne ikke-rygere fra 1.10.06 i 1-2 år, evt.delvist
møbleret. Pris 5.900 kr/md excl. forbrug. Deposi-
tum 3 mdr's husleje.
5122 8202 eller 8617 8949, Solvej Kyng email:
sky@dadlnet.dk

Charmerende villa 160 kvm. i Åbyhøj udlejes fra 1.
januar 2007 i 2 år pga. udstationering. Huset
indeholder 3 soveværelser, nyt køkken og bad.
Der hører en dejlig have til. Huset er særdeles vel-
egnet til et ægtepar eller en familie med maks. 2
børn. Ikke-rygere uden husdyr foretrækkes. Kr.
10.000 kr pr måned plus forbrug.
email: Toustrup-Nielsen@stofanet.dk

Aarhus/Hjortshøj Two br (modern), 86 m2, 5100 kr
p/m, fully furn. Avail: 1 nov 06 - 1 may 07. Area:
Hjortshøj/Aarhus, 13 km from city centre, 15 min
with bus or train. Beautiful settings, close to
beach and small forrest. This sunny s.c‚ house
has a small garden, kitchen/dining, adjoining livin-
groom. Washing machine and all mod cons. Kabel
Tv and Internet can be avalible too. Would prefer
non-smoking. Mikkel or Katrine, ph: 8610 7090
email: mikkel.moeller.soerensen@post.au.dk or
katmik@webspeed.dk

SSøøggeess::
Tæt på universitetet søges mindre lejlighed med
eget køkken/bad til kvindelig udenlandsk gæste-
forsker pr. 1. oktober 2006 og et år frem. Maks.
husleje kr. 5.000,-. Sekr. Ulla Schmidt, Institut for
Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi. 
8942 1734, email: us@microbiology.au.dk

Kvindelig professor i teologi ønsker at leje en
ikke-møbleret 3-5 værelses lejlighed (80-120 kvm.)
i Århus eller omegnen af Århus (max. 30 km fra
Århus) fra 1. oktober (Max. 8.000 kr pr. måned).
email: EB@teo.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.

bolig

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

Deadline onsdag kl. 12 i ulige uger. Journalkontoret forbeholder sig ret til at forkorte opslagene i den

trykte avis med henvisning til, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger. Opslag/annoncer sendes i

wordformat til: meddelelser@au.dk MEDDELELSER

Forsvar
HUM
In relation to the acquisition of his doctoral degree,
SSiimmoonn  FFrroosstt MA will be defending his doctoral disser-
tation “Business of a Novel Economics, aesthetics
and the case of Middlemarch”. The defence will take
place on Friday September 8, 2006 at 14.15 pm,
room 124, building 1584, entrance B, Kasernen, 
Langelandsgade 139, Aarhus C.

Konferering
SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Akademiske
Råd har konfereret den medicinske doktorgrad til
overlæge PPeerr  SSjjøøggrreenn doktorgraden for afhandlingen
“Cognitive funktions in cancer and chronic non-
malignant pain patients”.

Forsvar

HUM
Torsdag d. 7. september 2006 kl. 13 forsvarer
cand.mag. AAnnee  KKaattrriinnee  BBiisslleevv, Institut for Historie og
Områdestudier, Østasiatisk afdeling, Aarhus Universi-
tet, sin ph.d.-afhandling “The Need for Capital – Soci-
al Capital and Microcredit in Southwest China”. For-
svaret finder sted i Juras auditorium, bygning 1342,
lokale 455 på Aarhus Universitet.

SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin
holder AAsshhffaaqquuee  AAhhmmeedd  MMeemmoonn, MD den 26. sep-
tember 2006, kl. 14.00 et offentligt forsvar med titlen
“Studies of the EGF-family, calcium and its binding
protein, S100C in relation to bladder cancer”. Forsva-
ret finder sted i Medicinsk afdeling M’s Auditorium,
Bygning 3, Århus Sygehus, Nørrebrogade. 

TEO
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i teologi
forsvarer cand.theol. KKaassppeerr  BBrroo  LLaarrsseenn onsdag den
20. september 2006, kl. 13.15 sin afhandling 
“Anagnórisis in the Gospel of John”. Forsvaret finder
sted i Det Teologiske Fakultets Auditorium 2, bygning
1441.

Tildelinger 

SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:

Cand.med. PPeetteerr  LLuukkaacc for afhandlingen 
“Tachycardias after atrial incisions 
– mechanisms, prevention and ablation”.

Cand.scient. IIbbeenn  SSøøggaaaarrdd  JJaaccoobbsseenn for afhandlingen
“Identification of susceptibility for mental disorders
based on structural chromosome aberrations”.

Cand.med. TTiinnaa  SSkkjjoolldd for afhandlingen “Prospektiv
undersøgelse af allergi- luftvejs- og hudsymptomer
blandt bagerlærlinge”.

Cand.pharm. LLoouuiissee  HHeennrriieettttee  PPeeddeerrsseenn for afhand-
lingen “Measuring sensory-discriminative and affecti-
ve-motivational behaviour in animal models of
neuropathic pain”.

SAM
Det Akademiske Råd har den 3. juli 2006 tildelt Lars
PPeetteerr  SSøønnddeerrbboo  AAnnddeerrsseenn ph.d.-graden i psykologi
på grundlag af afhandlingen “Vold på psykiatriske af-
delinger – en undersøgelse af sammenhængen
mellem det psykosociale arbejdsmiljø, personlighed
og arbejdsrelateret vold”.

Det Akademiske Råd har den 16. juni 2006 tildelt
SSvveenndd  BBrriinnkkmmaannnn ph.d.-graden i psykologi på grund-
lag af afhandlingen “Psychology as a Moral Science”.

Det Akademiske Råd har den 23. juni 2006 tildelt
LLeennee  VVaassee  TToofftt ph.d.-graden i psykologi på grundlag
af afhandlingen “Empirical investigations of factors
which may contribute to placebo analgesia”.

NAT
Den 12. juni 2006 er ph.d.-graden i naturvidenskab
tildelt til følgende:

Cand.scient. AAsskkee  SSiimmoonn  CChhrriisstteennsseenn for afhandlin-
gen “Something to do with Java”.

Cand.scient. PPhhiilliipppp  GGeerrhhaarrddyy for afhandlingen 
“Applications of Proof Interpretations”.

Cand.scient. KKiimm  HHeennrriikk  HHeebbeellssttrruupp for afhandlingen
“Function of Plant Haemoglobins – An evolutionary
view”.

Cand.scient. KKrriissttjjaannaa  YYrr  JJóónnssddóóttttiirr for afhandlingen
“Spatio-temporal modelling – with a view to biologi-
cal growth patterns”.

Cand.scient. KKaassppeerr  KKaabbeellll  KKrriisstteennsseenn for afhandlin-
gen “Extremal Matroid Theory and the Erdös-Pósa
Theorem”.

Cand.scient. LLiinnee  HHuummmmeellsshhøøjj  MMooggeennsseenn for afhand-
lingen “Virally based expression-libraries for analysis
of G protein-coupled receptor mediated signaling”.

Cand.scient. LLoonnee  TTjjeenneerr  PPaalllleesseenn for afhandlingen
“Structural and Functional Studies of a Novel Mem-
brane-Associated Mucin, MUC15”.

Aarhus Universitets Forskningsfond 
indkalder hermed ansøgninger med henblik på udde-
linger i 2. halvår 2006. Ansøgningsskemaer findes på
www.au.dk/auff. Ansøgninger skal være Journalkonto-
ret (Nordre Ringgade 1, bygning 1431) i hænde se-
nest fredag d. 15. september 2006, kl. 12.00. Se
www.au.dk/meddelelser 

The Nordic Cancer Union 
announces the possibility to apply for grants for
2007 for supporting and stimulating collaborative
cancer research. Application deadline: 1. september
2006. Download application: www.cancer.dk. Further
Information: www.au.dk/meddelelser

Frits, Georg og Marie Cecilie Gluds Legat 
indkalder ansøgninger til fremme af det videnskabe-
lige arbejde til kræftsygdommes bekæmpelse. 
Ansøgningsfrist: 20. september 2006 kl. 12.00. 
Se www.au.dk/meddelelser 

Fonden til Forskning af Sindslidelser 
indkalder ansøgninger til fremme af forskning af
sindslidelser. Ansøgningsfrist: 20. september 2006 
kl. 12.00. Se www.au.dk/meddelelser 

Kirsten Anthonius’ mindelegat 
indkalder ansøgninger til fremme af videnskabeligt
arbejde til bekæmpelse af hjertelidelser, fortrinsvis
arteriosclerose. Ansøgningsfrist: 20. september 2006
kl. 12.00. Se www.au.dk/meddelelser 

Marie Dorthea og Holger From, Haderslevs Fond 
indkalder ansøgninger til forskning i børnesygdom-
me. Ansøgningsfrist: 20. september 2006. Se
www.au.dk/meddelelser 

Max og Inger Wørzners Mindelegat 
indkalder ansøgninger til forskning i kræftsygdomme.
Ansøgningsfrist: 20. september 2006 kl. 12.00. Se
www.au.dk/meddelelser 

Danish courses at the University of Aarhus
In the fall semester of 2006, the International Secre-
tariat offers Danish courses for international staff
members and their family. All classes start in week
37 and last 13 weeks. More information and applica-
tion form at www.au.dk/en/is.

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

E-læringsenheden 
Kurser og workshops for ansatte ved AU:
30. august 2006: Introduktion til AULA.

11. september 2006: Pædagogisk brug af PowerPoint.

20. september 2006: RefWorks.

legater

kurser

doktorgraden 

ph.d.-graden 

forskningsstøtte

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond 
yder støtte til videre uddannelse og dygtiggørelse af
uformuende yngre mennesker. Ansøgningsfrist: 15.
september 2006. Se www.au.dk/meddelelser

Murermester Jacob Johansen 
og Hustru Maren Johansens Legat 
er til uddeling til medicinstuderende i slutningen af
2006. Ansøgningsfrist: fredag den 15. september
2006 kl. 14.00. Se www.au.dk/meddelelser 

Politimester J.P.N. Colind og 
Hustru Asmine Colinds Mindelegat 
Fortrinsvis studenter fra Randers Statsskole, jura- og
medicinstuderende. Ansøgningsfrist: 15.september
2006 kl. 14.00. Se www.au.dk/meddelelser 

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på: www.perst.dk

stillinger
tap-stillinger

AC-fuldmægtig/områdeleder 
Ved Det Teologiske Fakultets studienævnssekretariat
er en stilling ledig til besættelse pr. 1. oktober 2006
eller snarest derefter. Ansøgningsfrist: 18. september
2006 kl. 12.00. Se www.teo.au.dk 

øvrige opslag
Ved Aarhus Universitet. Opslagenes fulde ordlyd 
vil fremgå af fakulteternes hjemmesider.

SUN
Ved Klinisk Institut er en stilling som postdoc inden-
for Kvantitativ Proteomanalyse og Systembiologi
ledig til besættelse fra 1. oktober 2006.
Ansøgningsfrist den 15. september 2006 kl. 12.00

andre institutioner

Den Kgl. Danske Ambassade i Kampala 
søger praktikant i efteråret 2006-forår 2007 til 
Danidas støtte til sundhedssektoren og hiv/aids. 
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2006. Se www.au.dk/med-
delelser.

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

Danida   Internationale stillinger. Se
www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik
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Tirsdag 29.
kl. 19. international night
Danish and International students meet at 
sTUDENTERHUS åRHUS and have a nice evening.
Nordhavnsgade 1.

Torsdag 31.
kl. 14.15-17. den skotske oplysning
I forbindelse med udgivelsen af bogen Den skotske
oplysning med tekster af Mandeville, Smith, Hume 
& Ferguson forelæser Jens Erik Kristensen & Mads 
P. Sørensen. Bogen vil kunne købes til nedsat pris. 
Alle er velkomne. Gratis. Aud. 3, bygn. 1441, 
Det Teologiske Fakultet. Arr.: Tidsskriftet Slagmark.

Fredag 1.
kl. 10. magasiner, marked og målgrupper
Johnny Laursen fra forlaget Benjamin giver et indblik
i og en vurdering af boomet af magasiner på det
danske mediemarked og et bud på, hvordan 
fremtiden på dette marked tegner sig. Juridisk 
Auditorium. Arr.: Informations- og Medievidenskab.

Søndag 3.
kl. 14-15. vikingernes aros
Omvisning på udstillingen, der præsenterer et 
detaljeret billede af vikingernes hverdagsliv i 
Århus for mere end 1000 år siden. Moesgård. 
Arr.: Moesgård Museum.

Tirsdag 5.
kl. 19. international night
Danish and International students meet at 
sTUDENTERHUS åRHUS and have a nice evening.
Nordhavnsgade 1.

Onsdag 6.
kl. 10-12. international spouses group
Welcome by Rector Lauritz B. Holm-Nielsen. Faculty
Club, Building 1421, 1st Floor, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 14.15. reklame og retorik
Retorikken er ikke blot en akademisk analyse-
disciplin, men også i høj grad anvendelig som 
kreativt værktøj. Adjunkt Lars Pynt Andersen fra 
Institut for Marketing & Management, Syddansk 
Universitet, introducerer elementer fra retorikken 
som f.eks. metafor og argument og viser dem i 
brug på eksempler fra markedskommunikation. 
Auditorium 1, bygn. 1441 (Teologi). 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

Torsdag 7.
kl. 14.15. Rhyming as Intimacy, 
Rhyming as Radicalism
Dame Professor Gillian Beer pinpoints ways in which
rhyme provokes intimacy as well as examines how it
is that a technique often associated with “old-fashio-
ned” poetry has repeatedly been (and is now) a tool
for radical work. Lok.124, Kasernen, Langelandsgade
139. Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet
for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 20. fuldmåneaften i planetariet 
“Kvinder på stjernehimlen”, en fuldmåneaften med
fortællinger, myter og skønne kvinder! De fleste stjer-
nebilleder har deres oprindelse i sagn og myter fra
det gamle Grækenland, hvor helte og gudinders
skæbner har givet grobund for fantastiske fortælling-
er. På stjernehimlen finder vi den smukke, udspeku-
lerede dronning Cassiopeia, men også myten om
den store bjørn, der i virkeligheden er den smukke,
fortryllende kongedatter Kallisto. Arrangementet star-
ter hos “Natur i teltet” på Rådshuspladsen og fort-
sætter på Steno Museet, C.F. Møllers Allé, Universi-
tetsparken. (Fri entré) Arr.: Steno Museet og “Natur i
teltet”.

Fredag 8.
kl. 19 og 21. ved sine fulde fem
En vandrende forestilling om ligheden mellem
kvinder og høns. Performancegruppen 5fatal bevæ-
ger sig helt ind i hønsegården for at udforske kvin-
deligheden. Et sted hvor kampen mellem at være et
primitivt flokdyr eller en femme fatale hersker. Fore-
stillingen opføres også lørdag den 9. kl. 17 og 19.
Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Mandag 11. 
kl. 10-16. studiestartsmesse
Studenterrådet holder studiestartsmesse med en
mængde gode tilbud til alle studerende. Messen
finder sted fra d. 11. til den 13. september, alle tre
dage kl. 10-16, i på Aarhus Universitet.
Mere på www.sr.au.dk Aualen og Vandrehallen.

Tirsdag 12.
kl. 19. international night
Danish and International students meet at 
sTUDENTERHUS åRHUS and have a nice evening.
Nordhavnsgade 1.

Onsdag 13.
kl. 10-12. international spouses group
Introductions. Faculty Club, Building 1421, 1st Floor,
Fredrik Nielsens Vej.

kl. 14.15. not about a 
conspiracy to run the world 
Professor Janet Staiger, Dept of Radio-TV-Film, 
University of Texas, on Political Films and Everyday
Interpretation. Janet Staiger will look at the reception
of Michael Moore's Fahrenheit 9/11 in terms of how
people responded to various parts of the text. Store
Auditorium, IT-huset, Åbogade. 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

Søndag 17.
kl. 14-15. thaihuset i moesgårds park
Etnograf Jesper Holst fortæller om den nyrestau-
rerede bygning fra sidste halvdel af 1800-tallet og 
introducerer til udstillingen Thailands Lys, der 
gennem udvalgte genstande fra museets samling
viser glimt af fortidens og nutidens Thailand. 
Moesgårds Hovedbygning. Arr.: Moesgård Museum.
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Escortpiger og gadeludere er ikke hverdagskost på Antikmu-
seet, men med udstillingen Kødets Lyst. Sex og prostitution i
antikkens Pompeji, inviterer museet ind til en verden af ero-
tik og seksuel power præget af mandschauvinisme og frygte-
lige livsvilkår.

Det er de to stud.mag.er Christina Faurskov og Peter Jen-
sen, der har sammensat udstillingen som en del af en for-
midlingseksamen. Den er skabt med afsæt i den debat om
sex og prostitution i byerne ved vulkanen Vesuv, som be-
gyndte, da offentligheden fik adgang til de mange billeder
og genstande med erotiske motiver, som i mere end 200 år
efter udgravningerne havde været skjult på det såkaldte
Hemmelige Museum i Napoli.

Antikmuseets udstilling fortæller gennem originalgenstan-
de, afstøbninger og plancher blandt andet om de prostituere-
de, bordellerne og det antikke Romerriges forhold til erotik,
hvor erotiske motiver, genstande og symboler var en del af
dagligdagen – ligesom det er tilfældet i dag. Ud over maleri-
er og skulpturer i det offentlige rum, i bordeller og i over-
klassens soveværelser kunne de f.eks. udsmykke lamper, fu-
glebade og “vindklokker”. 

De prostituerede var en synlig del af den romerske daglig-
dag, og også dengang var der luksusprostituerede, escortpi-
ger og almindelige gadeludere, mens de mest forarmede
faldbød sig på gravpladserne langs byernes indfaldsveje. Ind-
skrifter afslører vidt forskellige priser for de prostitueredes
ydelser. Laveste pris for en seksuel handling var den samme
som et billigt glas varm vin kostede på den lokale kro.

I samarbejde med Hanne Mainz fra Projekt Kvindehandel
på Kvindemuseet har Christina Faurskov og Peter Jensen
også sat et aktuelt perspektiv på det altid dragende emne,
så det på udstillingen er muligt at sammenligne forholdene i
nutidens Århus med antikkens Pompeji.

kødets lyst
sex og prostitution i antikkens pompeji
1. september – 30. oktober
antikmuseet 
viktor albecks vej, bygn. 1414 
mandag, torsdag, søndag 12-16 
og efter aftale. 
gratis adgang.

kødets lyst

29. august – 17. september
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11.000 nye hiv-positive om dagen. Hver dag. Året rundt. 
Det er en den dystre baggrund, når fire førende forskere og læger kom-

mer til Aarhus Universitet for fortælle om udfordringer og muligheder i kam-
pen mod den frygtede sygdom, som i det anerkendte tidsskrift Lancet blev
betegnet som en seriøs trussel mod verdens helbredstilstand.

Fighting HIV/AIDS in a Globalized World er overskriften for de fire efter-
middagstimer i Søauditorierne, hvor professor Peter Skinhøj fra Rigshospita-
let indleder med at give en status på hiv/aids i Danmark, hvor man regner
med, at 4500 er smittede, og 200-300 årligt bliver smittet. 

Alle danske hiv-smittede får løbende tilbud om medicinsk tilsyn og be-
handling. Derimod er situationen anderledes dyster i verdens fattigste regio-
ner, hvor kun hver femte i risikozonen har adgang til helt basal forebyggelse
og viden om sygdommen. FN’s aids-bekæmpelsegruppe anslår, at 24 millio-
ner af verdens 38 millioner hiv-smittede bor i Afrika, og at der i Asien er otte
millioner smittede. Dr. Tendani Gaolathe, der leder en hospitalsklinik for HIV-
smittede i Botswana, kommer til Århus for at fortælle om de særlige udfor-
dringer, som hiv/aids stiller i den tredje verden.

At udvikling af medicin er en påtrængende opgave, er oplagt. Men hvad
kræves der egentlig, for at forskningen kan omsættes til produkter, som kan
markedsføres? Det vil forskningslederen ved medicinproducenten Pfizer, Dr.
Patrick Dorr, fortæller om i sit foredrag om processen fra laboratorium til
apotek. 

Før den afsluttende diskussion kommer Dr. Carl Dieffenbach fra USA’s Na-
tional Institutes of Health på talerstolen for at for at give en oversigt over de
forskellige strategier, instituttet anlægger i kampen mod hiv/aids. Carl Dief-
fenbach er leder af grundforskningen ved National Institute of Allergy and In-
fectious Diseases.

Arrangementet er en opfølgning på Pioneers in Biology, som i 2002 trak
omkring 700 tilhørere til Søauditorierne. Arrangørerne forventer, at lige så
mange studerende, gæster og pressefolk vil deltage denne gang.

Formålet med de store foredragsarrangementer er at give de studerende en
mulighed for at møde fremragende forskere og høre om deres arbejde. Ar-
rangørerne betegner det som et fagligt supplement og en inspirationskilde.
Fighting HIV/AIDS in a Globalized World er arrangeret i et samarbejde
mellem Aarhus Universitet og Statens Serum Institut. 

fighting hiv/aids in a globalized world
– challenges and opportunities
sø-auditorierne
den 4. september kl. 13-17
se www.pioneers.au.dk

Så er det ved at være sidste udkald, hvis man endnu ikke har stif-
tet bekendtskab med de rørende og foruroligende væsener, som
den svenske mesterfilter sommeren over har udstillet på Naturhis-
torisk Museum, hvor de har vakt begejstring hos de besøgende. 

Søndag den 3. september lukker udstilling i museets særudstil-
lingslokale, hvor den århusianske lydkunstner Kim Engelbrechts
urlyde ombølger de usædvanlige skulpturer og sammen med det
lidt uvirkelige lys i rummet skaber en lille separat verden med
egne regler.

Det er med tungt hjerte, museumsinspektør Jan Gruwier Larsen
tager afsked med Rakel Gustavssons dyr, som han mener har haft
en helt naturlig plads på museet.

– Vi formidler natur og naturvidenskab med alle tilgængelige
midler. Det er jo åbenlyst, at Rakel har et budskab angående na-
turen og mennesket, og derfor er det helt naturligt at lade hende
udstille her mellem alle de andre dyr, siger han.

filt-fantasier
naturhistorisk museum
wilhelm meyers allé, 
universitetsparken
kr. 40/studerende kr. 30
alle dage kl. 10-16. 
sidste dag 3. september

førende forskere om
kampen mod hiv/aids

filt-fantasier
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De kan ånde lettet op i den lille by Glejberg
øst for Esbjerg. Nu skal de alligevel ikke af
med mindst 30.000 kr. til at justere byens to
kilometer lange planetsti med nye planeter.
Faktisk kan de nøjes med et bruge et par
hundrede kroner på at sende et ledigt polsk
gratisavisbud ud for at fjerne Pluto, den
yderste af himmellegemerne to kilometer
syd for byens torv. 

Efter 76 år med planetstatus er det slut for
den lille isbold milliarder af kilometer fra
jorden. Den 24. august besluttede et flertal
af de 2500 astronomer og planetforskere,
der var samlet i Prag for at diskutere, hvor-
dan man definerer en planet, at Pluto måtte
ud af det fine selskab. Den er for lille og lige-
gyldig, og så er der for mange, der ligner den
derude i himmelrummet bag ved planeten
Neptun. Astronomerne har allerede opdaget
en, der endnu kun lyder det noget ferske
navn 2003 UB313. Derfor må Pluto altså
ikke længere kalde sig “planet”, men der-
imod et “trans-neptunisk objekt”, og det er
unægtelig noget af et statustab at få så grimt
et navn. Heldigvis har astronomerne sørget
for en vis rehabilitering ved indføre katego-
rien “dværgplanet”, som Pluto, 2003 UB313
og et par andre godt må tilhøre.

Planetkrisen
For alle os barnlige planetentusiaster, der
som 10-årige sad og studerede planeters
kredsløbstider og forsøgte at memorere
deres massefylde og gennemsnitlige afstand
til solen via Lademanns leksikon, er beslut-
ningen unægtelig en skuffelse. Der var noget
særligt ved Pluto, selv om de kloge hoveder i
Prag nu har besluttet, at det er der ikke. Om
ikke andet så havde Pluto i hvert fald navnet
med sig. Ikke sådan som for eksempel pla-
neten Uranus, hvis navn udtalt på engelsk
tangerer det perverse. Slår man Pluto op på
Google under “billeder”, dukker planeten
straks op sammen med Fedtmules gade-
kryds af en hund. Først langt nede på siden
er der et billede af det nu trans-neptuniske
objekts egentlige navneophav – den romer-
ske gud i underverdenen. Pluto er hunde-
navnet par excellence, og hvor mange har
ikke husket navnet på den niende planet –
undskyld dværgplanet – alene ved at tænke
på Mickey Mouse’s hund?

Men alt det er ren nostalgi og ikke noget
for seriøse astronomer, der beskæftiger sig

med videnskabelige
definitioner. Allige-
vel var der stor
krise i Prag op til
afstemningen, fordi
et flertal ønskede
en anden definition
på planeter, end en
kommission under
Den Internationale
Astronomiske Union
(IAU) var kommet frem
til efter to års arbejde. Iagt-
tagere beskrev stemningen
som ond dagen før afstemning-
en.

Afgørelsens time
Ondskab mellem astronomer er ikke hver-
dagskost, og det var derfor med stor spæn-
ding, at Bagsiden tog imod invitationen fra
Steno Museet til at komme ned for
følge afgørelsen på planetafstemning-
en. 

Den blev dog lidt af en fuser. Kom-
missionen, der altså havde brugt to år
på at finde frem til den første definition,
havde på under 24 timer fundet frem til
et ændringsforslag, som et stort flertal af
de delegerede kunne tilslutte sig, og af-
stemningen foregik derfor
ifølge IAU’s danske
pressesekretær Lars
Lindberg Christen-
sen, der var med på
telefonen, i en
“pæn videnskabe-
lig atmosfære”.

Definitionen
af en planet er
derfor nu, at
“den er et him-
mellegeme, som
1) er i kredsløb
om solen, 2) er
stort nok til at
opnå hydrostatisk
ligevægt og dermed
være (næsten)
rundt, og som 3)
har renset sine ba-
neomgivelser.”
Pluto falder på det
sidste parameter,

fordi den ikke som de øvrige otte
planeter har slynget småobjekter

væk fra sin bane om solen. Tværti-
mod er den nærmere den første af
mange store runde isklumper i det
såkaldte Kuiper-bælte på grænsen af
solsystemet. Den har alt for mange,
der ligner den, og i takt med stadigt
bedre kikkerter vil vi få øje på dem.

Derfor er de i Glejberg nok ret
glade for, at Pluto blev degraderet til
et trans-neptunisk objekt. Ellers
kunne kommunalbudgettet let være

blevet sprængt de kom-
mende år under den sta-
dige udbygning af planet-
stien.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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Ingen eksamen til rygere

Der var engang, alle raske studerende røg sig en
pibe tobak – også ved forelæsninger. De tider er
som bekendt helt slut. Også i Nord Korea, hvor op i
mod 50 procent af befolkningen dagligt pulser
tobak. Nu har landets store leder, eksrygeren Kim
Jung-il, fundet på en ny måde at tvinge studerende
væk fra deres nikotinafhængighed: Ryger man, er
det slut med at tage eksamen. 

Ifølge Nord Koreas centrale nyhedsagentur er lan-
det i fuld gang med at gennemføre en række kam-
pagner mod rygere – herunder altså forbud mod at
tage eksamen ved universiteterne. 

Kim Jong-il har siden sit eget rygestop (efter si-
gende hans nytårsforsæt i 2003) kaldt rygere for
“de værste fjolser i det 21. århundrede på linje med
folk, der ikke ved noget om musik og computere”
(sic). 

Metroseksuelle vikinger

Nye arkæologiske fund tyder på, at metroseksuelle
mænd ikke er noget, der kun tilhører det 21. århun-
drede. Udgravninger i Sydsverige har vist, at selv de
blodtørstige vikinger tilsyneladende bekymrede sig
om at gøre indtryk med et smukt tandsæt. 

Det er antropologen Caroline Arcini, der har frem-
sat påstanden efter af have fundet farverige dekora-
tioner på en lang række mandlige vikingetandsæt.
Der er ikke fundet tilsvarende dekorationer på tæn-
derne hos vikingekvinder, og Caroline Arcini mener,
at de udelukkende har tjent som et statussymbol
for forfængelige vikingemænd.

Samtidig har nye udgravninger i Irland vist, at
visse irske jernaldermænd for 2300 år siden dyrke-
de en hanekam-frisure holdt oppe med en gelélig-
nende substans bestående af planteolie og harpiks
fra fyrretræ. Desuden sørgede de for at have pinligt
velplejede fingernegle.

– Det sender et signal om, at selv om mennesker
lever i forskellige kulturer og forskellige historiske
epoker, så er de nu engang mennesker med deres
små forfængeligheder, udtaler Rolly Reed fra natio-
nalmuseet i Dublin.

Du tisser, vi spiller

Et amerikansk firma har
opfundet den ultimative
iPod accessory, der kom-
binerer den lille transpor-
table musikafspiller med
en toiletrulleholder. Fir-
maet Atech Flash Techno-
logy siger i en presse-
meddelelse, at den nye

iPisPod, som retteligt hedder iCarta, er designet til
at “udvide din oplevelse i det mindste rum.”

Den elegante gadget leverer kvalitetsmusik via
fugtresistente højttalere og genoplader iPod’en,
mens den spiller.

Redigeret af Hans Plauborg

Heureka!!!
Pluto tabte 
planeten

Vind bøger for 500 kr.
Blandt de indsendte sms’er trækker CAMPUS 
lod om et gavekort til Stakbogladen.

Hvad vejer bogen, som er 
Aarhus Universitets 
bidrag til renæssanceåret?

Send sms til 2899 2577

senest mandag den 4. september.
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