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Når “barnet” fylder 50, møder faderen
selvfølgelig op for at fejre sit afkom. 

Den 11. oktober var det 50 år siden,
fest- og foredragsforeningen TÅGE-
KAMMERET på Naturvidenskab så
dagens lys, og blandt de mange gæster
var naturligvis også stifteren, den nu
pensionerede gymnasielærer i mate-
matik Per Mark (bill.).

Der er sket mangt og meget i TÅGE-
KAMMERET på det foreløbigt halve
århundrede, foreningen har beriget

verden i almindelighed og Aarhus 
Universitet i særdeleshed med sin 
eksistens. Det begyndte som en fore-
dragsforening med stort F, men i dag
forbinder de fleste nok nærmere det
store F med fest tilført en hel del sjov
og ballade. For eksempel i form af
ædekonkurrencen body crashing, der
kom til midt i firserne. Her står en af
konkurrencerne mellem den fungerede
formand og næstformand, som dyster
om magten i foreningen via discipli-

nen “den dræbende fløde”, der i al sin
enkelhed går ud på at drikke en halv
liter fløde, en øl og endnu en halv liter
fløde på tid. 

– Jeg tror, jeg vil nøjes med at sige,
at den slags havde jeg slet ikke fantasi
til at finde på, da jeg var formand. Jeg
er egentlig et konkurrencemenneske,
men sådan en konkurrence ville jeg
helst tabe, siger Per Mark.
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En tågekammerat krydser sit spor
Søren Kjeldgaard / AU-foto
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På Det Humanistiske Fakultet burde vi være glade i disse
dage, for der er noget, der virker – nemlig vores nye

studieordninger. Det viser de studerende fra årgang 2005
med al tydelighed. De er nemlig målt i ECTS-point 13-15
procent mere studieaktive end årgangen før. 

Nu ville jeg så gerne kunne sige til alle de engagerede
medarbejdere og studerende, som de sidste to år har arbej-
det hårdt på at lave nye gode studieordninger med fokus på
kompetencer og varierede studie- og eksamensformer, at vi
kan slappe bare en lille smule af, følge de studerendes vej
gennem systemet og foretage de justeringer, der skal til, for
at uddannelserne til stadighed er up to date. Samtidig
kunne vi ofre noget opmærksomhed på at få vores nye stu-
dienævnsstruktur til at fungere efter hensigten. Det skal der
være tid til, men det bliver desværre ikke så meget, som jeg
gerne så, for i de kommende år må vi indstille os på at
bruge en væsentlig del af tiden på akkreditering. 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har
netop sendt en lov i høring, der skaber et nyt organ, et

akkrediteringsinstitut, som for fremtiden skal akkreditere
alle vores uddannelser. Akkreditering har til formål at sikre
og dokumentere kvalitet og relevans af videregående ud-
dannelser. Samtidig skal det nye institut også godkende an-
søgninger om nye uddannelser. 

Nu kan ingen vel være uenige i formålet med den nye in-
stitution, for hvem synes ikke, at uddannelserne bør være
relevante og indeholde kvalitet. Men hvor det kan være re-
lativt enkelt at blive enige om, hvad god kvalitet er, så for-
holder det sig anderledes med begrebet “relevans”. Hvad er
relevant?, kunne man spørge, og for hvem og i hvilken kon-
tekst er noget relevant?

At besvare disse spørgsmål er ikke enkelt, derfor hedder
det også i bemærkningerne til lovforslaget: “I interna-

tional sammenhæng er det ikke gængs at opstille kriterier
for relevans. Der er derfor behov for nytænkning i forbin-
delse med fastsættelse af kriterier herfor.” Nytænkning er jo
altid godt, men hvis Akkrediteringsinstituttet skulle finde
på at tænke for meget nyt og godkende en uddannelse, mi-
nisteren ikke lige kan se relevansen af, så er der også råd for
det, for som det hedder i lovforslaget, kan Ministeren for vi-
denskab, teknologi og udvikling træffe afgørelse om, at en
uddannelse ikke kan godkendes, såfremt oprettelsen af ud-
dannelsen vil føre til en samfundsøkonomisk uhensigts-
mæssig anvendelse af offentlige midler.

Lovforslaget er nu i høring, og noget af det, vi fra huma-
niora vil bemærke, er den slående diskrepans mellem mi-
nisterens ord om øgede frihedsgrader til universiteterne og
ministerens fortsatte beføjelser til at styre universiteterne i
både stort og småt. Det hjælper sikkert ikke noget, men om
ikke andet bekræftes desværre det gamle mundheld om, at
tillid er godt, kontrol er bedre.
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The Organisation for Economic Co-
operation and Development has put
forth an idea of introducing comparati-
ve tests of students of further educa-
tion in member countries. The goal is
to be able to compare the quality of
the students produced by individual
countries.

Since 2000 OECD has carried out the
so-called PISA surveys (Programme for
International Student Assessment),
testing and comparing the abilities of
elementary school students. These

surveys have often had considerable
influence on the development of 
schools in member countries. In Den-
mark, a two-year old PISA survey
showing that Danish pupils were poor
readers caused appreciable furore, and
led to more tests and more monitoring
of pupils’ reading ability. And a few
years ago in Germany, a PISA survey
showing that German pupils were be-
hind in relation to countries they con-
sidered desirable comparisons led to
an extension of the school day.

There has not yet been a formal 
decision to expand the surveys to 
further education, but Minister for 
Science, Technology and Innovation
Helge Sander takes a positive view of
the question.

“I’m all for Danish university courses
of study being compared to foreign
courses. It allows us to see our
strengths, and also where we need to
improve” says Helge Sander to CAM-
PUS.

A new survey from the Management
Association and the head-hunter com-
pany “Moment” shows that students
and business leaders are in agreement
as to the factors influential in finding
the first job after graduation. Topping
the list for both parts is relevant work-
ing experience and good foreign 
language skills, while students place

more importance on high grades than
do businessmen.

On the other hand, there is a sur-
prising difference of opinion as to the
importance of studies abroad. Here, as
many as 32% of the 913 leaders taking
part in the survey say that foreign 
studies are of no significance, while
approx. 70% of the 1738 student parti-

cipants feel that stays abroad have a
positive or very positive effect in rela-
tion to getting the first job.

Figures from the University of Aarhus
during the past five years have shown
a 33% decrease in the number of stu-
dents who travel abroad for three
months or more.

Punchbowls made from two 25-liter 
flasks, the sound of hunting horns, 
and numerous flushed, but proud 
and happy members were the main 
ingredients of a recent popular and 
successful 50th birthday.

The Science Faculty’s legendary, 
widely extolled “Cloud Chamber” 
lecture- and festive society ("TÅGE-
KAMMERET") turned fifty, and held 
a reception in honour of the day. 
There was a gigantic buffet, draught 
beer on tap, lectures, and an impress-
ive display portraying the society’s 
activities throughout its existence, 
including the collected books of 
minutes since 1956, and pictures 
from the first social events, where 
most students could be seen to wear 
suits and ties. Last, but certainly not 
least, students were able to greet the
society’s founder, MSc in Mathema-
tics Per Mark, who had graciously 
accepted an invitation to the party.

We will continue to witness struggles
between democracy and dictatorship,
but there will never be a war between
the West and Islam. That was the 
message from a competent panel 
debating aspects of Western and 
Islamic civilisation at the Festival of
Knowledge at the Student Union 
building on the Århus waterfront. 
Approximately 200 expectant young 

people took part in the event, where
the subject of debate was the clash 
of civilisations – do 
Western and Islamic civilisations clash
or not? A number of members of the
audience had probably also come 
especially to see the evening’s 
monitor, Clement Kjersgaard. He is a
young lecturer and popular TV host,
well known from the Danish DR2 

channel. Members of the audience
were very pleased with the debate,
and those CAMPUS spoke to felt that
there is no question of a major war
between the two civilisations. 
However, it was generally agreed 
that armed struggles between 
fundamentalist ideologies and that 
of the West will continue to take place.

OECD plans to test university students

Students and business leaders in accord

Global culture war postponed

Legendary festive society turns fifty

CAMPUS IN BRIEF

Søren Kjeldgaard / AU-Foto

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

Martin H. Damsgaard
Journalist
T: 8942 2335
M: 6020 2626
mhd@adm.au.dk

Dekan Bodil Due, 
Det Humanistiske Fakultet

The society’s founder, Per Mark (left), ready to have a true
“TÅGEKAMMER”-drink – a greencolored vodkapunch.



3

Byggeplanerne for 
Katrinebjerg skal 
løfte it-bydelen op i 
verdensklasse inden 
for forskning, uddannelse
og erhvervsudvikling.  

Det er med en vis portion stolthed i
stemmen, at kommunikationschef
Arne Vollertsen fra Alexandra Insti-
tuttet A/S fremlægger de nye bygge-
visioner for Katrinebjerg. Der er
tænkt stort – rigtig stort – for områ-
det, hvor Aarhus Universitet har
samlet al sin it-uddannelse og it-
forskning. Bydelen, der fik sit første
virksomhedsnavneskilt op i 2002
med oprettelsen af Innovation Lab,
kommer til at gennemgå en arkitek-
tonisk forvandling. Målet er et fælles
udtryk af en bymæssig park med en
blanding af nybyggeri, grønne plet-
ter og ældre, selvgroet byggeri. Iføl-
ge tegningerne, udført af Stadsarki-
tekten, bliver Helsingforsgade ho-
vedstrøget med rindende vand og
vejtræer. Derudover er der planer
om at anlægge en park på taget af
Storcenter Nord og bygge et højhus
a la “Turning Torso” i Malmø. 

Globalt springbræt
Det ny Katrinebjerg skal være
springbræt for it-områdets ambition
om at nå verdenseliten inden for ud-
vikling og anvendelse af it, og det
gøres bedst med en tæt geografisk
koncentration af erhvervsliv, uddan-
nelse og forskning. Forbilledet er in-
tet mindre end blandt andet Silicon
Valley i Californien, USA’s højtekno-
logiske centrum.  

Ejendomsselskabet FEAS, Aarhus
Universitet, er den største enkeltstå-
ende bygherre på Katrinebjerg. Sel-
skabet har allerede brugt knap 400
millioner kroner i området på at
bygge blandt andet IT-huset, som de
er medejere af, og IT-parken, og

man er på udkig efter mere. Direk-
tør Jørgen Andersen fortæller:

– Vi kommer formentligt til at
bruge 150 millioner mere, men det
afhænger af, om folk vil sælge deres
grunde. Men på kort sigt skal IT-
parken bygges færdig, og så diskute-
rer vi, om IT-Huset skal udvides. 

FEAS er også interesserede i at ar-
bejde sammen med en anden part
om at bygge en businesspark på Ka-
trinebjerg. Parken skal rumme de

virksomheder, der vokser ud af IT-
Husets rammer. 

– Vi vil gerne være med til at sæt-
te endnu et trin på stigen, når det
gælder om at udvikle it-industrien,
siger Jørgen Andersen. 

Ingeniørerne er med
Til glæde for Katrinebjerg planlæg-
ger Ingeniørhøjskolen at flytte alle
sine it- og elektroingeniøruddannel-
ser op på Katrinebjerg. Det kommer

til at udfylde et tomrum i innova-
tionsprocessen, siger Arne Vollert-
sen fra Alexandra Instituttet:

– Det bliver en styrke for områ-
det, at man nu også får ekspertviden
på det fysiske område. Ingeniørerne
er gode til hardwaren og supplerer
dermed datalogerne og humanister-
ne fra Informations- og Medieviden-
skab. 

Bag Masterplan 2011 står Master-
plan-styregruppen i Midtjyllands IT-

råd. Rådet er et samarbejde mellem
amt og kommune i Århus, og indtil
videre må man stemple samarbejdet
som succesfuldt. 

For nylig har blandt andet Google
valgt Katrinebjerg som rammen om
deres nye udviklingsafdeling. 

Martin H. Damsgaard / mhd@adm.au.dk
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Det er posen med de flotte gloser,
Danmarks Evalueringsinstitut har
haft fremme i deres omtale af Kemi
på Aarhus Universitet. Uddannelsen
betegnes samlet som grundig og
meget god. 

Det bliver især fremhævet, at de
studerende er meget tilfredse med
uddannelsen, og at der er et godt
studiemiljø og en tæt kontakt mel-
lem de studerende og underviserne
på Kemisk Institut. Men sådan har

det ikke altid været. I tidligere eva-
lueringer har der lydt hård kritik af
lærerne, fordi de var for fokuserede
på deres forskning og ikke arbejdede
nok med eleverne.

Frugten af hårdt arbejde
Problemet med de forskningsfokuse-
rede undervisere har man taget seri-
øst på Kemi, og i dag er der sket en
mentalitetsforandring med lærerkol-
legiet, som institutleder, dr.scient
Jeppe Olsen betegner det: 

– Vi har indset, at de studerende
er vores væsentligste råstof. I dag
har vi etableret en lektiecafé, og alle
lærerne har åben dør-politik, så de
studerende kan komme og stille
spørgsmål. Inden den teoretiske un-
dervisning går mange af os desuden
rundt nede i kantinen for at hjælpe
de elever, der sidder og løser opga-
ver. 

Misforstået i pressen 
Den flotte evaluering fik desværre
en noget uventet modtagelse i pres-
sen. Jyllands-Posten havde misfor-
stået rapporten, og satte Aarhus
Universitets laboratoriefaciliteter i
bås med forholdene på Københavns
Universitet. Det er sandt, at lokaler-
ne på Københavns Universitet er

dårlige og kan påvirke kvaliteten af
undervisningen, men sådan står det
ikke til i Århus. Det bekræftede Jyl-
lands-Posten da også i avisen dagen
efter. I Århus har man nemlig i forå-
ret indviet et splinternyt laboratori-
um til et tocifret millionbeløb, der til
fulde lever op til evalueringskomite-
ens krav. 

Ønske om forbedringer
Der er dog også forslag til, hvordan
Kemi kan gøre uddannelsen endnu
bedre. Man bør for eksempel udbyg-
ge sine it-faciliteter, som i nogen
grad er afhængig af, at de studeren-
de tager deres egne bærbare compu-
tere med. 

Men evalueringsrapporten er sta-
dig meget tilfredsstillende for Ke-
misk Institut i Århus, der har haft
en stærkt stigende tilgang af stude-
rende de seneste år med det resul-
tat, at Aarhus Universitet i dag er
det danske universitet, der optager
flest kemistuderende. På førsteårs-
kurserne deltager omkring 320 stu-
derende, hvoraf mere end 110 følger
egentlige kemiuddannelser. 

Danmarks Evalueringsinstituts
rapport kan læses på www.eva.dk 

Martin H. Damsgaard / mhd@adm.au.dk

– Over 40 procent af sektorforsker-
ne er utrygge ved de kommende uni-
versitetsfusioner, og syv ud af ti for-
venter ændringer i jobbet. Det viser
en endnu ikke offentliggjort under-
søgelse blandt samtlige forsknings-
aktive sektorforskere fra Dansk Ma-
gisterforening, udtaler formand In-
grid Stage den 20. oktober til Inge-
niøren.

Seniorforsker Martin Tang Søren-
sen og medarbejderrepræsentant i
bestyrelsen ved Danmarks Jord-
brugsForskning (DJF) er ikke over-
rasket over tallene. 

– Det passer meget godt med
stemningen her ved DJF. Vores pro-
blem er, at de godt 200 mio. kr., vi
modtager i fast bevilling fra Fødeva-
reministeriet, kun er sikre i de næste
to år, og derefter kommer en del
myndighedsopgaver sandsynligvis
ud i fri konkurrence, siger Martin
Tang Sørensen.

– Vi frygter ikke konkurrencen
om myndighedsbesvarelser. DJF får
topkarakter i en ny tilfredshedsun-
dersøgelse med aftagerne af myndig-

hedsopgaverne, men maskerne i
vores sikkerhedsnet bliver nok lidt
større, siger han.

Et andet usikkerhedsmoment er
de kommende undervisningsforplig-
telser, der følger med, når DJF fra
årsskiftet bliver et fakultet ved Aar-
hus Universitet.  

– Generelt ser vi da frem til de
øgede muligheder for at bidrage i
undervisningen, men når man som
DJF er spredt ud på forskningscen-
tre over hele landet, så kan de fleste
jo ikke blot gå over gaden til en an-
den bygning og vende tilbage efter
undervisningen, siger Martin Tang
Sørensen.

– Utrygheden blandt sektorfor-
skerne bygger i høj grad på, at vi
endnu ikke er afklaret med hensyn
til de fremtidige arbejdsopgaver og
selve indplaceringen på universite-
terne. Når der er lavet en realistisk
model for, hvordan tingene kan
hænge sammen, vil mange af usik-
kerhederne forsvinde, mener han.  

/ac

Vilde 
med 
kemi
Kemiuddannelsen på 
Aarhus Universitet er 
populær blandt de stude-
rende, konkluderer en 
rosende rapport fra Dan-
marks Evalueringsinstitut. 

studiemiljø

På billedet ses Helsingforsgade, der skal være Katrinebjergs nye hovedstrøg. Bygningerne i øverste højre hjørne er to femten etagers højhuse, som Masterplan 2011 
foreslår bliver bygget ved Ringgaden. Der skal desuden laves en tunnel under Ringgaden med stiforbindelse til Universitetsparken og den fremtidige placering af 
Arkitekt- og Ingeniørhøjskolen på de bynære havnearealer. Universitetsparken og Bogtårnet kan anes i midten og i venstre del af billedet. 

Sektorforskerne er 
usikre på fremtiden

Fra it-klondyke til globalt kraftcenter
CAVI / Byarkitektur, Århus Kom

m
unebyggeboom
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Organisationen for økonomisk
samarbejde og udvikling (OECD)
barsler med tanker om at indføre
sammenlignende test af studeren-
de ved de videregående uddan-
nelser i medlemslandene. Målet er
at kunne sammenligne kvaliteten
af de studerende, som hvert land
udklækker.

Siden 2000 har OECD udført de
såkaldte PISA-undersøgelser (Pro-
gramme for International Student
Assessment), der tester og sam-
menligner folkeskoleelevernes
præstationer. Målingerne har ofte
fået stor betydning for udviklingen
i folkeskolen i medlemslandene. I
Danmark vakte en godt to år gam-
mel PISA-måling, der viste, at
danske folkeskoleelever var dårlige
læsere, stor genlyd og førte til flere
test og mere kontrol af elvernes
læsefærdigheder. Og i Tyskland
blev skoledagen for eleverne for et
par år siden forlænget, da en
PISA-måling viste, at tyske elever
haltede efter lande, man gerne vil-
le sammenligne sig med.

Der er endnu ikke truffet en for-
mel beslutning om at udvide un-
dersøgelserne til de videregående
uddannelser, men ifølge avisen
Times Higher Education Supple-
ment (THES) anser en række iagt-
tagere det for meget sandsynligt,
at den er på vej. 

Sander positiv
Ved et ministermøde i Athen i juni
tilbød generalsekretær i OECD An-
gel Gurria direkte, at organisatio-
nen udarbejder målemetoder ba-
seret på PISA-undersøgelserne,
der kan anvendes til at måle læ-
ringsudbyttet på de videregående

uddannelser. 
Meldingerne fra mødet er, at ho-

vedparten af de forsamlede minis-
tre var begejstrede for ideen, skønt
enkelte mente, at kvalitetsunder-
søgelser af læringsudbyttet på de
videregående uddannelser bør væ-
re en national opgave. 

– På OECD-mødet i Athen blev
der uden for dagsorden rejst et te-
ma om PISA-lignende målinger på
de videregående uddannelser. Der
var ikke et officielt OECD-tema på
konferencen, og der var ikke udar-
bejdet et oplæg, så der var ikke no-
get konkret at tage stilling til, siger
videnskabsminister Helge Sander
til CAMPUS.

Han lægger dog ikke skjul på, at
han er stærk tilhænger af den type
målinger.

– Jeg er tilhænger af, at danske
universitetsuddannelser bliver
målt og vejet op imod udenlandske
uddannelser. På den måde bliver
det muligt at se, hvor vi er stærke,
og hvor vi skal forbedre os. Vi er
allerede i gang med det arbejde. I
universiteternes udviklingskon-
trakter er der mål for benchmark-
ing af uddannelserne. Vi er også
ved at indføre et akkrediteringssy-
stem, der efter internationalt aner-
kendte principper og metoder skal
sikre kvalitet og relevans af danske
videregående uddannelser. Akkre-
diteringssystemet sikrer, at videre-
gående uddannelsers kvalitet og
relevans kan sammenlignes inter-
nationalt, siger Helge Sander.

Vanskeligt arbejde
Ifølge iagttagere, der var til stede
ved Athen-mødet, var der bred er-
kendelse af, at det bliver svært at
lave sammenlignelige PISA-under-
søgelser for de videregående ud-

dannelser, fordi uddannelserne i
de enkelte lande er meget forskel-
ligt skruet sammen. Det tog fem år
at udvikle den nuværende PISA-
model for folkeskolen, og alligevel
er den konstant under heftig be-
skydning ikke mindst fra danske
undervisere og uddannelsesforske-
re. Men chefen for OECD’s måle-
og analyseafdeling, tyskeren An-
dreas Schleicher, siger til THES, at
en målemetode kan og bør udvik-
les.

– Vi ved nærmest intet om kva-
liteten af de videregående uddan-
nelser, og der er intet sammenlig-
neligt billede af læringsudbyttet
blandt de studerende. Det kunne
man måske retfærdiggøre den-
gang, universiteterne udelukkende
fik de bedste og klogeste hoveder.
I dag kan man ikke længere tage
kvaliteten for givet, siger Andreas
Schleicher. 

Danmark godt med
Rygterne om at udvide PISA-må-
lingerne kommer samtidig med, at
OECD i sin årlige rapport Educa-
tion at a Glance sætter fokus på en
række tendenser inden for uddan-
nelse i medlemslandene. Inden for
de videregående uddannelser viser
nye OECD-tal, at Danmark er et af
de lande, hvor stigningen i antallet
af nye studerende på de videregå-
ende uddannelser er størst mellem
2000 og 2004. Med godt og vel 50
procent af de “nye” unge i gang
med en videregående uddannelse
halter vi dog fortsat et godt stykke
efter de andre nordiske lande,
hvor mellem 70 og 80 procent af
de unge i perioden mellem 2000
og 2004 er gået i gang med en
videregående uddannelse. 

Rapporten peger også på, at de

30 OECD-lande står over for me-
get forskellige udfordringer m.h.t.
de demografiske ændringer over
de næste 10 år – ændringer, der vil
få stor indflydelse på situationen i
uddannelsessystemet. I et land
som Spanien forventer OECD en
befolkningsnedgang i aldersgrup-
pen 20-29 år på hele 34 procent
frem til 2015. Det vil få afgørende
betydning for landets evne til at
skaffe højtkvalificeret arbejdskraft,
idet antallet af unge med en vide-
regående uddannelse vil falde dra-
stisk, med mindre landet formår at
trække en langt større del af ung-
domsårgangene ind på de videre-
gående uddannelser. 

Omvendt ser det ud for lande
som Danmark, Sverige og USA,
hvor der forventes en befolknings-
tilvækst i den tilsvarende alders-
gruppe på mellem 10 og 17 pro-
cent. OECD påpeger, at det ikke
mindst i de skandinaviske vel-
færdsstater, hvor uddannelse som
udgangspunkt er et gratis sam-
fundsgode, vil give store udfor-
dringer i forhold til at finansiere
det videregående uddannelsessy-
stem.

Education at a Glance 2006 kan
findes på:
www.oecd.org/edu/eag2006

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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uni-noter
uni-big brother
Et elektronisk overvågningssystem skal
være med til at reducere antallet af stude-
rende, der dropper ud af universiteterne i
England. 

Glamorgan University og Napier Univer-
sity har netop tegnet licens på et overvåg-
ningssystem ved navn Uni-Nanny, der via
en computerchip i de studerendes nøgle-
ring registrerer deres tilstedeværelse ved
forelæsninger og holdundervisning. Ved at
monitorere de studerendes adfærd mere
nøje, håber universiteterne at kunne gribe
ind over for studerende, der er ved at
droppe ud. 

Kritikere af den elektroniske overvåg-
ning har kaldt det endnu et alarmerende
skridt mod Big Brother-samfundet, mens
tilhængere kalder det et godt redskab til at
holde øje med studerende, der har proble-
mer.  

dtu forbyder 
politisk aktivitet
Administrationen på Danmarks Tekniske
Universitet (DTU) har forbudt den social-
demokratiske ungdomsorganisation FRIT
FORUM at holde arrangementer på uni-
versitetet. Der var ingen begrundelse for
forbuddet, men det handler om, at politis-
ke og religiøse grupper ikke må benytte
DTU’s lokaler eller udføre politisk aktivi-
tet, fortæller Kasper Kristensen, som stu-
derer på DTU til bladet Forskerforum.

FRIT FORUM arrangerer debatmøder
og sociale arrangementer og havde indbudt
S-folketingsmedlem Rasmus Prehn til at
tale om universiteterne m.m. Men man fik
afslag på at låne et lokale på DTU, og så
blev det holdt i et kollegie-køkken. Prehn
har nu spurgt videnskabsminister Helge
Sander, om det er acceptabelt, at DTU for-
byder politisk aktivitet på campus.

DTU’s studenterorganisation PF er er-
klæret upolitisk, og har i henhold til uni-
versitetsledelsens forbud også afvist FRIT
FORUM.

hæder til it-universitetet
IT-Universitetet i København (ITU) er ble-
vet kåret til årets iværksætteruniversitet.
Blandt landets universiteter er det ITU, der
med størst succes har tilbudt iværksætter-
relevante fag for sine studerende, og ITU’s
studerende er også dem, der udtrykker
størst tilfredshed med udbuddet. Det er Vi-
denskabsministeriet, der står bag kåringen
på baggrund af tal fra “Universiteternes
Iværksætterbarometer 2006”.

nyreligiøse lederkurser
stoppet
Syddansk Universitet (SDU) har med øje-
blikkelig virkning trukket en række leder-
kurser baseret på NLP-teknikker tilbage.
Det sker, efter eksperter i Kristeligt Dag-
blad har påpeget, at kurserne lugter af ny-
religiøsitet og er inspireret af new age.

En af kritikerne, ph.d.-studerende med
speciale i NLP ved Aarhus Universitet Iben
Krogsdal, siger til Jydske Vestkysten:

– Det er forkert at markedsføre kurserne
som videnskab. NLP har et værdisæt inspi-
reret af new age. Det er ikke religion i klas-
sisk forstand forstået sådan, at man skal
tro på en bestemt gud eller guru, men NLP
kan ses som en ny form for religion.

NLP står for Neuro Lingvistisk Program-
mering, og det fokuserer bl.a. på, hvor me-
get magt mennesket har over sit eget liv.

OECD vil teste 
universitetsstuderende
OECD’s PISA-målinger kan være på vej til de videregående uddannelser. 
Videnskabsminister Helge Sander er tilhænger af, at de videregående 
uddannelser i Danmark bliver vejet op imod udenlandske uddannelser.

Måske skal universitets-
studerende snart til 
at udfylde multiple 

choice test, så OECD 
kan sammenligne 

studerende på tværs 
af landegrænserne.

internationalt

Lars Kruse / AU
-fotom



En undersøgelse fra Ledernes Ho-
vedorganisation og rekrutteringsfir-
maet Moment viser, at der er relativ
stor enighed blandt erhvervslederne
og unge ved de videregående uddan-
nelser, når det drejer sig om, hvad
der har betydning for at få det første
job efter uddannelsen. 

Helt i top ligger hos begge parter
relevant erhvervsarbejde og et godt
kendskab til fremmedsprog, mens
studerende vægter gode karakterer
noget højere end erhvervslederne.
Desuden er over 80 procent af både
lederne og de studerende enige om,
at det har en meget negativ betyd-
ning, hvis man kommer 10 minutter

for sent til en jobsamtale, og godt 60
procent mener, at synlige piercinger
trækker alvorligt ned på chancen for
at få et job.

Modstridende konklusioner
Det mest overraskende i undersøgel-
sen er nok, at lederne ikke lægger
nær så megen vægt på studieophold
i udlandet som de studerende. Hele
32 procent af de 913 ledere, der har
deltaget i undersøgelsen, tillægger
det overhovedet ingen betydning,
mens ca. 70 procent af de 1738 stu-
derende mener, at udlandsophold
har positiv eller meget positiv betyd-
ning i forhold til at få det første job. 

Tidligere på året viste en undersø-
gelse fra Dansk Handel & Service

(DHS) ellers noget ganske andet.
Ifølge den undersøgelse kunne stu-
dier i udlandet være den direkte vej
til et karrierejob, og formanden for
DHS Poul Erik Pedersen udtalte ved
samme lejlighed, at et ophold i ud-
landet bør være en del af alle videre-
gående uddannelser. 

Vigtigt med sport
Selv om de fleste studerende tillæg-
ger det værdi at rejse til udlandet
under studiet, er der færre og færre,
der gør det. Især på Aarhus Univer-
sitet, hvor antallet af studerende,
der rejser ud i tre måneder eller me-
re, er faldet med 33 procent over de
sidste fem år. 

Der peges på to mulige forklaring-

er på udviklingen: De unge er kræs-
ne og vil helst læse i engelsktalende,
oversøiske lande. Hvis det ikke kan
lade sig gøre, bliver de hjemme. En
anden forklaring kan være, at stren-
gere krav til at blive færdig med ud-
dannelsen får de unge til at droppe
lange udvekslingsophold. 

Den nye undersøgelse fra Leder-
nes Hovedorganisation viser i øvrigt,
at en del flere ledere end studerende
anser det at dyrke sport for at have
en positiv betydning. Til gengæld
mener 55 procent af lederne, det er
helt uacceptabelt, hvis det påvirker
en medarbejders arbejdsindsats, at
hans fodboldhold dagen før har tabt.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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AU 
rykker
frem i
top-200
Aarhus Universitet er rykket 12
pladser frem i den seneste udgave af
den anerkendte THES-ranking af de
200 bedste universiteter i verden. I
år ligger universitetet på 126.-plad-
sen og er dermed det næstbedste
universitet i Danmark efter Køben-
havns Universitet, som ligger på 54.-
pladsen, og det fjerdebedste i Nor-
den. En international ranking fore-
taget af Shanghai University place-
rer Aarhus Universitet som nr. 105
blandt verdens bedste universiteter.

– Nu skal man jo altid tage den
slags opgørelser med et stort gran
salt. Når det er sagt, er det da place-
ringer, vi har lov til at være stolte af.
Universitetet har sat sig det mål, at
det skal befinde sig blandt de 100
bedste universiteter i verden, og
med de to nye rankings har vi taget
et godt, stort skridt, siger rektor
Lauritz B. Holm-Nielsen.

Som sædvanligt dominerer ameri-
kanske og engelske universiteter
toppen af THES-ranglisten med
Harvard og Cambridge i spidsen
efterfulgt af Oxford og MIT.

I den avancerede opgørelse af
rangordningen indgår tilbagemel-
dinger fra 3703 forskere fra hele
verden. 

I den separate THES-ranking af
de 100 bedste naturvidenskabelige
fakulteter i verden må fakultetet i
Århus notere en tilbagegang fra 47.-
pladsen sidste år til 64.-pladsen i år. 

Mere rankinghæder til AU
Også avisen Børsen har de seneste
uger offentliggjort forskellige rang-
lister over universiteternes forsk-
ning målt i mængde og kvalitet. Og
Aarhus Universitet markerer sig helt
i top inden for sundhedsvidenskab
og samfundsvidenskab, når det gæl-
der den såkaldte impact score. Den
er et udtryk for, hvor meget en vi-
denskabelig artikel i gennemsnit er
blevet citeret af andre forskere, og
dermed også udtryk for størrelsen af
videneksporten fra universitetet. 

Undersøgelsen baserer sig på
2003-tal og viser, at Århus-forskere
inden for samfundsvidenskab publi-
cerede 140 publikationer, som til
sammen blev citeret 733 gange, hvil-
ket giver en impact score på 5,24. På
andenpladsen ligger Københavns
Universitet med 190 publikationer,
der til sammen gav 873 citationer
(impact score 4,59).

Inden for sundhedsvidenskab pro-
ducerede Århus-forskere i 2003
1193 publikationer, som gav 12.111
citationer (impact score 10,15),
mens medicinske forskere ved Syd-
dansk Universitet opnåede en im-
pact score på 9,19.

Inden for naturvidenskab ligger
Aarhus Universitet ifølge Børsen-
målingen på en fjerdeplads efter
Syddansk Universitet, Københavns
Universitet og Danmarks Tekniske
Universitet. 

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Ledere og studerende tænker ens
– men mange ledere mener ikke, at udlandsophold under studiet har særlig stor betydning for, 
om man får job efter uddannelsen, viser en undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation.

Regeringens forslag 
om mødepligt på 
universiteterne får en kold
skulder fra Studenterrådet
og fra erhvervslivet. 
Automatisk eksamens-
tilmelding kan derimod
være en fordel, mener 
de studerende.

Universiteternes undervisningsform
skal i begyndelsen af studiet minde
mere om gymnasiernes. Mødepligt
og flere obligatoriske prøver kan væ-
re med til at mindske frafaldet på
universiteterne, mener regeringen,
der fremsatte det kontroversielle
forslag i sidste uge.

Men forslaget har mildt sagt fået
en lunken modtagelse fra både op-

positionen, erhvervslivet og de stu-
derende. 

– Det er en udmærket intention,
at man vil mindske frafaldet, men
ikke hvis det betyder, at et frit studi-
um bliver til en pogeskole, hvor ele-
verne skal holde i et tov, mens de
marcherer af sted som børnehave-
børn, sagde forskningsordfører for
Dansk Folkeparti Jesper Langballe
bl.a. til dagbladet Information.

Dræber selvstændigheden
Formanden for studenterrådet på
Aarhus Universitet Simon Krøyer
mener også, at forslaget er skudt
forbi målet.

– Jeg tror ikke, at mødepligt vil
mindske frafaldet. Til gengæld vil
det fjerne de studerendes selvstæn-
dighed, og den selvstændige tilgang
til tingene er netop noget af det, der
styrken ved danske universitetsstu-
derende, siger Simon Krøyer. 

Her er han helt på linje med

forskningschef i Dansk Handel &
Service Jannik Linnemann, der kal-
der VK-forslaget for “reaktionært og
undergravende for dansk uddannel-
seskultur”.

– Det dræber enhver form for
selvstændigt initiativ, hvis man på
den måde skole-gør universiteterne.
Danmark er internationalt kendt for
sin særlige pædagogiske model, som
vi skal passe på ikke at udvande.
Hvis vi bare efterligner Frankrig og
England, differentierer vi os ikke i
en international sammenhæng, siger
Jannik Linnemann til Information.

Automatisk eksamenstilmelding
Venstres medlem af Videnskabsud-
valget Britta Schall Holberg mener
derimod, at det er vigtig at stille
kontante krav til de unge i form af
mødepligt, obligatoriske opgaver og
automatisk eksamenstilmelding,
hvis op mod halvdelen af en ung-
domsårgang skal tage en videregå-

ende uddannelse – på normeret tid.
– Det frie studium har mange

kvaliteter, men hvis så mange unge
skal igennem et universitetsstudium,
må man gribe til den slags instru-
menter. Det kan godt være en tryg-
hed for de studerende at vide, at der
forlanges noget af dem, siger hun.

Simon Krøyer mener, at politiker-
ne i alt for høj grad ønsker at detail-
styre universiteterne og de studeren-
de. Men han kan godt se pointen i
automatisk eksamenstilmelding.

– Jeg tror, det overrasker mange,
der starter på universitetet, at man i
meget god tid skal melde sig til ek-
samen. Nogle glemmer det simpel-
then, og rent praktisk tror jeg, det
kan være en fordel, at man automa-
tisk er meldt til eksamen og så selv
skal melde fra, hvis man ikke ønsker
at gå op, siger han.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Mødepligt ødelægger selvstændigheden
Anders Correll

Glasapparatblæser Jens Kon-
drup fra Kemisk Institut har hele
efterårsferien fremvist glaspuste-
ri i verdensklasse på Steno Mu-
seet. Ugen igennem har han pro-
duceret naturtro menneskehjer-
ter med blodkar og hjertekamre
til glæde for museets besøgende. 

Faktisk er han den første i ver-
den, der laver et menneskehjerte
med fire kamre. Kun en ameri-
kansk glasblæser har tidligere la-
vet et hjerte i glas, men kun med
et kammer. 

– Det har været en meget
spændende uge og en kæmpe
udfordring, siger Jens Kondrup,
der i 2002 modtog den fornem-
me Kunsthåndværkerpris af
1879 for en helt unik glaslyse-
krone.

Jens Kondrup er en af de få
danskere, der mestrer teknikken
med “flameworking”, hvor glas-
stænger og -rør forarbejdes over
en 2000º C varm gas- og ilt-
flamme. De producerede hjerter
skal efter ferien indgå i undervis-
ningen på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet.  /ac

glaspusteri i verdensklasse

frafald

karriere

ranking
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Forskergruppe for Molekylær Gene-
tik og Systembiologi i Foulum har
gennem flere år arbejdet tæt sam-
men med Aarhus Universitet, bl.a.
om at kortlægge grisens arvemasse.
Lederen af forskergruppen Christian
Bendixen håber, at fusionen vil gøre
det lettere at tiltrække studerende og
give flere penge til den frie
forskning.

– Fusionen skulle gerne betyde, at
vi kan tiltrække flere studerende og
tiltrække dem på et tidligere tids-
punkt. I dag er vores ph.d.-studeren-
de hovedsagelig på den traditionelle
5+3-ordning. Vi skal have fat i de
studerende, inden de begynder at
skrive speciale, så vi kan få flere i
gang med den nye 4+4-ordning, si-
ger Christian Bendixen, der har en
fortid på Aarhus Universitet både
som studerende og medarbejder.

Undervisning skaber kontakt
Han er ikke bange for de undervis-

ningsforpligtigelser, der følger med
ved at overgå til et fakultet. 
– Selvom vores forskningsområde er
efterspurgt, så kan jeg ikke forestille
mig, at det skulle give problemer.
Det vil alt andet lige være med til at
skabe en langt bedre kontakt til de
studerende, og det er jo kun positivt,
siger Christian Bendixen.

Han ser også frem til, at hans mu-
ligheder som forsker og leder bliver
mindre styret af de tidsbegrænsnin-
ger, som en dagligdag med 100 pro-
cent projektfinansieret forskning
ofte sætter. 

– Jeg håber på en større forsk-
ningsfrihed, forstået på den måde, at
gruppen får tilført flere frie midler.
Det tager ofte langt mere end 2-3 år
at blive ekspert på et område, derfor
ser jeg frem til at få råderet over frie
forskningsmidler, som jeg og min
gruppe kan bruge til styrke de ind-
satsområder, vi finder vigtige. 

Christian Bendixen er ikke i tvivl

om, at den tættere tilknytning til
universitetsmiljøet vil løfte forsk-
ningsniveauet blandt sektorforsker-
ne. Omvendt kan universitetet drage
stor fordel af den erfaring, sektorfor-
skerne har med at interagere med
erhvervet og udnytte forskningsre-
sultaterne kommercielt. Endelig me-
ner han, at forskergrupperne i DJF
er bedre organiseret. 

– Vores forskergrupper er både
større og mere hierarkisk opbygget,
end de er på universitetet. Det bety-
der bl.a., at vi er langt bedre til at
løfte store og investeringstunge
forskningsopgaver, siger han.

Christian Bendixen har et sidste,
men inderligt ønske til fusionen.
– Jeg håber, at den kan fjerne den

stramme tidsregistrering af både
medarbejdere og projekter, som
praktiseres i DJF i dag – men det
forbliver desværre nok ønsketænk-
ning, siger han med et smil.   /ac

En af de helt store forskelle på uni-
versitetet og Forskningscenter Fou-
lum er, at man her har husdyr,
avancerede stalde og forsøgsanlæg
og ca. 500 ha, hvor forskerne og de
studerende kan boltre sig – et labo-
ratorium i storskala, som chefen for
Mark- og Stalddrift Gunnar Mikkel-
sen kalder det. Sidste skud på stam-
men bliver verdens største biogasan-
læg til forsøg. 

– Vi har utrolig meget at tilbyde
forskerne og de studerende på Aar-
hus Universitet. Vi er et laboratori-
um i storskala, der strækker sig lige
fra marken, gennem stalden til labo-
ratorierne og tilbage igen, siger
driftschefen, der selv er biolog fra
Aarhus Universitet. 

Han har sammen med medarbej-
derne i afdelingen gennemført et
treårs kompetencekursus, så man i
dag er godt rustet til at håndtere
studerende fra universiteterne og
producere tal til forskningen.

– Vi garanterer, at forsøgene ud-
føres videnskabeligt korrekt. Vores
faciliteter er efterhånden så avance-
rede, at vi kan studere helt ned på
enkeltdyrsniveau og følge behand-

lingen enten i det enkelte dyr eller i
det system, der studeres – f.eks. føl-
ge de forskellige omsætningsproces-
ser inde i den enkelte ko, siger Gun-
nar Mikkelsen.

Teologi skal i stalden 
For Gunnar Mikkelsen rækker et
forskningssamarbejde med Aarhus
Universitet langt videre end Det Na-
turvidenskabelige Fakultet, som jo
er oplagt. 

– Vores traditionelle indgang til
problemstillingerne har jo været
meget naturvidenskabelig. Med fu-
sionen bliver det oplagt at udvide
samarbejdet til f.eks. også at omfatte
Samfundsvidenskab og Teologi. Der
er masser af muligheder, siger Gun-
nar Mikkelsen og peger i den forbin-
delse på dyreetik og den nye lov om
forsøgsdyr, hvor det vil være helt op-
lagt, at forskerne fra de to fakulteter
blev tilknyttet forsøgene i Foulum.

Bæredygtig biogas
En af de helt store samarbejdsmu-
ligheder ligger i det nye biogasan-
læg, som lige nu er under opførelse i
Foulum – et anlæg til ca. 30 millio-
ner kr. og verdens største biogasan-
læg til forsøg. 

– Det bliver en oplagt platform for
forskning i landbrugs- og energipro-
duktion. Vi bliver det eneste sted i
landet, hvor man kan koble de to
produktioner sammen og se dem i
en helhed. På DTU og andre steder
forsker man i, hvordan man kan ud-
vinde energi af forskellige afgrøder
og affaldsprodukter. Det gør vi også
– men ved at koble det nye anlæg til
landbrugsproduktionen kan vi sam-
tidig forske i bæredygtigheden i den-
ne produktion, siger driftschefen for
det store laboratorium i Foulum.
Det nye biogasanlæg skal være køre-
klart i marts 2007.   /ac

Et stort laboratorium

fusionsbesøg
Kører man ad hovedvej 16 fra Randers mod
Viborg og passerer landsbyerne Hammers-
høj, Kvorning og Ørum, rejser der sig ud af
efterårsdisen et kæmpe bygningsværk med
imponerende staldanlæg og forsøgsanlæg i
absolut verdensklasse. Det er ikke nødven-
digt at spørge om vej til Forskningscenter
Foulum i det tyndt befolkede område, men
skulle man alligevel få behov, så kan man
spørge efter "Staten" – et tilnavn, som det

store forskningsanlæg fik af de lokale, da den
store udflytning af jordbrugsforskningen be-
gyndte i starten af firserne.

Fra hovedvej 16 drejer man ned ad Bli-
chers Allé, og her passerer man først forsker-
parken Agro Business Park, som Aarhus Uni-
versitet også har aktier i, og en lille klynge af
små gæsteboliger, der på grund af et stort
antal kinesiske gæsteforske-
re også er kendt under
navnet “Chinatown”.  

Videre fremme opdeler den hesteskoformede
Blichers Allé elegant forskningscentret i
stald- og driftsanlæg og kontorer og laborato-
rier. Populært siger man, at inden for alléen
går man med slips og kittel, mens man uden
for går med støvler og kedeldragt. Og det er
ikke sjældent at se en forsker i gummistøvler
og kedeldragt i Foulum. Tværtimod er det en
del af hverdagen på forskningscentret.   

I offentligheden er Foulum nok mest
kendt for kloningsforsøgene med

kalve og grise og køerne med hul i maven,
men Forskningscenter Foulum er langt mere
end det. Det fremstår i dag som et af de stør-
ste og mest moderne forskningsanlæg inden
for jordbrug og miljø i Europa. Et center,
hvor man stort set kan forske i alle de proces-
ser, der berører fødevareproduktion fra jord
til bord og tilbage igen uden at forlade
matriklen. 

Anders Correll / ac@adm.au.dk

Forskning fra jord til bord
CAMPUS har besøgt AU’s kommende jordbrugsvidenskabelige fakultets forskningscenter i Foulum.

Fri forskning og flere studerende

Ved Forskergruppe for Molekylær
Genetik og Systembiologi i Foulum
møder vi ph.d.-studerende Lone
Bruhn Madsen, der er indskrevet
ved Institut for Human Genetik, og
specialestuderende Carina Henrik-
sen fra Molekylærbiologisk Institut. 

De arbejder blandt andet med at
udvikle transgene grise ved hjælp af
genmodificeret sæd, der bærer en
for os mennesker kendt arveligt be-
tinget sygdom. Målet er at udvikle
unikke forsøgsdyr, som medicinal-
industrien og andre kan bruge til at
forske sig frem til en behandlings-
form, der kan undertrykke sygdom-

men eller forhindre den i at bryde
ud. 

Gode forhold
– Det gode ved at skrive ph.d. her
er, at forskningen er mere anvendel-
sesorienteret og rettet mod erhver-
vet, end den er på universiteterne.
Samtidig er vi i en stor gruppe med
stor faglig bredde, og det er en klar
fordel både fagligt og socialt, siger
Lone Bruhn Madsen, der skal af-
slutte sin ph.d. til foråret.   

Carina Henriksen er også begej-
stret for opholdet på Foulum. 

– Vi er for tiden fem specialestu-

derende i gruppen, to fra Aalborg og
tre fra Århus. Folk har været utrolig
hjælpsomme og meget imødekom-
mende, og så tror jeg faktisk, at vi
har bedre laboratorieforhold, end
man har på universitetet, siger Cari-
na Henriksen. 

Eneste minus ved Forskningscen-
ter Foulum er ifølge de to studeren-
de de offentlige transportmidler til
og fra centret – eller mangel på
samme!

– Det er nødvendigt at have en bil
for at arbejde her, siger Lone Bruhn
Madsen, der bor mellem Århus og
Randers.   /ac

Tilfredse studerende

Anders Correll

danmarks jordbrugsforskning (DJF)

. blev dannet ved en fusion mellem 
Statens Husdyrbrugsforsøg 
og Statens Planteavlsforsøg i 1997. 

. er en sektorforskningsinstitution
under Fødevareministeriet med 
forskningscentre i Foulum, Bygholm
(ved Horsens), Årslev (nær Odense),
Flakkebjerg (ved Slagelse) og 
Sorgenfri.  

. Medarbejdere: ca. 1000, heraf 375 
videnskabelige, hvoraf 250 er
tilknyttet Forskningscenter Foulum. 

. Omsætning: ca. 557 mio. kr. 
De 250 mio. kr. er statstilskud 
til myndighedsforpligtigelser.
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Ved hovedindgangen til DMU’s far-
verige og kantede bygning i Silke-
borg står en skulptur af kunstneren
Børge Jørgensen. “Stræbsomhed” ly-
der navnet på den falliske stålskulp-
tur, som egentlig er et springvand.
Men det er mange år siden, der ris-
lede vand ned over “Stræbsomhed”,
og det er ikke, fordi de miljøbevidste
medarbejdere på Danmarks Miljø-
undersøgelser frivilligt har lukket for
det kolde vand.

– Afløbet stoppede hele tiden til,
så vi måtte ringe efter vvs-manden i
tide og utide. Jeg tror ikke, der har
løbet vand i springvandet siden
1992, siger Brian Kronvang, geolog
fra Aarhus Universitet og seniorfor-
sker ved den sektorforskningsinsti-
tution, som per 1. januar bliver en
del af Aarhus Universitet.

Tre grene
Netop vand er ellers noget af det, de
har temmelig meget forstand på her
på DMU’s sektion i Silkeborg, der
huser afdelingerne for ferskvands-
økologi og terrestrisk økologi samt
en del af marinøkologien. Herfra
styres en vigtig overvågning af det
danske ferskvand, den terrestiske
natur, fjordenes vandkvalitet samt
en omfattende landovervågning.

– Der er tre grene i vores arbejde:
rådgivning, forskning og overvåg-
ning, og de spiller alle tæt sammen.
Vores rådgivning til ministerium og
styrelser er baseret på vores forsk-
ning, og forskningen støtter op om
overvågningen, forklarer seniorråd-
giver Ruth Grant, der har været an-
sat på DMU i Silkeborg siden 1990. 

Vidensflow og teamwork
Med så brede og forskellige opgaver
er det nødvendigt med et effektivt
samarbejde og vidensflow i organi-
sationen.

– Jeg synes, vi er rigtig gode til
teamwork. Vi har mange tværviden-
skabelige forskningsprojekter, hvor
folk med forskellig baggrund skal ar-
bejde sammen om at løse en opgave,
siger Brian Kronvang.

Ruth Grant tilføjer, at det er nød-
vendigt med et bredt netværk.

– Hvis jeg får et spørgsmål om,
hvad et bestemt tiltag i landbruget
har betydet, og skal relatere det til,
hvad der er sket i vandmiljøet, så
skal jeg vide, hvem jeg skal henven-
de mig til. På den måde bruger vi
hinanden meget og kender hinanden
ret godt, siger hun.

Undervisning
Som kandidat fra Aarhus Universitet
og vejleder for en del specialestude-
rende fra Århus de seneste år ken-
der Brian Kronvang universitetet ret
godt, og han ser store muligheder i
fusionen.

– Jeg mener, vi har meget at tilby-
de i forhold til for eksempel under-
visningen. Vi har noget praktisk er-
faring i forhold til, hvordan man

omsætter sin grundviden i naturen,
og jeg forestiller mig, at vi kunne til-
byde overbygningsuddannelser og
kurser i samarbejde med en række
institutter på universitetet. Desuden
har vi en masse miljødata, som kan
blive en guldgrube for både stude-
rende og forskerne, siger Brian
Kronvang.

Vigtig integration
Visse betænkeligheder ved fusionen
har de to DMU-folk også.

– Jeg vil ikke sige, at jeg har givet
det mange tanker, men jeg kan da
godt spekulere over, hvordan vores
forhold til Miljøministeriet bliver
fremover. DMU er jo skabt af Miljø-
ministeriet, og nu ryger vi så over
under Videnskabsministeriet. Måske

vil det ikke betyde noget, men vi ved
det ikke, siger Ruth Grant.

Brian Kronvang ser en fare i, at
DMU ikke bliver ordentligt integre-
ret på universitetet.

– I modsætning til Danmarks
JordbrugsForskning bliver vi en
mere selvstændig enhed, og man
kan jo godt være lidt bange for, at vi
går hen og bliver “de der ude i Silke-
borg-skovene”, der laver rådgivning
og overvågning og i øvrigt passer sig
selv. Jeg håber virkelig, der bliver
arrangeret nogle temadage eller lig-
nende, så vi lærer hinanden at ken-
de og finder ud af, hvad vi kan bruge
hinanden til, siger han. 

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Det sociale fællesskab blandt de ca.
140 medarbejdere på DMU i Silke-
borg holdes bl.a. ved lige gennem
personaleforeningen FRIDA. For-
eningen har siden 1994 stået bag
mange aktiviteter hen over året,
der samler medarbejderne fra afde-
lingerne.

– I september havde vi den se-
neste aktivitetsdag, hvor folk kunne
deltage i alt fra paintball og kla-
tring til museumsbesøg, fortæller
seniorforsker Brian Kronvang, som
var med til at etablere foreningen i
1994.

Dengang voksede medarbejder-
antallet i DMU eksplosivt, og derfor
var der efter hans og andres me-
ning brug for et forum, der kunne
samle medarbejderne under mere
uhøjtidelige former. I dag er næs-
ten alle medarbejdere medlemmer
af FRIDA, og mindst halvdelen
dukker op til de forskellige arran-
gementer

– I det hele taget har vi et glim-
rende fællesskab, synes jeg. Vi lig-
ger jo i et fantastisk område med
skov, søer og Gudenåen tæt på. Jeg
har altid løbesko med på arbejde og
løber næsten hver dag en tur i sko-
ven sammen med nogle kollegaer,
siger Brian Kronvang.

For nylig har han også været
med til at stifte et bryggerlav.

– Ja, vi er vel en 30 stykker, der
er med og brygger øl oppe i køkke-
net. Vi laver det hele fra scratch
som et rigtigt mikrobryggeri, og i
forbindelse med den seneste aktivi-
tetsdag serverede vi for første gang
smagsprøver på vores bryg. Det
tror jeg nok var en succes, griner
Brian Kronvang. 

– Og nu, vi er ved det forebyg-
gende og afstressende, ser DMU-
medarbejderne i Silkeborg frem til
at få indrettet et motionsrum, når
de kommer ind under Aarhus Uni-
versitet.  /hp

Der er især tre forhold, der optager
medarbejderne på DMU i forhold til
fusionen med Aarhus Universitet:
Hvordan bliver stillingsstrukturen?
Skal arbejdstiden fortsat registreres,
og skal alle fremover have undervis-
ningsopgaver? Det siger Berit Hasler,
der er tillidsrepræsentant i DMU.

– Medarbejderne er optaget af, om
stillingsstrukturen i sektorforskning-
en vil blive bevaret efter fusionen. I
dag har vi både rådgivere og forskere,
og det ønsker vi at fortsætte med,
men vi kan være bekymrede for, om
der fortsat ville blive rekrutteret folk

til rådgiverstillingerne, forklarer Berit
Hasler.

Modsat forskerne på universitetet
registrerer DMU-medarbejderne i dag
deres arbejdstid. Det ønsker man
også at blive ved med.

– Det fungerer godt, og vi mener,
det er et vigtigt værn mod for meget
overarbejde, siger Berit Hasler.

Det er de færreste DMU-ansatte
forskere og rådgivere, der har særlig
erfaring med at stykke undervisnings-
forløb sammen, men undervisning
bliver en af opgaverne for flere med-
arbejdere fremover.

– Der ligger et stort potentiale i at
få DMU-folk ind i undervisningen, og
mange vil bestemt også gerne. Men
nogle er bekymrede for, om de risike-
rer at blive tvunget til det. Jeg mener
ikke, at alle skal gå ind i undervis-
ningsopgaver, og det er klart, at det
under alle omstændigheder vil kræve
efteruddannelse af medarbejderne,
påpeger Berit Hasler.   /hp

Specialister i teamwork
Hvem er Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), og hvad kan de og vil de? CAMPUS har besøgt DMU’s afdeling i Silkeborg.

Tillidsrepræsentanten: 
Bevar tidsregistreringen

Vi har meget at tilbyde universitetet, hvis vi bliver godt integreret og 
bliver brugt rigtigt, mener seniorforsker Brian Kronvang, der her ses 
sammen med seniorrådgiver Ruth Grant foran DMU’s bygning i Silkeborg.  

danmarks miljøundersøgelser

. blev oprettet i 1989 som en forskningsinstitution under Miljøministeriet 

. har afdelinger i Roskilde, Silkeborg og på Kalø

. har 447 ansatte og et samlet budget på ca. 260 mio. kr. (2005)

. udfører forsknings-, overvågnings- og rådgivningsopgaver i forhold 
til miljøet i Danmark og andre lande i Europa

. bidrager til undervisning og forskeruddannelse i samarbejde 
med universiteterne

. bliver indfusioneret på Aarhus Universitet som et selvstændigt 
nationalt institut for miljø med direkte reference til rektor.

fusionsbesøg Ølbrygning 
i køkkenet

H
ans Plauborg
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Det skummer af stemning, stolthed
og fadøl i vandrehallen på Matema-
tik. Overalt står der små eller store
grupper af glade mennesker med
røde kinder og en gul eller grøn vod-
kapunch i glasset. En liflig duft fra
det store tagselvbord i midten af lo-
kalet blander sig med lugten af dag-
gammelt studietøj og efterlader de
godt og vel 100 par næsebor med et
indtryk af fest. Det er midt på efter-
middagen onsdag den 11. oktober
2006, og den legendariske fest- og
foredragsforening TÅGEKAMME-
RET holder fødselsdagsreception. 

Smider facaden  
Gennem fem årtier har foreningen,
der udspringer fra Det Naturviden-
skabelige Fakultet, afholdt et utal af
gakkede fester, foredrag, revyer,
hemmelige skovture, ædekonkurren-
cer og meget mere. Det har gjort TÅ-
GEKAMMERET til en af universite-
tets mest populære festforeninger,
hvor der mildest talt ikke bliver
holdt på formerne. 

Den afslappede stemning falder i
Therese Hansens smag. Hun er 26,
læser datalogi og er menigt medlem
af TÅGEKAMMERET. 

– Folk i TÅGEKAMMERET er
ikke bange for at være latterlige. Det
er det, der er så fedt ved foreningen.
Vi er her for at have det sjovt og ry-
ste det intellektuelle pres af os, som
vi bliver sat under til daglig, siger
hun. 

Ved siden af Therese Hansen står
21-årige Camilla Skinnerup og nik-
ker. Hun er studerende på Nano-

teknologi og ligeledes menigt med-
lem af festforeningen. 

– Det er ganske simpelt. Vi er
nørder, og vi ved det, men det er os,
der holder de bedste fester, siger
hun med et smil på læben. 

Et halvt århundrede bag glas
I glasmontrer rundt omkring i vand-
rehallen har TÅGEKAMMERET ud-
stillet et hav af gamle og nye reme-
dier, der hver især fortæller en hi-

storie om foreningen. Mest omfat-
tende er uden tvivl den komplette
samling af protokoller. Her kan man
læse mødereferater, løbesedler, bud-
getter og alskens anden kammerhi-
storie tilbage til den 11. oktober
1956, hvor foreningen blev stiftet.

Den militærgrønne Remtorskrive-
maskine trækker også godt med pu-
blikummer til. På den er samtlige
foreningens løbesedler blevet skre-
vet. 

Bussemænd og propaganda
For tiden er det den 24-årige næst-
formand (NF), Aslak Lindballe, der
producerer TÅGEKAMMERETs lø-
besedler. Han læser datalogi og er
forfatteren til den famøse løbeseddel
om bussemænds udseende og kon-
sistens.

– Jeg sad fordybet over en van-
skelig opgave, da jeg pludselig fik
idéen til bussemandssedlen. Og vi
gør det jo alle sammen, så hvorfor

ikke få det ud i dagslyset, spørger
Aslak kækt og tilføjer med mere
alvor i stemmen:
– Formålet med sedlerne er både at
gøre propaganda for vores forening
og sprede glæde og skørhed i hver-
dagen. Og så har man dem jo altid
ved hånden, hvis man mangler lidt
papir til en aflevering. 

Ifølge Aslak Lindballe og andre
medlemmer af TÅGEKAMMERET
er der blevet indleveret op til flere
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– Det er jo lidt sjovt at tænke på, at
“mit barn” allerede er gået hen og ble-
vet 50, siger Per Mark og kniber øjnene
sammen i et karakteristisk smil.

Den pensionerede gymnasielærer i
matematik er kommet tilbage på uni-
versitetet for at være med til at fejre
TÅGEKAMMERETs 50-års jubilæum.
Der er langt flere mennesker i Vandre-
hallen på Matematik denne onsdag,
end der var matematikstuderende på
Aarhus Universitet i 1956.

– Vi var vel ca. 20 i alt, da jeg starte-
de. Det var et dejligt lille miljø, hvor vi
var meget tæt på lærerne. Men jeg syn-
tes, vi manglede en foredragsforening,
som den de havde i København, så jeg
indkaldte, kort efter semesteret var be-
gyndt, til en stiftende generalforsam-
ling, fortæller Per Mark.

Foredragsforening
Der var stor opbakning til en forening,

men noget navn kunne man ikke finde
på, så der blev udskrevet en konkurren-
ce.

– Det var Olaf Pedersen (afdød pro-
fessor ved universitetet, red.) der kom
på navnet TÅGEKAMMERET. Jeg kan
ikke lige huske begrundelsen, men vi
syntes i hvert fald, det passede godt,
siger Per Mark.

Lidt research giver dog en forklaring:
Et tågekammer er et fysisk instrument,
man kan bruge til at analysere radioak-
tive partikler. Partiklerne sendes ind i
en sky af underafkølet alkohol, hvor de
bliver synlige, og Olaf Pedersen mente
derfor, at et alkoholfyldt kammer nok
gav de helt rigtige associationer til en
studenterforening.

Det var nu ikke, fordi løjer og festi-
vitas fyldte så meget i begyndelsen.

– Altså, det var jo primært en fore-
dragsforening. Vi brændte alle meget
for vores fag og inviterede alle mulige
til at komme og holde foredrag. Det he-
le foregik på frivillig basis, og vi havde

stort set ikke en krone at gøre godt
med, husker Per Mark.

Potent punch
Alligevel vandt festerne nu ret hurtigt
indpas i foreningens virke. Berømt og
berygtet blev foreningens punch, der
fik tilført rigelige mængder stærk spi-
ritus.

– Jeg må vist indrømme, at jeg ret
hurtigt blev fast medbrygger på den
punch. I begyndelsen havde den en
høj alkoholprocent og en meget lille
smag, men vi blev bedre til at komme
mere sukker i den. Så smagte den lidt
som saftevand, men virkningen var en
helt anden. Jeg kan huske, at vi en-
gang måtte køre en af tågekammera-
terne hjem i en trillebør og læsse ham
ind af vinduet i kulkælderen, så han
kunne sove rusen ud, fortæller Per
Mark.

Piger var et særsyn på Det Naturvi-
denskabelige Fakultet i slutningen af
50’erne, så de måtte inviteres udefra,

Stolte nørder fylder 50
TÅGEKAMMERET er et forbillede for alle festforeninger. Medlemmerne er stolte af den, og den er sjov, social og gakkende skør. 

To 25-liters kolber med gul 
og grøn vodkapunch. 
Så var tonen slået an til 
TÅGEKAMMERETS 
fødselsdagsreception. 
Til højre i billedet ses 
Therese Hansen, 26. 
Hun er menigt medlem af 
TÅGEKAMMERET og læser 
datalogi. 

Tågen letter
Per Mark havde kun været matematikstuderende i en måned, da han tog initiativ 
til den foredrags- og festforening, der forleden fejrede 50-års jubilæum.

– Der er blevet grundlagt mange gode ølmaver i TÅGEKAMMERET gennem
tiden, sagde tidligere studieleder og medlem af foreningen Tage Bai Andersen
bl.a. i sin tale ved jubilæet. Her er en af dem ved at blive grundlagt i forbin-
delse med en fest i begyndelsen af 60’erne.

Paul Jespersgaard

interview

festdag

Søren Kjeldgaard / AU
-foto



– Man skal ikke tænke på at være sjov, så lykkes
det sjældent, siger Clement Kjersgaard og stryger
det lange, lyse pandehår til siden med en hurtig
bevægelse, idet han læner sig ind over bordet:

– Tænk i stedet på at være skarp og find de cen-
trale punkter i emnet, så kommer de morsomme
kommentarer af sig selv. 

Den 31-årige TV-vært og foredragsholder holder
sig skarp ved at være godt inde i det stof, han taler
om. Han skriver for eksempel selv alt materialet til
sit talkshow “Clement Direkte” på DR2.

– Manuskriptet til programmet er i virkelighe-
den en kronik skrevet om til en anden form. Sådan
er jeg. Jeg forbereder mig sindssygt meget til alle
mine job, fortæller han.

Humor med filter
For Clement Kjersgaard er humor en velovervejet
balancegang.

– Det er vigtigt, at man laver sjov med tingene
på den gode måde. Brodden skal vende den rigtige
vej, siger han. Han finder blandt andet inspiration
til sit talkshow, når han holder foredrag eller er
ordstyrer til en debat.

– Spørgsmålene fra publikum giver mig billeder
af, hvordan andre personer opfatter verden og
vælger deres ord. Det er der rigtig meget stof i,
understreger han med et koncentreret blik.

Clement Kjersgaard blev den første danske stu-
dent ved det internationale United World College i
Hong Kong som 18-årig. Herefter føjede han en
bachelortitel i “Filosofi, Politik og Økonomi” fra

universitetet i Oxford til CV’et, inden han tog til
Danmark og læste statskundskab på Københavns
Universitet. Mediebranchen stiftede han bekendt-
skab med noget tidligere. I en alder af 11 år starte-
de han i 1987 Århus Børneradio. 

Martin H. Damsgaard / mhd@adm.au.dk

Clement Kjersgaard fejer energisk
frem og tilbage på scenen i Studen-
terhus Århus. Foran ham sidder om-
kring 200 forventningsfulde unge
mennesker. Bag ved sig har han et
ekspertpanel i vestlig og islamisk ci-
vilisation. Aftenens debatemne er ci-
vilisationernes sammenstød – støder
vestlig og islamisk civilisation sam-
men eller ej?

– Godt, nu er vi nået til aftenens
afsluttende spørgsmål fra salen. Vi
kender det ikke endnu. Vi ved bare,
at det er godt, det er præcist og
skarpt. Kort sagt, det ridser aftenen
op. Hvem tør stille det? spørger han
ud over forsamlingen. 

Der er bomstille i den tæt pakkede
sal. Clement Kjersgaard lægger i
hurtige ryk vægten frem og tilbage
mellem højre og venstre ben. Så li-
ster en ung kvinde på en af de bager-
ste rækker forsigtigt en arm i vejret. 

– Ja, kom med det, kvitterer den
energiske ordstyrer prompte. 

En skarp fra salen
Spørgsmålet er både skarpt, præcist
og ridser aftenen op. Det lyder, om
der i fremtiden vil ske et sammen-
stød mellem den vestlige og den isla-
miske civilisation. 

Aftenens tre debattører rører på
sig i stolene. Panelet består af Mehdi
Mozaffari, professor i islamiske stu-
dier ved Aarhus Universitet, Trine
Pertou Mach, rådgiver i Mellemfol-
keligt Samvirke samt medlem af SF’s
hovedbestyrelse og Jacob Mchanga-
ma, cand.jur. med speciale i menne-
skerettigheder og demokrati.

Nej til verdenskrig
For en gangs skyld er deltagerne rø-
rende enige.

– Jeg tror ikke, vi får en verdens-
omspændende civilisationskrig, men
vi vil blive ved med at se kampe mel-
lem demokrati og diktatur, lyder sva-
ret fra Mehdi Mozaffari.

Trine Pertou supplerer:
– Man kan også sige, at der altid

vil opstå sammenstød mellem dem,
der tror på de universelle og antiuni-
verselle værdier. Personligt mener

jeg, at demokratiet i de islamiske
lande går gennem de islamiske parti-
er. Det er dem, der har den folkelige
opbakning. 

Trine Pertous syn på vejen til de-
mokrati i de muslimske lande ligger
dog fjernt fra især Jacob Mchanga-
mas. 

– Islamismen ønsker at udrydde
vestlige værdier som individualisme
og politisk frihed. Jeg mener, det
kan blive nødvendigt at gå i væbnet
kamp mod islamismen, så længe vi

holder os inden for vestlige retsprin-
cipper. Men jeg tror ikke, det ender
med en global krig mellem civilisa-
tionerne, siger den juridiske specia-
list i menneskerettigheder. 

Aftenens arrangement var så stort
et tilløbsstykke, at Studenterhus
Århus var nødt til at låse dørene, al-
lerede inden debatten gik i gang. 

Martin H. Damsgaard / mhd@adm.au.dk
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matematikafleveringer på bagsiden
af de små kulørte løbesedler. 

Et rungende hornbrøl bryder den
muntre summen i hallen. For at ære
de gamle traditioner er receptionen
krydret med et par foredrag.

De sidste punchglas fyldes fra to
enorme kolber, der står på et bord
langs ydervæggen, og folk drager
mod auditorium E. Her lægger publi-
kum i en times tid øre til en impone-
rende gang matematisk hjernegym-
nastik udført af den tidligere profes-
sor ved Matematik Ebbe Thue Poul-
sen. Ved vejs ende høster han et øre-
døvende bifald, inden gæsterne igen
finder vej ud til vandrehallen.

TÅGEKAMMERET a la tresserne
Lytter man til snakken rundt om-
kring i krogene, tyder det på, at flere
af TÅGEKAMMERETs medlemmer
missede en pointe eller to under fo-
redraget – ikke mindst på grund af
de våde varer. Men Tage Bai Ander-
sen, tidligere studieleder på Det Na-
turvidenskabelige Fakultet, holdt
stand under samtlige udregninger, og
det på trods af, at han er tidligere
medlem af foreningen tilbage i tres-
serne.

– Hånden på hjertet, så var det et
fristed for os alle, men der blev nu
også holdt mange fester. En af mine
tidligere kolleger sagde om TÅGE-
KAMMERET: Det er et sted, hvor
man kan være menneske – nogle for
meget menneske, siger Tage Bai An-
dersen og fortsætter med et glimt i
øjet:

– Dengang brugte vi 96 procent al-
kohol i punchen. Efter 10 minutter
kunne vi alle sammen synge – men
aldrig i takt. 

Martin H. Damsgaard / mhd@adm.au.dk

når der var fest og revy – et andet af
foreningens tilløbsstykker fra begyn-
delsen.

Arbejdet i foreningen tog en del af
Per Marks tid de første studieår. 

– Jeg fik jo nok ikke læst så meget,
som jeg skulle. Jeg var engageret i
mange ting, der ikke lige havde med
studiet at gøre. Jeg kom lidt bagefter,
og folk begyndte da også på et tids-
punkt at snakke om, at ham Per, han
hørte da vist til på alle årgangene,
siger Per Mark.

En af underviserne på matematik
var Ebbe Thue Poulsen. Han havde
også lagt mærke til den unge Pers
manglende meritter.

– På et tidspunkt fik jeg en opga-
verapport tilbage, hvor Ebbe havde
skrevet, at nu var det vist på tide, at
jeg begyndte at læse. Men det førte,
så vidt jeg husker, blot til, at jeg
holdt op med at aflevere opgave i det
fag, siger den aldrende tågekamme-
rat og kniber øjnene sammen i et
smil. 

Sin eksamen fik han trods alt.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

lasse laustsen, 22,
stud.scient.pol.
Vi vil stadig se konflikter
mellem forskellige gruppe-
ringer i vesten og den
muslimske verden, men
der er ikke grobund for en
større krig. Man skal huske
på, at mange af de isla-
miske regimer er funderet
på USA’s motiver.

Debataftenen “Civilisationernes Sammenstød” i Studenterhus Århus var velsignet med et
engageret og spørgevilligt publikum. CAMPUS spurgte igen og fik svar på, om tilhørerne
forventer, at den vestlige og islamiske civilisation vil støde sammen i et stort opgør.

kirstine rask, 25,
stud.scient.pol.
Jeg tror ikke, at de to over-
ordnede civilisationer kom-
mer til at støde sammen.
Faktisk mener jeg slet ikke,
at man kan dele verden op
i en vestlig og islamisk civil-
isation. Det er alt for over-
ordnet. Men hvis vi taler
om modstridende ideologi-
er, tror jeg, vi vil komme til
at se mange sammenstød i
fremtiden. 

jonas sørensen, 21,
stud.scient.pol.
Jo, jeg forventer, at der sker
et større sammenstød af en
eller anden slags. Måske ik-
ke lige Tredje Verdenskrig,
men helt klart flere terror-
angreb og invaderinger, som
vi kender dem i dag. Det
bliver dog ikke et opgør
mellem hele den islamiske
verden og vesten, men med
fundamentalistiske ideologi-
er og den vestlige verden
som modstandere.

payam zamani, 22,
stud.scient.pol. 
Det helt store sammenstød
får vi aldrig. USA er slet
ikke interesseret i at ud-
slette deres fjendebillede
nummer et. Det er i øvrigt
forkert at se på islam som
én stor civilisation. Der er
større forskelle internt i
den muslimske religion,
end der er forskel på islam
og kristendom. 

Global kulturkrig udsat 
Vi vil fortsat se kampe mellem demokrati og diktaturer, men en krig mellem vesten og islam, bliver der 
aldrig tale om. Det var budskabet fra et kompetent debatpanel til Videnfestival i Studenterhus Århus.

Clement Kjersgaard mener, han får overskud til at være morsom, fordi han forbereder sig så grundigt. 

Seriøs spradebasse
Clement Kjersgaard er en gudbenådet entertainer, 
men tag ikke fejl af de hurtige jokes. Han er 
forberedt til fingerspidserne og inde i sit stof. 

konflikt

Søren Kjeldgaard / AU-foto
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Kantinen på Geologisk Institut sum-
mer af naturfaglig snak for de mind-
ste. Godt og vel 80 folkeskolelærere
er halvvejs igennem Naturfagsda-
gen, der har klimaændringer som
tema. At dømme ud fra snakken ved
bordene er lærerne ovenud tilfredse
med det faglige udbytte. 

Det er første gang, at Aarhus Uni-
versitet afholder en faglig dag for
lærerne i grundskolen, og bag arran-
gementet står Biologisk og Geolo-
gisk Institut i fællesskab. Program-
met byder på fire foredrag og en
rundvisning i forskningslaboratorier
på begge institutter. 

Faglig ballast
Charlotte Mose Larsen er naturfags-
lærer i 8. klasse på Tungelundskolen
i Thorsø.

– Det giver en faglig ballast at
blive opdateret på det sidste nye
inden for sit fag. Jeg har fået stof og
idéer til mange undervisningstimer,
og det kommer mine elever til gavn.

Sådan et udbytte af dagen var lige,
hvad arrangørerne havde håbet på
og regnet med.

– Dagen er ment som en inspira-
tionsdag, hvor lærerne skal have ud-
videt deres faglige horisont, så de
kan vælge mere nutidige emner til
undervisningen, siger medarrangør
lektor Birgit Olesen, Biologisk Insti-
tut. 

Naturlig charmeoffensiv
Arrangementet er også et forsøg på
at øge interessen for naturfag blandt
folkeskolens elever. I niende klasse

skal de vælge, om de vil gå på natur-
faglig linje i gymnasiet, og det valg
har indflydelse på, om de kan læse
naturfag på universitetet. 

– Det er nødvendigt med en aktu-
el og spændende undervisning i fol-
keskolen, hvis eleverne skal blive
interesseret i naturfag, siger Birgit
Olesen.

Naturfagslærer Thomas Rose fra
Erritsø Centralskole i Fredericia bli-
ver uden tvivl en god ambassadør

for faget. Han har netop været inde i
et forskningslaboratorium på Geolo-
gi. Her hørte han om, hvordan geo-
loger, ved hjælp af mudder fra bun-
den af en sø, kan analysere, hvilken
indflydelse klimaændringer har på
miljøet. 

- Det var virkeligt interessant. Det
er sådan noget, jeg kan bruge i un-
dervisningen, når jeg gerne vil inspi-
rere eleverne og fortælle om, hvad
man bruger naturfag til, siger Tho-

mas Rose.   
Ifølge arrangørerne kan lærerne i

grundskolen højst sandsynligt glæde
sig til flere naturvidenskabelige te-
madage. Folkeskolelærerne opfor-
drede især til tværfaglige arrange-
menter og gerne med andre af na-
turfagene repræsenteret. 

Martin H. Damsgaard / mhd@adm.au.dk
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På Geologisk Institut fik lærerne mulighed for at kaste et blik i polarisationsmikroskoperne, der blandt andet viste nogle farvestrålende billeder af bjergarten glimmerskiffer. 

Klima på 
skemaet
Naturfagsdagen for folkeskole-
lærere var en udpræget 
succes. Lærerne blev 
inspireret til en højaktuel 
undervisning, der gerne 
skulle udbrede interessen 
for naturfagene

Søren Kjeldgaard / AU-foto

Mediterende munke og bedende nonner,
der får sprøjtet et sporingsstof ind i hjer-
nen, når de oplever det religiøse toppunkt
i deres indre bøn. Troende personer med
noget, der ligner en gammeldags cykel-
hjelm på hovedet, som skal kunne frem-
provokere religiøse oplevelser. Alt sam-
men med det formål at lokalisere, hvor i
hjernen Gud sidder. 

For nogle er det stødende, for andre er
det videnskab. For Forum Teologi Natur-
videnskab var det emnet for det første af
tre foredrag i efteråret, der alle handler
om bevidsthed og religiøs erfaring. Ved
arrangementet talte Anne Runehov, der er
svensk religionsfilosof og gæsteforsker
ved Københavns Universitet, og teolog
Janus Kirk Faaborg, der har skrevet spe-
ciale om neuroteologi, et felt mellem
neurovidenskab og teologi. 

Provokerende forskning
En af de forskere, der vækker forargelse i
nogle kredse, er canadiske Michael Per-
singer. Han har udstyret sine forsøgsper-
soner med en hjelm, der påvirker hjernen
med svag magnetisk stråling, og som iføl-

ge Persinger kan fremprovokere religiøse
oplevelser. 

Et svensk forskningshold satte sig for at
teste hjelmen og PET-scanne en person,
der fik en religiøs oplevelse med hjelmen
på. Svenskerne kom dog aldrig så langt.
Efter at have udsat den nordamerikanske
neurologs forsøg for en standard dobbelt
blindtest, kunne de konkludere, at Per-
singers forsøg slet ikke fremkaldte en reli-
giøs oplevelse (dobbelt blindtest betyder,
at hverken forsøgspersonen eller forske-
ren var klar over, hvornår hjelmen var
tændt). Resultatet var en pinlig affære for
canadieren, der formentligt havde oplyst
forsøgspersonen om, hvornår hjelmen var
aktiveret. Det havde fået forsøgspersonen
til selv at starte en religiøs oplevelse, og
derved var objektiviteten røget på gulvet. 

Munke i scanneren
Neuroforskerne Andrew Newberg og Eu-
gene d’Aquili har også forsøgt at lokalise-
re religiøse oplevelser i hjernen, men hel-
ler ikke de har haft meget held med sig. I
en såkaldt SPECT-scanner kunne de to
forskere påvise aktivitet i frontallapperne
hos bedende munke og nonner. Men det
er der ikke noget usædvanligt i. Så snart

vi tænker, opstår der nemlig aktivitet i
frontallapperne. 

Janus Kirk Faaborg mener, at scan-
ningsmetoderne skal blive meget bedre,
før neurologerne får held med deres pro-
jekt. 

Kræver bedre teknik.
– Man kan jo ikke slæbe en PET-scanner
med op på en bjergtop for at scanne en
bedende munk, men det er noget nært så
fleksibelt, udstyret skal være, siger Janus
Kirk Faaborg.

Ifølge den århusianske teolog kræver
det også et langt større tværfagligt samar-
bejde end i dag, hvis man skal kunne lo-
kalisere de religiøse oplevelser i hjernen. 

– En religiøs oplevelse er et produkt af
flere af hjernens områder, og det kræver
viden fra mange forskellige fagfolk for at
blive klog på alle områderne. 

Det næste foredrag i Forum Teologi Na-
turvidenskab finder sted mandag den 13.
november i Studenterhusets mødelokale 2
og handler om drømme og menneskelig
bevidsthed. 

Martin H. Damsgaard / mhd@adm.au.dk

Jagten på Gud
Neurologer prøver ihærdigt at finde ud af, hvor i hjernen de religiøse oplevelser befinder sig. 
Det skorter ikke på opfindsomheden, men indtil videre lader troen sig ikke indfange. 

M
artin H

. D
am

sgaard

neuroteologi

vidensdeling

Det kræver langt bedre teknik, end vi har i dag, hvis neurologerne
skal kunne scanne sig frem til, hvor de religiøse oplevelser sidder i
hjernen, mener teolog Janus Kirk Faaborg, der for nyligt har skrevet
speciale om emnet på Aarhus Universitet. 



Leverforsker, overlæge,
dr.med., Susanne Keiding har
modtaget en bevilling på en
million kroner om året i fem
år fra National Institutes of
Health i USA. 

Det er kun banebrydende
forskning uden for USA, der
modtager bevilling fra Natio-
nal Institutes of Health (NIH)
uden amerikansk medansøger.
Ud over at forskningen skal
være af højeste internationale
kvalitet, må der heller ikke fo-
regå lignende forskning i USA. 

Susanne Keiding og holdet omkring hende udfor-
sker leverens mange funktioner med avanceret og
patientvenlig PET/CT-scanning, der kombinerer
måling af leverens funktion (PET) og struktur (CT).
Det vil blandt andet hjælpe patienter med skrump-
elever og patienter med kræft i leveren, da de, ved
hjælp af den ny scanning, kan få en mere individuel
og målrettet behandling end i dag. 

Unikke betingelser
Susanne Keiding fremhæver, at hendes forskerhold
har haft helt særlige muligheder for gensidig inspi-
ration og samarbejde mellem klinik og forskning.
Det skyldes hendes kombinerede ansættelse ved 
Levermedicinsk Afdeling V og PET-centret, Århus
Universitetshospital. 

Forskningsprojekterne tager udgangspunkt i kon-
krete kliniske problemer, og resultaterne bliver hur-
tigt indført i klinikken, hvor de kommer patienterne
til gode. En afgørende faktor for NIH har desuden
været, at man i Århus har mulighed for at udvikle
metoder ved hjælp af griseforsøg for derefter direkte
at overføre teknologien til mennesker. 

Susanne Keiding blev overlæge ved Århus Univer-
sitetshospital i 1992 og adjungeret lektor ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet i 2002. Hun har
udgivet mere end 150 videnskabelige artikler.

www.liver.dk 

Den 53-årige dr.med. Troels
Herlin er udnævnt til klinisk
professor i pædiatrisk reumato-
logi, som er læren om gigtsyg-
domme i børns bevægeappara-
tet.

Troels Herlins har primært
udforsket, hvordan betændel-
sestilstande opstår, og hvilke
biologiske konsekvenser de har
– den såkaldte inflammations-
immunologi. I de senere år har
han koncentreret sig om klinis-
ke og eksperimentelle emner
inden for børnereumatologien. Et af hans aktuelle
forskningsområder er ultralydsscanning af led ved
kronisk børneleddegigt. Her undersøger Troels Her-
lin bl.a. ultralydsscanningens betydning for tidlig di-
agnostik, behandlingseffekt og langtidsfølger. Han
forsker desuden i smerter ved børneleddegigt, hvor
han undersøger dels smertemestringsstrategier og
dels børnenes grundlæggende holdninger til smerte
set i forhold til oplevelsen af smerte og graden af
handicap. Troels Herlins tredje aktuelle forsknings-
område omhandler forekomst, symptomer, følge-
virkninger og behandling af gigt i kæbeleddene hos
børn med børneleddegigt. 

Troels Herlin er speciallæge i pædiatri – læren om
børn, deres normale vækst, udvikling og sygdomme
– og har gennemgået en ekspertuddannelse i bør-
nereumatologi med ansættelser på både Hospital for
Sick Children i Toronto i Canada og Århus Kommu-
nehospital.

I 1991 oprettede Troels Herlin den børnereuma-
tologiske landsdelsfunktion i Vestdanmark med til-
knytning til børneafdelingen i Århus. Siden udflyt-
ningen til Skejby Sygehus i 1996 har han medvirket
til en betydelig udvidelse af den børnereumatologis-
ke funktion, hvor 500 børn fra Jylland og Fyn føl-
ges. Siden 1992 har han været overlæge på børneaf-
delingen på Århus Universitetshospital og lektor i
pædiatri ved Aarhus Universitet.

Troels Herlin har publiceret 121 videnskabelige
artikler og lærebogskapitler. For sin forskning inden
for børnereumatologi har Troels Herlin i 2001 mod-
taget Dronning Ingrids Forskningspris af Gigtfor-
eningen.            

Produkter baseret på nanopartikler ven-
tes at få væsentlig betydning for udvik-
lingen af fremtidens samfund. Men der
mangler viden om, hvordan de produkter
vil påvirke mennesker og miljø. Det skal
et forskningsprojekt ved Aarhus Univer-
sitet nu råde bod på.

Professor Herman Autrup fra Institut
for Miljø- og Arbejdsmedicin har modta-
get otte millioner kroner fra Det Strate-
giske Forskningsråd til at udvikle testsy-
stemer til risikoanalyse af frie nanopar-
tikler. Det drejer sig om partikler, som
også indgår i forskningen ved iNANO-
centret ved Aarhus Universitet. Partikler
forventes at kunne bruges i forbindelse
med antibakterielle overflader og ved
fotokatalyse, der specielt kan anvendes
inden for avanceret vand- og luftrens-
ning. 

iNANO er da også en af partnerne i
projektet, som Herman Autrup står i
spidsen for. Her skal han også arbejde
sammen med Danmarks Miljøundersø-
gelser og virksomheden SCF Technologi-
es. De tre partnere skyder sammen 4,5

millioner kroner i projektet, der er ud-
valgt af NABIIT – det strategiske forsk-
ningsprogram for tværgående brug af
nano-, bio- og IT, som netop har uddelt
31 millioner kr. til fire nye forsknings-
projekter.

Formanden for programkomiteen,
professor Lars Mathiassen, siger, at pro-
jektet tager fat på en meget væsentlig
problemstilling. 

– Og det sker på den måde, som vi
finder bedst, nemlig i takt med at tekno-
logierne udvikles, så man forholder sig
direkte til den specifikke nanoteknologis-
ke forskning, der er i gang netop nu. I
Det Strategiske Forskningsråd er vi over-
beviste om, at det har større effekt end
risikoforskning, der forholder sig gene-
relt til nanoteknologien.

Penge til katalysatorforskning
Også professor Flemming Besenbacher
fra iNANO-centret fik udbytte af NA-
BITTs seneste uddeling. Som projektle-
der modtager han otte millioner kroner
til et projekt, der skal afbilde den atoma-

re opbygning af nanopartikler i katalysa-
torer og afsløre partiklernes katalytiske
egenskaber. Katalysatorer udgør grund-
stenen i praktisk talt al kemisk produk-
tion og danner basis for adskillige vigtige
teknologier inden for miljøbeskyttelse –
f.eks. til at oprense og bearbejde fossile
brændstoffer for at fjerne svovl og sikre
en bedre udnyttelse af olieressourcer.

– Vi skal udnytte den seneste udvik-
ling inden for scanning probe mikrosko-
pi (SPM), som har gjort det muligt at af-
bilde vigtige katalytiske processer i real-
time. Men et fuldt udbytte af de mange
data herfra stiller krav om nye og bedre
IT-redskaber, forklarer Flemming Besen-
bacher. Han forventer, at projektet vil
føre til nye internationale gennembrud i
forståelsen af nanopartiklernes funktion. 

Katalysatorprojektet har et budget på
godt 17 millioner kroner, som ud over
pengene fra NABIIT dækkes af tre pro-
jektpartnere fra erhvervslivet, nemlig
Haldor Topsøe, Image Metrology og SCF
Technologies.

NAVNE
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De humanistiske fag har været kritiseret mange gange
i løbet af de seneste par år. Fagene har måttet stå mod
kritik over for dels det blotte optagelsesantal, dels al-
deren på færdiguddannede kandidater og selvfølgelig
også arbejdsløsheden blandt cand.mag’erne m.fl.

Ikke al kritikken har været fair. Noget kritik er selv-
følgelig berettiget, men når det bliver til en hetz mod
en stor og forskelligartet gruppe af
fag og discipliner, må man også
være parat til at stoppe op og
orientere sig igen.

Med hensyn til arbejdsløs-
hedsproblemet kan man nu
konstatere, at antallet af hu-
manister i det private er-
hvervsliv er mere end fordoblet
inden for de seneste 10 år. Det er en særdeles god
nyhed. Der er ganske vist stadig en markant overar-
bejdsløshed, som dog ikke skyldes dårlige kvalifikatio-
ner, men ganske enkelt, at de danske universiteter –
men ikke Aarhus Universitet! – konsekvent nægter at
reagere på denne overarbejdsløshed og reducere i an-
tallet af optagne.

På Aarhus Universitet har man været aktiv i kampen
for de studerendes vilkår efter endt uddannelse. Her i
byen mener vi ikke, at vi kan være tjent med, at de stu-
derende skal gå uden arbejde, når de er færdige – så
hellere lade dem uddanne sig til noget andet. 

Derfor reducerede Aarhus Universitet for ikke så lang
tid siden optaget på Humaniora med cirka otte pro-
cent. Det nytter bare ikke så meget på landsplan, hvor
de andre universiteter har øget optaget på de huma-
nistiske uddannelser for at tilegne sig flere midler. Og
så kommer der jo ikke balance i regnskabet.

Det er især filosofi, idehistorie og litteraturviden-
skab, der har en dimmittendledighed på mellem 30 og
50 procent. Visse naturvidenskabelige dimmittender
(biologi og geografi) er også “fucked” i de første par år
– men ikke så meget som humanisterne.

Men hvorfor? Undersøgelser fra arbejdsgiverorgani-
sationerne viser, at et manglende kendskab til arbejds-
livet, en dårlig erhvervsvejledning fra universiteterne
og en mangelfuld erhvervsorientering i uddannelserne
er delvist skyld i problemet.

Det er almindeligt kendt, at erhvervslivet rent faktisk
har behov for humanister, der bl.a. kan hjælpe dem
med at afsætte deres varer i fremmede markeder. Det
illustreres vel også fint af det boom, der har været på
de asiatiske studier i Europa generelt.

Men det ændrer ikke på det faktum, at universiteter-
ne – også Aarhus Universitet – må kigge nye veje i den
måde, uddannelserne er opbygget på. Reaktionære
studienævn og studieordninger er ikke med til at hjæl-
pe de studerende godt på vej, når de engang er færdige
– selvom nogen måske vil mene, at en uddannelse er
et mål i sig selv. 

Det er ganske enkelt ikke fair, at nye studerende
skal have deres muligheder ødelagt, fordi man enten
ikke vil – eller ikke kan – se sandheden i øjnene.

En unfair hetz?

klummen

Nikolaj Hawaleschka Steenberg,
stud.jur.

penge til risikoanalyse af nanoteknologi

specialist i børns 
gigtsygdomme

prestigefyldt bevilling 
til leverforskning



Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (AU)
Opslår herved et antal stipendier og fripladser til be-
sættelse pr. 1. juli 2007 eller snarest derefter. Ansøg-
ningsfrist: mandag den 4. december 2006 kl. 12.00
præcis. Opslaget i sin fulde ordlyd kan ses på web-
adressen: www.health.au.dk/phd/announcement

Det Naturvidenskabelige Fakultet (AU)
Der indkaldes ansøgninger om stipendier til den na-
turvidenskabelige ph.d.-uddannelse. Disse stipendier
er primært knyttet til tværfaglige forskningsprojekter
inden for nanoscience. Opslaget kan rekvireres på
web-adressen: www.nat.au.dk/phd.htm
Ansøgningsfrist 15. november 2006 kl. 12.00.

Det Teologiske Fakultet (AU)
Ved Forskerskolen Teologi og Religionsvidenskab, Det
Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, opslås her-
med stipendier til besættelse pr. 1. februar 2007 eller
snarest derefter. Ansøgningsfrist: onsdag den 15. no-
vember 2006 kl. 12.00. Opslagets fulde ordlyd kan
findes på web-adressen: www.teo.au.dk 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (AU)
Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er et antal
ph.d.-stipendier og kandidatstipendier inden for øko-
nomi og ledelse, jura, statskundskab og psykologi le-
dige til besættelse pr. 1. januar 2007 eller snarest
derefter. Ansøgningsfrist: 15. november 2006 kl.
12.00.

En komplet oversigt over aktuelle opslag samt op-
slagenes fulde ordlyd kan ses på http://www.sam-
fundsvidenskab.au.dk/nyt/ledigestillinger 

Kulturaftalestipendier 2007-2008, 
længerevarende ophold 
Oplysninger om de enkelte landes stipendietilbud og
særlige ansøgningsbetingelser findes på CIRIUS’
hjemmeside: www.ciriu-sonline.dk
Ansøgningsfrist for studerende: 
6. december 2006 kl. 12
Ansøgningsfrist for forskere:
Schweiz: 1. november 2006
Tyskland og Tokai University (Japan): 15. november
2006
Øvrige: 8. januar 2007

Novo Scholarship Programme in Biotechnology
and Pharmaceutical Sciences
For the year 2007 Novo Nordisk and Novozymes offer
scholarships to support graduate training of some of
the best students at universities in Denmark and
Southern Sweden. The scholarship can be initiated
anytime between February 1, 2007 and September 1,
2007. Application forms can be obtained from Berit
Albrechtsen, Corporate Research Affairs, Novo Nordisk
A/S, DK-2880 Bagsværd, e-mail: bal@
novonordisk.com, phone: +45 4442 3810.
Apply before Wednesday, November 15th, 2006 at
12.00. Se www. au.dk/meddelelser

TTiill  lleejjee

Dejlig rækkevilla i Åbyhøj på stille vej fremlejes i
perioden 10.01.07 - 01.08.07 til gæstelærer eller
lign. Villaen er lys og velholdt (117 kvm), med 3
værelser på 1. sal samt badeværelse. Køkken og
to store stuer med udgang til privat have og stort
fællesareal med legeplads. 200 m fra busstop
med direkte linje til Uni, samt 10 min. på cykel til
Uni. Bredbånd internet og kabel-TV inklusiv. Røgfri
foretrækkes. Husleje 7000 pr måned plus forbrug
(el. og varme). Lejes møbleret.
Derek Beach 8942 1292. email: derek@ps.au.dk

2-etages halvt dobbelthus på 106 kvadratmeter i
Højbjerg til leje fra 1.1.07 til 1.7.07. Huset, der lig-
ger tæt på by, skov og strand, har fire værelser på
1. sal, og to stuer, et køkken og et badeværelse i
stuen. Direkte busforbindelse til byen og universi-
tetet. Røgfri/husdyrfri foretrækkes. Pris pr. måned:
8000 (inkl. kabeltv og internet) + el, varme og
vand (gennemsnitligt 1900 per måned.
Dan Ringgaard, tlf. 8736 0438/8942 1896 
email: nordr@hum.au.dk

Comfortable house in Åbyhøj for rent in all of
2007 or longer. Three bedrooms, quiet garden
with terrace for year round BBQ, 2 Mbps broad-
band, fully equiped and furnished: dish washer,
microwave, fridge, freezer, washing machine and
clothes drier. 3 km from centre. 10 minute drive to
International School of Aarhus. Public transport
around the corner. Non-smokers preferred.
Lena Lindholt, 8625 0088, 2380 2971 
email: lena@lindholt.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.

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

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
forskningsstøtte

Forsvar 

SAM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i stats-
kundskab afholder cand.scient.pol. AAnnddeerrss  BBrraanntthh  PPee--
ddeerrsseenn  en offentlig forelæsning over emnet: “Der øn-
skes en diskussion af, hvilke faktorer der var afgø-
rende for beslutningen om genopretning af Skjern Å,
herunder om genopretningen kunne være blevet ved-
taget på andre tidspunkter?”. Forelæsningen finder
sted onsdag den 8. november 2006 kl. 14.15 i Aud. A
I, Bygning 1333.

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

Cand.med.vet. AAnnnnee  SSooffiiee  HHaammmmeerr  den 27. oktober
2006 kl. 14.00: “High throughput analysis of lympho-
mas using tissue microarrays and evaluation of spe-
cific applications of the technology in veterinary rese-
arch”. Forsvaret finder sted i Patologisk Auditorium,
Bygning 18, Århus Sygehus, Nørrebrogade.

Cand.psych. NNiiccoolliinnee  MMaarriiee  HHaallll  onsdag den 1. no-
vember 2006 kl. 14.00: “What springs to mind. An
investigation into the neural and phenomenological
characteristics of involuntary and voluntary conscious
memories”. Forsvaret finder sted i Neurologisk Audi-
torium F, bygning 10, Århus Sygehus, Nørrebrogade
44.

MMaaiikk  SSttiieehhlleerr, MD, den 10. november 2006 kl. 14.00:
“Mesenchymal stem cells for bone reconstruction –
molecular and tissue-engineering strategies”. Forsva-
ret finder sted i Patologisk Instituts Auditorium,
Århus Sygehus, Nørrebrogade.

Cand.med. NNiieellss  CChhrriissttiiaann  BBjjeerrrreeggaaaarrdd  den 10. no-
vember 2006, kl 13.00: “The recommended Danish
diagnostic strategy in colorectal cancer”. Forsvaret
finder sted i Auditorium I, Århus Sygehus, Tage Han-
sens Gade 2.

Cand.scient. HHaannnnee  LLeettzziiuuss  JJuusstt den 8. december kl.
14.00: “Thymic function in inflammatory skin disea-
ses”. Forsvaret finder sted i  Patologisk, Auditoriet,
Dermato-venerologisk afdeling, Århus Sygehus, P. P.
Ørumsgade 11, Århus.

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i syge-
pleje holdes nedenstående offentlige forsvar:

Cand.cur. JJaannee  CClleemmeennsseenn  den 27. oktober 2006, kl.
14.00: “Pervasive healthcare: Home treatment of pati-
ents with diabetic foot ulcers”. Forsvaret finder sted i
Auditoriet, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sy-
geplejevidenskab, Høegh-Guldbergsgade 6A, bygning
1633.

Sundhedsplejerske HHaannnnee  KKrroonnbboorrgg den 1. november
2006 kl. 14.00: “Tidligt ammeophør – kan det fore-
bygges? Et forskningsprojekt i sundhedsplejens prak-
sisfelt”. Forsvaret finder sted i Auditoriet, Institut for
Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab,
Høegh-Guldbergsgade 6A, bygning 1633.

Tildelinger

SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har tildelt AAsshhffaaqquuee  AAhhmmeedd  MMeemmoonn, MD, ph.d.-
graden i medicin for afhandlingen: “Studies of the
EGF-family, calcium and its binding protein, S100C in
relation to bladder cancer”.

TEO
Det Teologiske Fakultets akademiske råd har den 25.
september 2006 tildelt cand.theol. KKaassppeerr  BBrroo  LLaarrsseenn
ph.d.-graden i teologi for afhandlingen “Recognizing
the Stranger: Anagnorisis in the Gospel of John”.

Forsvar

HUM
Fredag den 10. november 2006 kl. 13.00 (præcis) for-
svarer lektor JJaakkoobb  HHoohhwwyy sin doktorafhandling “Re-
duce and Conquer. Some philosophical Papers on

Meaning and Mind”. Forsvaret finder sted i Auditori-
um A1 (lokale 101), bygning 1333, Bartholins Allé. De
officielle opponenter er professor Dan Zahavi, Køben-
havns Universitet, og dr.phil. Steen Brock, Aarhus
Universitet.

doktorgraden 

ph.d.-graden 

stillinger
studenterundervisere 
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om faglige
og pædagogiske kvalifikationer. Aflønning i henhold
til finansministeriets overenskomst med SUL (Studen-
terundervisernes Landsforening). Ansøgningen skal
indeholde CPR-nr. Opslagenes fulde ordlyd fremgår
af fakulteternes hjemmeside.

Institut for Statskundskab
Under Studienævnet for Statskundskab og Samfunds-
fag opslås et antal stillinger som studenterundervise-
re i forårssemestret 2007 i fagene Metode, Viden-
skabsteori og klassikere, Økonomi og Komparativ
politik II. Ansøgningsfrist 8. november 2006 kl. 12.00. 

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

Det Teologiske Fakultet 
En treårig stilling som adjunkt i judaistik er ledig til
besættelse pr. l. marts 2007 eller snarest derefter.
Ansøgningsfrist: 13. november 2006 kl. 12.00.

En stilling som lektor i arabisk historie, kultur- og
samfundsforhold er ledig til besættelse 1. august
2007 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist: 13. no-
vember 2006 kl. 12.00.

andre institutioner
Studentermedhjælp, Internationalt Sekretariat
Sekretariatet søger pr. 1. december 2006 en studen-
termedhjælper til boligafdelingen. Ca. 12 timer ugent-
ligt i gennemsnit. Hovedparten af timerne vil være i
ugerne omkring 1. januar, 1. februar, 1. august og 1.
september, hvor der er naturlige spidsbelastninger,
og hvor der vil kunne blive tale om (næsten) fuld-
tidsarbejde. Ansøgningsfrist onsdag den 1. november
2006 kl. 12. Se www.au.dk

ESA
En del stillinger er opslået ledige ved den europæ-
iske rumfartsorganisation. Yderligere oplysninger på
hjemmesiden: www.esa.int/hr/index.htm

Danida
Internationale stillinger. Yderligere oplysninger på:
www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik

Professor, dr.phil. Viggo Brøndal 
og hustrus legat
For 2006 er et antal legatportioner til rådighed til
støtte af unge sprogvidenskabsfolk med kandidat-
eller ph.d.-grad og med udpræget videnskabelig til-
bøjelighed til fortsat studium af sprogvidenskab. Der
kan eksempelvis ydes støtte til forskningsophold, 
publicering eller tilsvarende formål til fremme af
forskningen. Ansøgningsfrist: 20. november 2006.

Læge Dorff Kjeldsen og Hustrus Fond
Indkalder ansøgere til legat for lægestuderende. An-
søgningsfrist: 10. november 2006. Ansøgningsskema
kan rekvireres på kos@aalkat-gym.dk

Studenterfonden af 1963
uddeler midler til studerende, der har et arrangement
af faglig, social eller kulturel karakter. Ansøgnings-
frist: 15. november 2006. 

Eiler og Tatiana Filtenborgs Legat
Et antal legatportioner (i alt kr. 8.000,-) er til udde-
ling i efterårssemesteret 2006 til trængende og vær-
dige studerende ved Aarhus Universitet, fortrinsvis
inden for det lægevidenskabelige fakultet.

Ansøgningsskema kan afhentes på SU-kontoret,
Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Århus C eller printes ud
fra www.au.dk/su (almindeligt legatansøgningsskema)

Ansøgningen skal være SU-kontoret i hænde se-
nest onsdag den 15. november 2006, klokken 14. 
Kun legatmodtagere vil få brev om tildelingsresulta-
tet. Uddelingen finder sted i slutningen af december
2006.

Den Arnamagnæanske Kommission (KU)
Indkalder ansøgere til et stipendium i håndskriftstu-
dier i København samt til Det Arnamagnæanske Sti-
pendium for perioden 2007.
Ansøgningsfrist: 20. november 2006 kl. 12.00. 

Garvermester C.W. Gerickes Legat
Et antal legatportioner er til uddeling i foråret 2007.
Ansøgningsskema kan rekvireres på nedenstående
adresse, hvortil legatansøgningen også stiles.
Advokat Birgitte Stenbjerre, Grønningen 17, 1270 Kø-
benhavn K. Tlf: 33155050. Ansøgningsfrist: 30. no-
vember 2006. Kun modtagere af legatet får svar. Ud-
delingen forventes at finde sted i februar/marts 2007.

legater bolig

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på: www.perst.dk
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LUNDBECKFONDEN

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej 17, 2900 Hellerup. Tlf.  +45 39 12 80 00. www.lundbeckfonden.dk

LUNDBECKFONDEN

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej  17,  2900 Hellerup.  Tlf .  +45 39 12 80 00.  www.lundbeckfonden.dk

Personer med bumser og raske kontroller søges!
Vil du hjælpe med at finde årsagen til bumser?

Vi er i gang med et videnskabeligt forskningsprojekt, der forsøger at afdække årsagen til bumser. 
I den forbindelse har vi brug for prøver fra personer med bumser og raske kontroller.

Det drejer sig om helt uskadelige podninger for bakterier fra din hudoverflade og dine talgkirtler. 
Selve prøvetagningen tager kun kort tid og foregår på Aarhus Universitet. 

Det vil være en stor hjælp, hvis du vil medvirke!

Du bedes kontakte sekretær Ulla Schmidt på tlf.: 8942 1734 

OOvveerrllææggee  oogg  lleekkttoorr  HHaannss  BB  LLoommhhoolltt
IInnssttiittuutt  ffoorr  MMeeddiicciinnsskk  MMiikkrroobbiioollooggii,,  AAaarrhhuuss  UUnniivveerrssiitteett
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Mandag 23.
kl. 17-19. indre form
Gæstelektor Dagmar Mirbach, Tübingen Universitet,
holder fra den 23. til den 26. oktober en forelæs-
ningsrække over temaet “Indre form – et nyplatonisk
filosofem i det 18. århundredes æstetik”. Emner og
tænkere, der vil blive taget op, er Plotin, Shaftes-
bury, kunstteorier i Tyskland mellem Baumgarten og 
romantikken samt “genopdagelsen” af Plotin om-
kring 1804/05. Alle forelæsninger finder sted i Nobel-
parken, bygn. 1467, lok. 515, og er på engelsk. Arr.:
Institut for Filosofi og Idéhistorie.

kl. 19. jazz i studenterhuset
Mandag aften står i jazzens tegn. Besætningen i
efterårets mandagsjazz vil variere med vægt på 
tidligere eller nuværende konservatoriestuderende 
og evt. med uderfrakommende solister. 
Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

kl. 19.30. hitlers spisekammer
Historikeren Joachim Lund om dansk industris og
landbrugs rolle under Anden Verdenskrig. 
Entré kr. 25. Hornung-stuen, Studenternes Hus. 
Arr.: Historia.

Tirsdag 24.
kl. 13.15-17. markedsanalyse
Lær dit marked at kende! Er der et marked for det,
jeg vil beskæftige mig med? På dette møde vil du
kunne erhverve dig en viden om dine markedsmulig-
heder. Gratis. Tilmelding på www.cfe.au.dk 
Finlandsgade 25, Arr: Center for Entrepreneurship.

kl. 19. international night
Danish and international students meet to have 
a nice evening. Nordhavnsgade 1. 
Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Onsdag 25.
kl. 10-12. international spouses group
Economics at the University of Aarhus by Per Baltzer
Overgaard, School of Economics and Management.
Faculty Club, Building 1421, 1st Floor, Fredrik Nielsens
Vej.

kl 12.15. what things do
Guest professor Peter-Paul Verbeek on the 
philosophy of technology and design. 
Lok. 138, Adorno-bygningen, Helsingforsgade 10. 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 14.15. birc-seminar
Bernt Guldbrandtsen, Research Centre Foulum, on
“Variance components Based QTL Mapping”. 
Hoegh-Guldbergs Gade 10, Building 1090. 
Arr.: Bioinformatics Research Center.

kl. 14.15. the history 
of sex in american cinema
Jody Pennington, Associate Professor, Dept. of Eng-
lish, Aarhus University, on the social and historical
context that influenced changes in how sexuality has
been shown on American movie screens from the
1950s to today. He will compare and contrast the
way sexuality is represented in recent films such as
Mike Nichols’ Closer (2004) and Ang Lee’s Brokeback
Mountain (2005). Aud. 1, Building 1441 (Teologi). 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 16.15. bomben i turbanen
Lektor Mikael Rothstein om religion som en 
afgørende faktor også i en sekulær samfundsorden 
i efterårets foredragsrække om Religion og politik.
Aud. A1, bygn. 1333. Arr.: Kritisk Profil.

kl. 20. electronic night
Studerende fra konservatoriets elektroniske linje
præsenterer deres projekter. Kr. 20 for ikke-medlem-
mer. Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Torsdag 26.
kl. 13.15-15. kampen for 
kvindestemmerett i norge
Professor, dr.phil. Gro Hagemann, Universitetet i Oslo,
om kvinnevalgrettens historie i Norge fra 1880 og om
å konstruere seg selv som politisk subjekt. Bygn.
1410, lok. 136. Arr.: Historie og Områdestudier.

kl. 14.15. gesamtkunstwerk som kunstbegreb
Forskningsadjunkt Anders Munch, Arkitektskolen i
Aarhus, om helhedsvision og modernitet i avantgar-
den. Lok. 124, Kasernen, Langelandsgade 139. 
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet 
for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 19. spil dansk dag
Over hele landet er dagen dedikeret dansk musik.
Mød Michael K, Pernille Gundvad, Frolk og Oberst.
Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

kl. 19.30. mellem sprogene
Lyrikaften med digteren Morten Søndergaard, der 
reflekterer over, hvad der sker, når man flytter sig ud
af et sprog og ind i et andet og skriver i det mellem-
rum. Andre temaer er den lydlige side af sprog og
lyd i det hele taget. Desuden digtoplæsning, ost og
rødvin. Entré kr. 25, ikke-medlemmer kr. 50. Foyeren,
Det Teologiske Fakultet. Arr.: Studenterkredsen.

Fredag 27.
kl. 9.15-16. potentialitet og politik
Seminar om Giorgio Agambens filosofi med indlæg
fra Henrik Skov Nielsen, Jørn Erslev Andersen, 
Line Felding og Mikkel Bolt Rasmussen. Lille Sal, 
Ridehuset, Langelandsgades Kaserne. 
Arr.: Filosofisk Forening, Idehistorisk Forening og
Kunsthistorisk Foredragsforening MOBIL.

kl. 14.15. tiltrædelsesforelæsning
I forbindelse med sin tiltræden som professor i Ny
Testamente forelæser Eve-Marie Becker om Patmos.
Efterfølgende er der reception. Det Teologiske 
Fakultet. Arr.: Afd. for Gammel og Ny Testamente.

kl. 20. poetry slam
Indledende runde i DM i poesiens kampsport. 
Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Tirsdag 31.
kl. 13.15-17. markedsføring
Hvordan overbeviser jeg andre om, at mit produkt 
er uundværligt? Gratis. Finlandsgade 25.
Tilmelding og flere oplysninger på www.cfe.au.dk   
Arr: Center for Entrepreneurship. 

kl. 18-21. fokuser. kontroller. vind.
Et arrangement om at håndtere eksamenssituationen
eller jobsamtalen bedre. Vejerboden, Nordhavnsgade
1. Arr.: DM-stud.

kl. 19. international night
Danish and international students meet at Nord-
havnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Onsdag 1.
kl. 10-12. international spouses group
Visions for Continuing Education and Life Long 
Learning by Rector Sten Tiedemann, Folkeuniver-
sitetet Århus. Faculty Club, Building 1421, 1st Floor,
Fredrik Nielsens Vej.

kl 12.15. moralizing technology
Guest professor Peter-Paul Verbeek on the moral 
relevance of technological artifacts. Lok. 138, 
Adorno-bygningen, Helsingforsgade 10. 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 14.15. good commercials? 
Prof. Kathrine Skretting on quality in advertising
films. Store Auditorium, IT-huset, Åbogade. 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 16.15 muhammedkrisen
Lars Qvortrup, Center for Interaktive Medier, Syd-
dansk Universitet, om religion, politik og offentlighed
i foredragsrækken Politik og religion. Aud. A1, bygn.
1333. Arr.: Kritisk Profil.

Torsdag 2.
kl. 13.15-15. ved mandens side i klassekampen
Lektor Kirsten Gomard om socialismens kvindeeman-
cipationsteorier, som de blev repræsenteret i Det
Tyske Socialdemokratiske Partis blad Die Gleichheit i
tiden omkring 1900 – samt de problemer og konflik-
ter, der blev udgrænset i den store sags tjeneste.
Bygn. 1410, lok. 136. Arr.: Historie og Områdestudier.

kl. 16.15. concepts and knowledge 
in humans and animals
Guest lecture by Prof. Dr. Albert Newen, University of
Tübingen, who works on classical topics in analytical
philosophy of mind, partly in interdisciplinary interac-
tion with cognitive science. Richard Mortensen Stuen,
Studenternes Hus. Arr.: Lektor Johanna Seibt,
Forskningsområdet Videnssamfundet.

kl. 19.30. pirater og terrorister 
Johnny Depp-lignende pirater og islamistiske terroris-
ter deler ikke mindst i deres forhold til staten en
række karakteristika, hævder idéhistorikeren Mikkel
Thorup, ph.d. Med udgangspunkt i begrebet 
“menneskehedens fjende” fokuserer han på, hvordan
stater har bekæmpet ikke-statslige voldsaktører og
samtidig har brugt de samme udskældte “terrorister”
som f.eks. statsautoriserede pirater eller kapere. 
Studenternes Hus. Arr.: Studenterkredsen.

Søndag 5.
kl. 20. fuldmåneaften i planetariet 
Få svar på spørgsmålet, om man kan fange et 
stjerneskud. Hør om stjerneskud og meteoritter. 
Forestillingen gentages kl. 21.30. Entré kr. 60.
C.F. Møllers Alle 100, Universitetsparken. 
Arr.: Steno Museet.

Mandag 6.
kl. 19.30. spartas krigere
Adam Schwartz om hoplitterne og krigsførelse i 
oldtidens Grækenland. Entré kr. 25. Richard 
Mortensen Stuen, Studenternes Hus. Arr.: Historia.

kl. 14.15. lindhard lecture
Professor Elliott Lieb, Princeton University, on Quan-
tum Mechanics, the Stability of Matter and Quantum
Electrodynamics. Aud. F, Dept. of Mathematical 
Sciences. Arr.: Center for Teoretisk Naturvidenskab.

Tirsdag 7.
kl. 19. international night
Danish and international students meet to have 
a nice evening. Nordhavnsgade 1. 
Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Onsdag 8.
kl. 10-12. international spouses group
Faculty Club, Building 1421, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 14.15. virksomhedens 
kommunikation gennem medierne
Professor Roy Langer, RUC, om erhvervsjournalistik-
kens udvikling, virksomheders strategiske kommuni-
kation og mediernes dækning af virksomhedens 
sociale ansvar. Store Auditorium, IT-huset, Åbogade.
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 14.15. birc-seminar
Morten Lindow, The Bioinformatics Centre, University
of Copenhagen, on “Intragenomic matching reveals
huge potential for miRNA regulation in plants”.
Hoegh-Guldbergs Gade 10, Building 1090. 
Arr.: Bioinformatics Research Center.

kl. 16.15. adskillelser af religion og politik
Adjunkt Anders Berg-Sørensen, KU, om sekularisme 
i foredragsrækken Politik og religion. Aud. A1, bygn.
1333. Arr.: Kritisk Profil.

kl. 19. schopenhauer
Forskningslektor, dr.phil. Søren Fauth giver en 
kritisk introduktion til tysk filosofis “enfant terrible”.
Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus. 
Arr.: Filosofisk Forening.
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Oplysninger om arrangementer sendes til campus@au.dk KALENDER
23. oktober – 8. november
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Netværket som kunst og som redskab for kunstnere
er temaet for et seminar i IT-huset, hvor man kan
møde en række personer med erfaring i at skabe
teknologiske og sociale netværk. De skal bl.a. give
svar på, hvordan disse netværk påvirker kunsten.

Også kunst bliver nemlig i stigende grad distribue-
ret via netværk og er ikke længere blot et produkt,
man kan eje og udstille. Stadig flere kunstnere opfat-
ter også traditionelle begreber som “værk”, “oprin-
delse” og “ophavsret” som snerrende bånd for deres
udfoldelser. Et værk er ofte produkt af de fælles ud-
foldelser i et netværk, og selve dannelsen af et net-
værk kan være værket selv i denne nye kunst.

Samtidig udgør den nye kunstneriske praksis i al-
ternative netværk en aktivisme, som stiller spørgsmål
til de usynlige regler, der styrer offentlige og halv-
offentlige rum som internettet eller et indkøbscenter.
Derfor søger seminaret også svar på, om hackeren er

forbryder eller interventionskunstner, og om netværk,
der bryder den eksisterende orden, er udgangspunkt
for en ny økonomi.

Blandt oplægsholderne er Rasmus Fleischer fra det
svenske “Piratbyrån”, der er initiativtager til en af
internettets mest populære fildelingstjenester
(www.thepiratebay.org), som det svenske politi for
tiden ser nærmere på. Seminaret er arrangeret af
Center for Digital Æstetik-forskning, Mapping Inter-
vention og Forskningsprojektet Interfacekulturens
Æstetik.

ArtNetWork
25/10 kl. 10-16
it-huset, åbogade 15
gratis – ingen tilmelding
mere på www.aestetik.au.dk

Et bredt tværfagligt samarbejde inden for den mo-
derne hjerneforskning har givet en helt ny forståelse
af årsagerne til psykiske lidelser samt deres udvik-
ling og behandling. Fra det molekylære til det
psykologiske niveau er der sket en række landvin-
dinger, som professor i psykiatri Raben Rosenberg
vil tage op ved det kommende arrangement i fore-
dragsrækken “Forskning i Fokus”. 

Hvorfor bliver man psykisk syg? Hvad er årsag til
skizofreni, depression eller alkoholafhængighed, og
hvordan kan psykoterapi og medicin virke på
samme måde i hjernen?, er nogle af de emner,
Raben Rosenberg vil behandle, ligesom han vil
komme med nogle bud på, hvad vi kan forvente af
de kommende år. Raben Rosenberg er videnskabelig

leder af Center for Psykiatrisk Grundforskning Ved
Psykiatrisk Hospital i Århus. 

Forelæsningen er et samarbejde mellem Aarhus
Universitet, Folkeuniversitetet i Århus og Politiken og
er åben for alle. Den efterfølgende debat styres af
indlandsredaktør Jacob Svendsen, Politiken. 

forskning i fokus
den neuropsykiatriske revolution
onsdag 25/10 kl. 16.30-18
aud. 1, søauditorierne, 
universitetsparken
gratis adgang
tilmelding via www.politikenbillet.dk 

seks forskere om “liv”
Big Bang og naturkræfternes egenskaber er natur-
ligt nok det første tema i den foredragsrække om
“Liv”, som Det Narturvidenskabelige Fakultet invi-
terer til de kommende seks tirsdage.

Lektor Steen Hannestad, der er astrofysiker,
tager den første aften tilhørerne med tilbage i
tiden og giver bla. svar på, hvad naturkræfterne
er, hvordan vores omverden er en konsekvens af
deres egenskaber, og hvordan forskerne arbejder
på at lære mere om dem.

Livets udvikling fra primitive livsformer til avan-
cerede organismer er temaet for det følgende
foredrag. Det emne vil museumsinspektør Jan Gru-
wier Larsen fra Naturhistorisk Museum behandle
ud fra den synsvinkel, at evolutionen er afhængig
af, hvilken organisme, der mere eller mindre tilfæl-
digt fik adgang til en væsentlig ressource og der-
med startede en ny udviklingsproces.

Nøglen til at forstå os selv ligger i det humane
genom, som lektor Kim Kusk Mortensen tager fat
på i det tredje foredrag. Kortlægningen af det hu-
mane genom og alle de andre genomer, hvis
koder løses i disse år, åbner for spændende mu-
ligheder i behandlingen af sygdomme, men rejser
også en række etiske spørgsmål, som også be-
handles denne aften.

I de følgende foredrag kan man hente viden
om menneskets udvikling og udbredelse samt
spørgsmålet, om der er liv andre steder i kosmos.
Der rundes af med en aften om kunstigt liv og
kunstig intelligens.
Læs mere på www.nat.au.dk

liv
offentlig foredragsrække
24/10 og følgende 
fem tirsdage kl. 19-21
aud. 1, søauditorierne
universitetsparken
gratis adgang

lokaldemokrati i 
kina og danmark
Forskere fra Kina og Norden mødes i den kom-
mende uge i Århus for at diskutere de problemer,
som lokalpolitikere dagligt står over for i både
Danmark og Kina. Selv om der er tale om to
meget forskellige politiske systemer, er der nemlig
også slående ligheder.

Sideløbende med ommøbleringen af danske
kommuner har kineserne en intens debat om ad-
ministrative og politiske reformer bl.a. på landsby-
niveau, og det giver muligheder for frugtbare
sammenligninger, mener arrangørerne af den fire
dage lange konference, Østasiatisk Afdeling og In-
stitut for Statskundskab. Det gælder bl.a. lokalpo-
litikeres manøvremuligheder over for staten, og
hvordan lokale interesser påvirker de samme poli-
tikere.

Konferencen byder på to offentlige gæstefore-
læsninger med fremtrædende kinesiske forskere
om fredagen. Professor Xu Yong fra Central China
Normal University taler om konkrete eksperimen-
ter med at give mere magt og ansvar til landsby-
boerne, som siden opløsningen af folkekommu-
nerne har manglet græsrodsorganisationer til at
tage sig af lokale affærer. Xu Yong er kendt som
en af Kinas førende forskere og reformatorer på
dette felt.
Professor Dong Lisheng fra Chinese Academy of
Social Sciences taler om eftermiddagen om en
række eksperimenter med lokale valg i Kina, som
også kan give et indtryk af, hvor langt de kinesis-
ke myndigheder for tiden er villige til at strække
sig i retning af at demokratisere lokalsamfundene. 

Man kan læse mere om konferencen på
www.iho.au.dk/nyheder/seneste/local_governance

local governance in china and denmark
27/10 i studenternes hus
kl. 9.15-10.30 
Community Building in Rural China
mødelokale 1

kl. 13.15-14.30 
Chinese Local Elections 
mødelokale 2, 

det lærde selskab
åbner dørene
For første gang siden stiftelsen for 61 år
siden åbner Det Lærde Selskab i Århus nu
sine døre for andre end medlemmerne.
Dog kun for de, der er potentielle medlem-
mer af det hæderkronede selskab, og det
vil sige forskere mindst på lektorniveau
med tilknytning til Aarhus Universitet.

– Vi gør det forsøgsvis med de to kom-
mende foredrag for at gøre opmærksom
på selskabet og dets aktiviteter, begrunder
selskabets præsident, professor Raben Ro-
senberg, initiativet. Han tror, flere potenti-
elle medlemmer ikke er opmærksomme på
selskabets eksistens og dets aktiviteter,
som siden starten i 1945 bl.a. har omfattet
drøftelser af videnskabelige spørgsmål.

– Selskabet er et enestående forum for
at mødes på tværs af faggrænser og fakul-
teter og drøfte relevante emner. Men skal
sådan et selskab også være stærkt frem-
over, kræver det, at der hele tiden kommer
nye medlemmer med nye interesser, siger
Raben Rosenberg, der siden 2003 har
stået i spidsen for de omkring 140 med-
lemmer.

De – og “gæsterne” – kan den 31. okto-
ber høre professor Mehdi Mozaffari fra In-
stitut for Statskundskab tale om islamis-
mens opståen og dens konsekvenser. Her
er der lagt op til en debat om substansen
i truslen fra islamismen og de metoder, der
kan anvendes til at bekæmpe den. 

Der er en entré på 75 kr., som også
dækker ost og rødvin, og man skal tilmel-
de sig senest onsdag den 25. okt. kl. 12
på e-mail kby@psykiatri.aaa.dk

Anders Correll

netværk i kunstens tjeneste

debatmøde om hjerneforskning

35 medicinstuderende er i næste uge klar til at plan-
te den første karse på månen. Det sker, når tæppet
går for premieren på årets medicinerrevy i Tivoli Fri-
heden, hvor de sidste intense prøver afvikles i disse
dage.

Hvorfor den traditionsrige revy i år hedder Den
Første Karse På Månen fortoner sig i det uvisse.

– Titlen siger alt og ingenting, så den er meget
rammende, forklarer Jesper Weile, som sammen med
Julie Mackenhauer instruerer de revyerfarne og -debu-
terende medstuderende. 

Instruktøren lover dog en revy med både skarp
politisk satire og sort humor.

– Og den er absolut ikke kun for medicinstuderen-
de. Vi har lagt vægt på at skabe en revy, som ikke
kun handler om os selv, men rammer bredt, under-
streger Jesper Weile, der instruerer revyen for tredje
gang. Uden at afsløre for meget af indholdet kan
CAMPUS røbe, at temaer som fugleinfluenza, cykel-
hjelme og Reimar Bo kommer under behandling i de
planlagte fem forestillinger.

Forberedelserne til årets medicinerrevy begyndte
omkring 1. september. Siden manuskripterne lå klar,
har de studerende øvet omkring 70 timer om ugen.
Først i Viktor Albeck Bygningen og nu i Tivoli Frihe-
dens teater, hvor man regner med et par tusinde til-

skuere til de kommende forestillinger. Billetter til 
revyen kan købes hver dag kl. 11-13 i Medicinerhuset,
bygning 161, Ole Worms Allé i Universitetsparken.

den første karse på månen
tivolo friheden
tirsdag 31/10 kl. 19.30
onsdag 1/11 kl. 19.30
torsdag 2/11 kl. 19.30
fredag 3/11 kl. 16.00 og kl. 19.30
kr. 65

medicinstuderende lover satire og sort humor

De medicinstuderende
har haft travlt med at
sy kostumer til årets
revy, hvor bl.a. fugle-
influenzaen kommer
under behandling. 



Isaac Asimov, den berømte science fiction-
forfatter, sagde engang, at den mest interes-
sante sætning inden for videnskaben ikke er
“heureka!” (jeg har fundet det), men “det er
sjovt.”

Det tager de helt bogstaveligt i IG Nobel-
komiteen, som nu på 16. år uddeler et antal
priser som en pendant til de rigtige nobelpri-
ser. Priserne uddeles til forskning, som med
komiteens egne ord “først får en til at grine
og derefter tænke”. Og det gjorde de så, de
1200 publikummer i Harvard’s Sanders Thea-
tre den 6. oktober, hvor de ti priser blev ud-
delt af rigtige nobelprisvindere, der altid ind-
bydes til lejligheden.

Støddæmpning i hjernen
I år var det især prisen i ornitologi, der løb
med den store opmærksomhed, og det forstår
man godt. Professor Ivan Schwab fra Univer-
sity of California har nemlig løst en gåde på
linje med cirklens kvadratur: Hvordan kan
det være, at Søren Spætte og hele hans træ-
hakkende spættefamilie ikke får hovedpine
eller deciderede hjerneskader af alt det hak-
keri?

Ornitologiske studier har vist, at spætter
gladeligt hakker 12.000 gange på en dag og
op til 20 gange i sekundet. En del af hakkene
er rent rituelle, så de må altså kunne lide det,
selv om hvert hak giver en tyngdepåvirkning
på 1200g. Det svarer til, at et menneske med
25 km/t kører ind i en væg med hovedet for-
rest, og det vil selv Stig Tøfting formentlig
ikke finde morsomt blot en enkelt gang. Så
hvorfor er skovene ikke fyldt med omtågede
og døende spætter med svære hjerneskader?

Dissektionen af adskillige spættehoveder,
CT-scanninger samt superslow videoopta-
gelser af spætter i aktion giver forklaringen.
Den lille fugl har kun meget lidt væske i hjer-
nen, og det reducerer transmissionen af chok-
bølger, der ellers ville ødelægge hjernen.
Desuden er hjernen tæt pakket af en svampe-
agtig knogle, der holder den på plads, og
muskler i kraniet fungerer som støddæmpere.
Som boksere, der er klar til at modtage et
slag, spænder spætten sine stærke nakke-

muskler inden hvert hak, og et millisekund
før næbbet rammer træet har den et tredje
øjenlåg, der går ned og beskytter øjnene mod
træsplinter. Med andre ord er spætten i
usædvanlig grad bygget til at modtage 1200g
– 20 gange i sekundet.

Ivan Schwab dedikerede i sin takketale,
som han holdt iført hjemmelavet spætte-
kostume, prisen til den afdøde ornitolog
Philip May, der kom på sporet af spættens
hemmelighed tilbage i midten af 70’erne.

Rektal massage mod hikke
Prisen i medicin var et andet højdepunkt ved
årets uddeling. Den gik til dr. Francis Fesmire
fra University of Tennessee for at have fundet
en ny måde at kurere hikke på. Hikke skyldes
løbske elektriske impulser i vagus nerven, og
på et tidspunkt fik dr. Fesmire en patient,
som havde hikket uafbrudt hvert andet se-
kund i 72 timer. Den mandlige patient var
derfor villig til at prøve hvad som helst. Fes-
mire havde lige læst om et tilfælde, hvor en
løbsk hjerterytme var blevet normaliseret via
rektal massage, så han tog en chance, iklædte
sig handsker og begyndte en intens vagal sti-
mulation via anus. 

“Det virkede, og resten er historie”, fortalte
Fesmire det velfornøjede publikum i Sanders
Theatre. Opdagelsen udløste en siden meget
citeret artikel i tidsskriftet Annals of Emer-
gency Medicine med titlen: “Termination of
intractable hiccups with digital rectal massa-
ge,” og Fesmire afslørede da også ved prisud-
delingen, at han havde været lidt skuffet over,
at han “kun” havde vundet en IG Nobel og
ikke en rigtig nobelpris. Men hans søn have
opmuntret ham: “Hey far, det er lige som at
vinde Darwin Prisen, uden at man behøver at
dø af det!” havde sønnen sagt.

Og for de læsere af Bagsiden, der ikke ved,
hvad Darwin Prisen er, kan vi fortælle, at det
er en pris, der fejrer forbedringen af det men-
neskelige genom, ved at ære de folk, der har
slået sig selv ihjel på de mest tåbelige måder
og derfor – heldigvis – har fjernet sig selv fra
arvemassen. Prisen uddeles posthumt.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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Frugtbare kvinder bærer pænt tøj

Hvis din kvindelige kollega eller medstuderende af
og til dukker op i sin gamle forvaskede gymnasie-
sweatshirt og højtaljede 80’er Levis-jeans og andre
gange i velstrøget Prada-skjorte og kort nederdel,
er det ikke nød-
vendigvis, fordi
hun lider af æste-
tisk personlig-
hedsspaltning. 

Ny forskning fra
University of Cali-
fornia tyder på, at
kvinder har for-
skellig tøjstil alt
efter, hvor de be-
finder sig i deres
menstruationscy-
klus. Kort sagt
klæder de sig
mere elegant og
lækkert på, når de har ægløsning.

– Kvinderne har en tendens til at bruge nederdel i
stedet for bukser, vise mere bart hud, bære flere
smykker og i det hele klæde sig mere fashionabelt
på, når de er mest fertile, siger forskeren bag under-
søgelsen Martie Haselton. 

Det opsigtsvækkende resultat er allerede blevet
udgivet i en artikel i tidsskriftet Hormones and Be-
haviour, hvor Haselton bruger det som et blandt
flere argumenter til at modbevise påstanden om, at
hunkøn af homo sapiens-racen skulle være de ene-
ste hunkøn i dyreriget, der kan skjule – endda for
sig selv – hvornår de er mest frugtbare. 

Haselton bad i undersøgelsen 30 kvindelige stu-
derende om at møde op på laboratoriet flere gange i
løbet af en måned uden at lade dem vide, hvad eks-
perimentet handlede om. Her blev de fotograferet to
gange – i deres mest og mindst fertile fase. Herefter
lod han 42 mænd og kvinder bedømme fotografier-
ne og svare på, hvornår kvinderne så mest attraktive
ud. I godt 60 procent af tilfældene valgte personer-
ne fotografiet af kvinderne i deres mest fertile fase. 

En lur giver bedre eksamen

En lille blund under en kedelig forelæsning kan give
succes ved eksamensbordet, viser ny forskning of-
fentliggjort i tidsskriftet Neurobiology of Learning
and Memory.

Amerikanske forskere har vist, at folk, der tager en
lur på gennemsnitligt 47 minutter har lettere ved at
huske facts, de har lært i forvejen, end folk der hol-
der sig vågne. Det er i forvejen kendt, at REM-søvn
har en effekt i forhold til evnen til at huske hand-
linger – formentlig fordi hukommelseselementer
under REM-søvnen bliver flyttet fra hippocampus til
andre dybereliggende steder i hjernen. 

– Vores forsøg viser, at en lille lur midt på dagen
også forbedrer evnen til at huske kendsgerninger og
begivenheder, der kan udtrykkes i tale, siger lede-
ren af undersøgelsen dr. Matthew Tucker.

Tænder forbedrer hukommelsen

Det er ikke kun en “lurbasse”, der forbedrer hukom-
melsen (se historien ovenfor). Det gør tænder tilsy-
neladende også. Forskere fra universiteterne i
Stockholm, Umeå og Tromsø har i et fælles projekt
fundet ud af, at folk, der har mistet tænderne og
fået implantater, har dårligere hukommelse end
folk, der har deres egne tænder.

– Tænder er vigtige for ældre menneskers helbred.
Når man tygger, kommer der iltrigt blod til hjernen,
og man tygger både bedre og hårdere, hvis man har
sine egne tænder, forklarer odontologiprofessor Jan
Bergdahl fra universitetet i Tromsø. 

De norske og svenske forskere vil nu undersøge,
om antallet af tænder har betydning for hukommel-
sen, og om for eksempel visdomstænder spiller en
særlig vigtig rolle for hukommelsen.

Redigeret af Hans Plauborg

Heureka!!!
Hvorfor får den ikke hovedpine?

Tast og vind

Hvor mange år fyldte fest- og 
foredragsforeningen TÅGEKAMMERET
for nylig?

Blandt de indsendte svar 
trækker CAMPUS lod om 
en boggave fra Forlaget Univers
til en værdi af 800 kr.

Send sms til
2899 2577
senest mandag 
den 30. oktober

Vinderne af quizzen i nummer 16 
blev Marie Louise Torjusen.

Den hakker og hakker – op til 20 gange i 
sekundet. Hvordan kan den holde til det? 
Svaret gemmer sig i spættens hoved.

ig nobelpris

andre ig nobelpriser 2006

AAkkuussttiikk: Lynn Halpern fra Harvard Vanguard Medical Associates og Radolph
Blake fra Vanderbilt University for deres eksperimenter om, hvorfor menne-
sker ikke kan lide lyden af fingernegle, der skraber hen over en tavle.

BBiioollooggii: Bart Knols og Ruurd de Jong fra Wageningens landbrugsuniversitet 
i Holland for deres påvisning af, at malariamyggen finder lugten af 
Limburgerost og menneskefødder lige tiltrækkende. Opdagelsen kan få 
betydning i forhold til at udvikle kemiske produkter, der kan lure myggene
væk fra mennesker.

FFyyssiikk: Basile Audoly og Sebastien Neukirch fra Université Pierre et Marie
Curie i Paris for deres indgående studier af, hvorfor tør spaghetti ofte 
brækker i mere end to stykker. 

MMaatteemmaattiikk: Nic Svenson og Piers Barnes fra Australian Commenwealth 
Scientific and Research Organization for at regne ud, hvor mange 
fotografier man skal tage for (næsten) at være sikker på, at ingen på 
et gruppebillede har lukkede øjne.

Kilde: www.improbable.com

Scanpix
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