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Hovedparten af de studerende mener ikke, at
erhvervsvejledningen på Aarhus Universitet er
god nok. De står forvirrede og famlende i for-
hold til, hvad de kan bruge uddannelsen til.
Det viser en undersøgelse af kandidatstude-
rende fra Den Blå Årgang (2000), som univer-
sitetet følger gennem deres studietid. 

Det er ikke, fordi der ikke er tilbud i forhold
til erhvervsvejledning. Men spørgsmålet er, om
det er de rigtige tilbud. Under hver 10. kom-
mer til de arrangementer som JobParat, Pro-

jektzone.dk, jobsøgningskurser og virksom-
hedsdating. 

Universitetet er ifølge universitetsloven for-
pligtet til at tilbyde erhvervsvejledning, og om-
rådet er da også et satsningsområde i udkastet
til den nye udviklingskontrakt. Der er vilje til
at gøre det bedre. Spørgsmålet er bare hvor-
dan.

TTeemmaa  ssiiddee  33  oogg  88--99

Hvor skal vi hen?

Stik piben ind    
3 & 11

Ny sms-quiz:
Vind et måltid
bagsidenFra universitetet til Højesteret  6

Lars Kruse /AU-foto
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Der er et gammelt ordsprog, der siger, at klæder skaber folk
– det er muligvis sandt – men man kunne godt udvide ord-

sproget til, at smukke bygninger og omgivelser skaber store
tanker og god forskning.

Jeg har sagt det før, og jeg gentager det gerne: Aarhus Uni-
versitet er et utroligt smukt universitet, som vi kan være

stolte af. Med optagelsen i Kulturministeriets arkitekturkanon
er det nu også officielt slået fast, at Aarhus Universitets campus
er en af perlerne blandt de mange store
danske bygningsværker. Det skal vi na-
turligvis være stolte over, og det er kun
positivt, at universitetet kommer i fokus
for andet end de gode forskningsresul-
tater. Derfor er der grund til igen at
takke de store arkitekter C. F. Møller,
Kay Fisker og Poul Stegmann, der sam-
men med havearkitekt C. Th. Sørensen i
begyndelsen af trediverne udtænkte den
enkle, funktionelle og i sin gennemført-
hed smukke arkitektur i Universitets-
parken.  

Der er ikke tvivl om, at deres fremsynethed og forståelse for
betydningen af gode omgivelser er medvirkende til, at Aar-

hus Universitet er med helt fremme i eliten. Aarhus Universitet
er internationalt attraktivt. Det sidste fik vi et godt bevis på,
først da Danmarks Grundforskningsfond i sidste uge tildelte
Aarhus Universitet tre ud af de seks første Niels Bohr professo-
rater, der er beregnet til gæsteprofessorer fra den internationa-
le elite, og igen da det Det Frie Forskningsråd tildelte unge for-
skere fra Aarhus Universitet syv ud af de 24 pladser i dansk
forsknings nye dreamteam af unge eliteforskere. 

Men de gode omgivelser gør det ikke alene – at skabe gode
forskere og kandidater, der kan konkurrere med de bed-

ste, begynder med god vejledning og rådgivning af de studeren-
de. En netop afsluttet undersøgelse af den ”Den blå årgang”
viser, at vi skal blive bedre til at åbne de studerendes øjne for,
hvordan de kan bruge uddannelsen. Det skal være let og over-
skueligt for de studerende at tilrettelægge fleksible og moderne
uddannelser af høj kvalitet. Det stiller krav til vejledningen og
hele det ledelsesmæssige og administrative system, og derfor er
det også et af de satsningsområder, vi har valgt at fokusere på i
den udviklingskontrakt, bestyrelsen har sendt videre til for-
handling med Videnskabsministeriet.

Lauritz B. Holm-Nielsen 
ny næstformand for Rektorkollegiet

– Valget af Lauritz B. Holm-Nielsen som næstformand er
en klar styrkelse af Rektorkollegiet, og jeg glæder mig til at
arbejde sammen med ham om at fastholde de danske uni-
versiteters centrale rolle i den danske samfundsudvikling,
siger formanden for Rektorkollegiet, Jens Oddershede.

Lauritz B. Holm-Nielsen blev valgt på Rektorkollegiets 
heldagsmøde den 24. januar, hvor arbejdsprogrammet for
2006 stod øverst på dagsordenen. Netop globalisering og
internationalisering, der er nogle af Lauritz B. Holm-Niel-
sens mærkesager, er i fokus de kommende år. /ac

En kanon uge

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

De gode omgivelser gør
det ikke alene – at skabe
gode forskere og kandi-
dater, der kan konkurrere
med de bedste, begynder
med god vejledning 
og rådgivning af de 
studerende. 
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The undergraduates at the University
of Aarhus would like more careers ad-
vice in connection with their teaching.
This is one result of a study of Mas-
ter’s degree students from “Den Blå
Årgang” (The Blue Year Group), who
are being monitored by the University.
The Blue Year Group includes students
from all possible study areas, and they
all started their degree programmes in
2000.
In other words, the University’s own
survey has reached the same conclu-
sion as an independent study carried 

out by the Danish Evaluation Institute
in the autumn: the careers advice ser-
vice provided by Danish universities
does not cover the needs that many
students have.

Studies manager Eva Teilmann 
agrees that the careers advice service
needs to be more relevant and mea-
ningful, and that the University needs
to find the people best qualified to
deal with this task.  The student coun-
sellors used at present are mostly 
experienced students from the subject
area concerned, and they do not feel 

particularly well qualified to provide
careers advice. The Faculty of Science
has decided to ask researchers and 
teachers to be responsible for careers
advice with a view to ensuring the re-
levance of the service provided.

Under the Danish Universities Act of
2003, all Danish universities must pro-
vide a careers advice service. And in a
draft development contract with the
Ministry of Science, Technology and In-
novation the University of Aarhus has
undertaken to improve its student 
guidance and careers advice service. 
P.p 3,8-9

The Danish architect C.F. Møller never wavered for a single
second when people suggested changing the style of the
buildings or using entirely different materials to moderate
the strictly modernist design of the University. He always
dismissed such ideas. And he was clearly right to do so, be-
cause the University of Aarhus has just been included in a
canon of Danish architecture drawn up by the Danish Minis-
try of Culture, alongside buildings such as Jørn Utzon’s
Opera House in Sydney, the East Bridge over the Great Belt,
and the Århus City Hall, which was designed by Arne Jacob-
sen.

C.F. Møller was not the only man responsible for the 
characteristic style of the yellow-brick buildings surrounding
the University Park, and indeed the Park itself. He won the
architectural competition for the design of the University in
1931 in partnership with his colleagues Kay Fisker and Povl
Stegmann and the landscape gardener C. Th. Sørensen. But
from 1942 onwards he took sole responsibility for the expan-
sion of the complex. And even though he was also solely re-
sponsible for designing the Aarhus School of Business, two
hospitals in the city (Kommunehospitalet and Skejby Syge-
hus), and the Salling department store, C.F. Møller’s most
enduring monument will always be the University of Aarhus.
P. 5

The University must improve its careers advice service

It’s official – the University of Aarhus is a masterpiece!

JUST A MINUTE

TTiimmee:       Wednesdays 10am – 12 noon 
(if not otherwise announced)

PPllaaccee:        Faculty Club, Building 1421, 1st Floor, Fredrik 
Nielsens Vej, next to the Student House (if not 
otherwise announced). Please note that where 
“no meeting” is announced (e.g. before, during 
and after the ISG programme) members of the 
group usually meet from 10.15 am at the Café 
at The Women’s Museum (next to the Cathedral)

0011  FFeebb  Welcome and Introductions

0088  FFeebb The Renaissance in Italy and Europe by Marianne 
Pade, Dept. of Classical and Romance Studies

1155  FFeebb No Meeting 

2222  FFeebb World English from a Danish Perspective
by Johanna Wood, Department of English.

2288  FFeebb Visit to the City Hall
We are invited for a guided tour at 9.30 am, 
followed by a talk by the new Mayor Nicolai 
Wammen (took office in January). Refreshments
will be served. We meet at the main entrance of 
the City Hall. Please be punctual! 
Please note that this is a Tuesday!

0088  MMaarr Mini ISG Concert (including pieces by Mozart) by 
Nobuko Tanenouchi and Mitsuko Seki, 
both Dept. of Microbiology (details follow)

1155  MMaarr Some Pictures from Moscow and Observations 
from the city last December 
by Elena Bouzinova, Institute of Physiology

2222  MMaarr Being a spouse in Washington, D.C. Jobhunting 
there – and some experiences from working 
at the Danish Embassy by Helle K. Holm-Nielsen

2299  MMaarr  The Renaissance in Denmark by Marianne 
Pade, Dept. of Classical and Romance Studies

0055  AApprr  Senior Policy in the Region 
by City Council Member Kate Runge, M.D.

1122  AApprr No Meeting 

1199  AApprr Visit to the Danish Veterinary and Food 
Administration, Region North.
Information about food safety and health 
from farm to fork (Further details follow)

2266  AApprr To be announced

0033  MMaayy Visit to The Independent Order of Odd Fellow 
(Sisters). Further details follow

1100  MMaayy Renaissance Party

Autumn 2006: First meeting 6 September. Welcome 
by Rector Lauritz B. Holm-Nielsen

Poul Ib Henriksen

International Spouses Group – Programme
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– Vi er ikke gode nok til at vejlede
om livet efter universitetet, fastslår
studiechef Eva Teilmann. Erhvervs-
vejledningen skal være mere rele-
vant og vedkommende. Og vi skal
finde de personer og profiler, der
bedst kan varetage opgaven.

Studiechefen ved Aarhus Univer-
sitet har nu sort på hvidt dokumen-
tation for, at hovedparten af de stu-
derende ikke oplever, at jobperspek-

tivet i deres uddannelse indgår i un-
dervisningen eller studiemiljøet.
Universitetets målsætning er netop,
at erhvervsvejledningen skal ske
med afsæt i de faglige miljøer.

Især studerende på Humaniora,
Naturvidenskab og Samfundsviden-
skab efterlyser mere vejledning i for-
bindelse med undervisningen, viser
en undersøgelse blandt kandidatstu-
derende fra “Den Blå Årgang”, som
universitetet følger gennem studieti-
den. Den omfatter studerende fra

alle studieretninger, som begynd-
te uddannelsen i 2000.

Mere praktik
De studerende efterlyser mere
praktik og tæt kontakt til aftagere
og erhvervsliv, og de vil gerne tid-
ligere i studiet have besked om
jobmulighederne.

Undersøgelsen viser samtidig,
at under hver 10. studerende
kommer til arrangementer som
JobParat, Projektzone.dk, jobsøg-

ningskurser og virksomhedsda-
ting, selv om næsten to ud af tre
har hørt om disse arrangementer
på tværs af fag og fakulteter.

Eva Teilmann mener, at alle
studerende efter fem år burde
kende til disse arrangementer.

– Der er gjort et stort arbejde
for at udbrede kendskabet med
direct mail, opslag og via studie-
vejledere, så vi skulle være tæt på
at ramme 100 procent, siger stu-
diechefen, der mener, det ikke er

nok at satse på mere markedsfø-
ring.

På de enkelte uddannelser har to
ud af tre hørt om specifikke arrange-
menter i forbindelse med erhvervs-
vejledning. Men kun hver tredje del-
tog i dem.

Læs tema side 8-9.

Helge Hollesen / campus@au.dk
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Studerende vil have fokus på job
De studerende savner et jobperspektiv i deres uddannelse. Men de fleste af dem udebliver 
fra universitetets vejledningsarrangementer, viser undersøgelse af "Den Blå Årgang".

vejledning

25 nye civilingeniører skaber nor-
malt ikke overskrifter i pressen. Men
den enlige kvinde og de 24 mænd,
der nu kan skrive cand.polyt. på vi-
sitkortet, er heller ikke den vanlige
slags. De skrev nemlig historie og
indtog pionerrollen, da de som de
første cand.polyt.er fra Aarhus Uni-
versitet den 20. januar fik deres ek-
samensbevis.

25 milepæle i lige så mange indi-
viduelle historier, men også en mile-
pæl for by, universitet og erhvervsliv
– tre parter, der gennem årtier har
arbejdet for, at også Århus skulle
uddanne civilingeniører. 

Nu er over 200 i gang på de fire
civilingeniøruddannelser, som fore-
løbig er oprettet ved Det Naturvi-

denskabelige Fakultet og den ene
ved Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet, som søges godkendt med
samme status. Og en stor del af pio-
nerkuldet havde sikret sig job, inden
de stod med eksamensbeviset i hån-
den. Snart får uddannelserne også
de første professorer, bl.a. med en
støtte på 10 millioner kr. fra Den
Regionale Udviklingspulje i Århus
Amt. 

Bro og vejviser
Herfra benyttede amtsborgmester
Johannes Flensted-Jensen festdagen
til at afvise, at Århus suger til sig på
andres bekostning.

– Det er vrøvl. Vi udnytter de fag-
ligheder, vi har her i byen, sagde
han om uddannelserne, der udbydes
i samarbejde mellem Aarhus Uni-

versitet og Ingeniørhøjskolen – et
samarbejde, som prorektor Katheri-
ne Richardson fremhævede som
kommentar til den aktuelle debat
om fusioner mellem uddannelsesin-
stitutioner.

– I stedet for en fusion mellem to
institutioner ser vi her et samarbej-
de om et kvalitetsprodukt. Det bør
mane til eftertanke hos de fusionsiv-
rige, sagde Katherine Richardson,
der også lagde op til nye perspekti-
ver i samarbejdet.

– Det kan blive en bedre bro for
erhvervsforskerordningen, og med
afsæt i civilingeniøruddannelserne
kan vi også videreuddanne ingeniø-
rer, sagde prorektor.

Århus Kommunes erhvervschef,
Jan Beyer Schmidt Sørensen, frem-
hævede samarbejdet som en vejviser

for de kombinationsuddannelser,
han forudså vil komme i fremtiden
som et krav fra virksomheder og
studerende. 

Erhvervschefen, der remplacerede
byens togforsinkede borgmester, Ni-
colai Wammen, understregede den
betydning, civilingeniørerne vil få
for vidensoverførsel og innovation i
regionen, hvor der er udtalt mangel
på civilingeniører. 

I Århus-området er der kun en ud
af 500 indbyggere mod en ud af 120
og 200 i henholdsvis Aalborg og Kø-
benhavnsområdet. Det anslås, at en
civilingeniør udløser arbejde til
yderligere 5-10 personer.

Helge Hollesen / campus@au.dk

Pionererne
Aarhus Universitet har uddannet sit første hold civilingeniører.

kombikandidater

Søren Kjeldgaard/ AU-foto

Nul røg
under 
eksamen
Fra 1. februar er det endegyldigt
slut med at holde nerverne i skak
med en cigaret under eksamen.
Aarhus Universitets eksamensreg-
ler er lige blevet revideret, og i §3,
stk. 5 hedder det nu: Det er ikke
tilladt at ryge under eksamen. Det
er ikke tilladt at forlade eksamens-
lokalet med henblik på rygning. 

Der er to grunde til dette for-
bud, forklarer souschef Annette
Lund fra Registraturen.

– For det første er det ikke til-
ladt at ryge i mange af de bygnin-
ger, hvor universitetet lejer lokaler
til eksamen, og for det andet vil de
vilkår, vi tilbyder eksamensvagter-
ne, ikke være acceptable, hvis de
skal gå udenfor med studerende,
der skal ryge.

Ikke alle eksamenslokaler er
lejet, men for at stille alle lige, har
universitetets ledelse besluttet, at
der ikke må ryges nogen steder
under eksamen. 

– Vi afholder op mod 60.000
eksamener om året, og vi kan ikke
lave en fordeling, der tager hensyn
til, at nogle ryger, og andre ikke
gør, og det skal ikke bero på held
eller uheld, om man bliver placeret
i en bygning, hvor rygning er til-
ladt, siger Annette Lund. 

Eksamensreglerne kan ses på
www.au.dk/da/56-02.htm

Det første totale indendørs ryge-
forbud i en af universitetets byg-
ninger er på vej. Læs side 11.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

De flyvefærdige civilingeniører. 
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2006 er nationalt renæssanceår.
Ideen er fostret af lektor og 
arkæolog Jens Vellev, der går 
nye forskningsveje i forhold til 
renæssancevidenskabsmanden 
Tycho Brahe. 

Stort set alt er forandret i Danmark siden re-
næssancen. Blot ikke vejret. Beviset er den dan-
ske renæssancevidenskabsmand Tycho Brahes
meteorologiske dagbog, som han førte fra 1583-
1597. 

– I den kan vi se, at vejret er lige så dårligt i
dag – koldt og klamt – som det var den 17. ja-
nuar år efter år på den tid, fortalte lektor Jens
Vellev Hendes Majestæt Dronningen og de øvri-
ge 250 inviterede gæster til den officielle åbning
af Renæssance 2006 på Kronborg. 

Her lød det officielle startskud til det nationa-
le renæssanceår med en ny udstilling om Dron-
ning Sofie og hendes brudekjole fra 1572, som
man har rekonstrueret til lejligheden. Dronning
Sofie kom fra hertugdømmet Mecklenburg-
Schwerin til Danmark som 14-årig for at blive
gift med den danske konge Frederik II og blev
mor til syv børn, deriblandt Christian IV, den
store driftige danske renæssancekonge. 

Det skal være stort
Kronborg var velvalgt som kulisse til åbningen

af renæssanceåret. Hundredvis af stearinlys i ly-
sekronerne oplyste blidt den 62 meter lange og
højloftede dansesal, og på receptionsbordet flød
nyskudte fasaner, vindruer, granatæbler, nød-
der og jordskokker en masse som pynten om-
kring renæssanceretterne kastanjetærte og
mandelkage. 

Det er Århus-lektor og arkæolog Jens Vellev,
der er idemanden bag Renæssance 2006. Bag-
grundshistorien er, at han i sin tid fostrede
ideen om et nationalt middelalderår, som i 1999
førte til op mod 2000 middelalderinspirerede
arrangementer. Og nu prøver man det samme
med renæssancen. Når man vil gøre opmærk-
som på noget, skal man gøre det stort. Det er
Jens Vellevs filosofi. 

– Jeg har arbejdet sammen med P.V. Glob, og
han gjorde alting stort. Ham tænkte jeg på, da
vi sad til et symposium for arkæologer i hele
landet og overvejede, hvordan vi kunne fortælle
om vores middelalderforskning. Så foreslog jeg,
at vi lavede en stor særudstilling over hele lan-
det i et helt år, og det blev stort, forklarer Jens
Vellev, der som studerende tog initiativ til at få
oprette faget middelalderarkæologi på Aarhus
Universitet. 

Ny vinkel på Tycho Brahe
Afdelingen skiftede i efteråret navn til Afdeling
for Middelalder- og Renæssancearkæologi, og
det skyldes ikke mindst, at Jens Vellev de sene-
re år har fattet interesse for dansk renæssance,
ikke mindst Tycho Brahe, en af periodens helt

store profiler, som han i dag holder efterspurgte
foredrag om i hele verden. 

Jens Vellev har bl.a. udforsket Tycho Brahes
papirmølle på Hven og arbejder på at få genop-
bygget Uranienborg på øen. Han forsker f.eks. i,
hvilke stentyper der er brugt til borgen, og i,
hvordan man har præget guldbogstaverne i
dem. 

– Der er mange, der har interesseret sig for
Tycho Brahe som astronom, men få har forsket
arkæologisk i den dagligdag, han var en del af
selv prægede, så der er meget at gå i gang med.
siger Jens Vellev, der i Prag blandt andet vil un-
dersøge Tycho Brahes grav, som han søger at få
genåbnet.

Aarhus Universitets bidrag til Renæssanceå-
ret er i øvrigt en bog om perioden. Det særegne
ved denne bog er især, at forskere fra samtlige
fakulteter har bidraget til bogen. Den bliver ud-
givet på Aarhus Universitetsforlag til april. 

Renæssanceår 2006 er ligesom middelalderåret
en græsrodsbevægelse på den måde, at alle kan
byde ind med relevante arrangementer. Læs
mere på www.renaessance2006.dk/

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Renæssancen er tilbage

formidling

Lektor fra Psykologisk 
Institut har deltaget i en
stor international under-
søgelse, der viser, at bedre
rådgivning er vejen frem.

Børn med kræftsyge forældre har
større risiko for at udvikle psykolo-
giske problemer som indadvendt-
hed, tristhed og angst, viser en ny
international undersøgelse lavet af
blandt andre lektor Mikael Thastum
fra Psykologisk Institut på Aarhus

Universitet. Resultaterne blev præ-
senteret torsdag i sidste uge på en
temadag med deltagelse af ca. 250
fagfolk på instituttet.

Forskere fra otte europæiske
lande har spurgt i alt 373 kræftram-
te familier med ca. 500 børn om
deres følelses- og adfærdsmæssige
problemer i forbindelse med foræl-
drenes sygdom.

Overraskende viser resultaterne,
at hverken alvorligheden af sygdom-
men, eller hvor lang tid sygdomsfor-
løbet strækker sig over, har indfly-
delse på, om børnene udvikler
psykologiske problemer eller ej.

– Det handler primært om, hvor-
dan de tackler det i familien. Hvis
de snakker om deres følelser og er
åbne om det, kommer børnene også
bedre igennem, siger Mikael Thas-
tum.

Mangel på rådgivning
Han har selv fulgt 30 kræftramte
familier, der blev tilbudt et familie-
rådgivningsforløb gennem Kræf-
tens Bekæmpelse.

Det viste sig, at det var muligt at
forbedre kommunikationen, mind-
ske konflikterne og skabe mere
medfølelse familiemedlemmerne

imellem med en forholdsvis beske-
den rådgivningsindsats.

– Der har de seneste år været et
øget fokus på børn, der har mistet
deres mor eller far, men ikke på børn
med syge forældre. Undersøgelsen
viser, at det er muligt at forebygge de
fleste problemer gennem rådgivning,
så børnene er bedre klædt på, hvis
forældrene dør, siger han.

Ifølge Mikael Thastum findes der
ikke et offentligt rådgivningstilbud
til hele familien, men det håber han,
at resultaterne af undersøgelsen kan
være med til at ændre på. 

Claus Baggersgaard

Universite-
tet satser
internatio-
nalt
To uddannelser vil klæde
både danske og udenland-
ske studerende på til det
internationale jobmarked.

De er begge blevet døbt med engel-
ske navne, og de satser begge på at
tiltrække de bedste studerende med
mod på en international karriere.
Aarhus Universitet går den interna-
tionale vej med en ny kandidatgrad i
International Studies og en et år
gammel Erasmus Mundus Master
med navnet Journalism and Media
within Globalisation.  

International Studies er et samar-
bejde mellem Det Humanistiske Fa-
kultet, Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet og internationale institutio-
ner og virksomheder som Rambøll
og Grundfos. Ansøgningsfristen er 1.
marts, så ansøgningerne fra hele
verden strømmer netop nu ind til de
40 pladser.

– Vi tager kun de bedste, for det
skal være en eksklusiv uddannelse,
men jeg håber, at omkring halvdelen
bliver danske studerende, hvis de el-
lers kan leve op til kravene, siger
lektor Annette Skovsted Hansen, der
er leder af den nye uddannelse.

De nye studerende får blandt an-
det kompetencer inden for økonomi,
projektledelse, historie, kulturforstå-
else og international jura.

Få danskere gennem nåleøjet
Center for Journalistiske Efterud-
dannelser, der er et samarbejde mel-
lem Aarhus Universitet og Dan-
marks Journalisthøjskole, sagde i
september 2005 velkommen til det
første hold studerende på uddan-
nelsen Journalism and Media within
Globalisation, der er en toårig mas-
teruddannelse.

Der var blot to danske studerende
ud af 40 på den første årgang, og
centerleder Per Mouritsen forventer
heller ikke, at mere end to til tre
danskere slipper gennem nåleøjet
denne gang.

Mens ansøgningsfristen for dan-
ske studerende er den 20. april, er
der allerede kommet 150 ansøgning-
er fra lande uden for EU. 

Blandt optagelseskravene er, at
ansøgeren skal have en relevant ba-
cheloruddannelse og mindst tre må-
neders erfaring med journalistisk ar-
bejde.

Til gengæld venter for de heldige
et års studier i henholdsvis Århus og
Amsterdam samt yderligere et års
specialiserede studier inden for ek-
sempelvis krig og konflikt eller er-
hvervsliv og økonomi i  enten Ham-
borg, London eller Swansea.     

Se mere på www.cju.au.dk/uk

Claus Baggersgaard

Claus Baggersgaard er ny studenter-
skribent i CAMPUS

hjælp

Fokus på børn med kræftsyge forældre
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Lektor Jens Vellev holdt tale for Hendes Majestæt

Dronningen og de 250 inviterede gæster ved den 

officielle åbning på Kronborg af renæssanceåret

2006, som Jens Vellev er idemand bag.
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Arkitekt C.F. Møller vaklede ikke et
sekund, når nogle foreslog et stilskift
eller et andet materialevalg for at
bryde den stramme modernisme i
Universitetsparken. Det kunne ikke
komme på tale, og det gjorde han ret
i. Aarhus Universitet er nu med i
Kulturministeriets arkitekturkanon
sammen med bl.a. Jørn Utzons ope-
ra i Sydney, Østbroen over Storebælt
og Århus Rådhus af Arne Jacobsen. 

C.F. Møller var ikke alene om at
arbejde i den nye, moderne stil, der i
dag er så karakteristisk for de gule
bygninger i Universitetsparken og
selve parkanlægget. Sammen med
kollegerne Kay Fisker og Povl Steg-
mann samt havearkitekt C. Th. Sø-
rensen vandt han den udskrevne ar-
kitektkonkurrence i 1931, men fra
1942 var han alene om udvidelsen af
universitetet. Og selv om han alene i
Århus står bag bygningsværker som
Handelshøjskolen, Kommunehospi-
talet, 4. Maj Kollegiet og Salling, så
blev Aarhus Universitet hans livs-
værk, fortæller sønnen Mads Møller
fra Arkitektfirmaet C.F. Møller. 

– Han var meget glad for og stolt
af universitetet som værk, og han
var meget tilfreds med resultatet. 

Og C.F. Møller ville bestemt være
blevet beæret over optagelsen i arki-
tekturkanonen, mener Mads Møller. 

– Han ville have reageret med
meget stor glæde indadtil, men ud-
adtil ville han have været afdæmpet.
Sådan var hans temperament. 

Røde mursten uden for parken
Som alt andet end uvildig sætter
Mads Møller følgende ord på, hvad
der er så enestående ved arkitektu-
ren i Universitetsparken:

– Det er en meget helstøbt, enkel
og afklaret arkitektur, og den har
dannet skole for – vil jeg påstå –
utallige andre projekter i dette land.
Og så er der en anden væsentlig

ting. Universitetsparken er et typisk
østjysk landskab med en karakter-
fuld morænekløft, og den er udnyt-
tet, så man har bibeholdt de land-
skabelige træk og opnået et samspil
mellem landskabets egetræer og den
gule tegl.

At man ikke fortsætter stilen over
Ringgade-Randersvej-krydset i No-
belparken, ville C.F. Møller til gen-
gæld have billiget.

– Især at man skiftede mursten,
fordi man derved bevarer den arki-
tektoniske integritet, der ligger om-
kring Universitetsparkens bygnin-
ger. Og man slører herved ikke det
helstøbte billede og den afgræns-

ning, Universitetsparken har. Samti-
dig får Nobelparken sit eget arkitek-
toniske udtryk, forklarer Mads Møl-
ler.

Kanoniserede alumner 
Blandt de kanoniserede kulturbi-
dragsydere findes desuden flere
alumner fra Aarhus Universitet. Nu
afdøde dr.phil. Thorkild Bjørnvig er
repræsenteret i litteraturkanonen
med digtet Anubis fra 1955, i filmka-
nonen findes cand.med. og instruk-
tør Nils Malmros med filmen Kund-
skabens Træ fra 1981, og så er der
cand.phil. Steffen Brandt, der med
TV-2 har fået Nærmest lykkelig-al-

bummet fra 1988 med på kanonhit-
listen for populærmusik. 

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

kanon

Søren Kjeldgaard/ AU-foto

Danmarks Grundforskningsfond of-
fentliggjorde i sidste uge navnene på
de seks “Niels Bohr gæsteprofesso-
rer”, som er blevet valgt på bag-
grund af ansøgninger fra de danske
universiteter. Og Aarhus Universitet
kan glæde sig over at få halvdelen af
de udenlandske superprofessorer,
som i den kommende tid skal delta-
ge i forskningsprojekter med danske
forskere samt holde forelæsninger
og seminarer til gavn for de stude-
rende.

Berømte hjerneforskere
Det ene gæsteprofessorat gør det
sågar muligt at tiltrække to aner-
kendte forskere til universitetet. Det
drejer sig om det engelske ægtepar
Uta og Chris Frith, der er verdens-
berømte for at anvende teoretiske
modeller for kognition og bevidst-

hed og kliniske undersøgelser til at
forstå, hvad der sker, når mennesker
kommunikerer. 

Det er lektor Andreas Roepstorff
fra Center for Funktionelt Integrativ
Neurovidenskab (CFIN), der har an-
søgt om gæsteprofessoratet, som til-
deles Chris Frith, der i dag er pro-
fessor i neuropsykologi ved Wel-
come Department of Imaging
Neuroscience i London

– Chris og Uta Frith har sammen
og hver for sig flyttet grænserne for
vores forståelse af samspillet mellem
kommunikation, bevidsthed og bio-
logi. Ved at knytte dem til Aarhus
Universitet får denne tværfaglige
forskning en fantastisk dynamik,
som kan sætte spor både i vores ge-
nerelle forståelse af, hvad der sker,
når mennesker påvirker hinanden,
og hvad der går galt i lidelser som
autisme og skizofreni, fortæller lek-
tor Andreas Roepstorff.

Økonomisk pioner
Institut for Økonomi får glæde af
økonomiprofessor Dale T. Morten-
sen, der har været ansat ved  North-
western University i USA siden
1965. Hans undervisning og forsk-
ning ligger inden for arbejdsmar-
kedsøkonomi, makroøkonomi og
økonomisk teori. 

– Dale T. Mortensen er pioneren,
der skabte jobsøgeteorien og begre-
bet “søgearbejdsløshed”, og som ud-
videde dette til et studie af jobskift,
personlige relationer og tilpasninger
på arbejdsmarkedet, forklarer insti-
tutleder på Økonomi, professor
Svend Hylleberg.

– Hans tilknytning til instituttet
vil uden tvivl styrke udviklingen af
dansk arbejdsmarkedsforskning, der
i forvejen tilgodeses af fremragende
data og en gruppe af internationalt
anerkendte økonomiske forskere,
siger Svend Hylleberg.

Kvantefeltsteoretiker
Det sidste gæsteprofessorat går til
professor Nicolai Reshetikhin fra
Department of Mathematics, Uni-
versity of California, Berkeley.

Reshetikhin, der tilhører verdens-
eliten i forskningen inden for mate-
matik og matematisk fysik, bliver i
de kommende fem år tilknyttet Cen-
ter for Topologien og Kvanticeringen
af Modulirum (CTQM) ved Institut
for Matematiske Fag. 

– Det vil forstærke CTQM's posi-
tion blandt de ledende forsknings-
centre betragteligt og give et boost
til kvantefeltteori og strengteori i
Danmark, siger lektor Jørgen Elle-
gaard Andersen fra Institut for Ma-
tematiske Fag.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Ophøjet til mesterværk Humanistisk
forskning
på land-
kortet
Det Humanistiske Fakultet
samarbejder med B&O og
Dansk Handel & Service
om at udvikle erhvervs-
rettede kurser som led i 
pilotprojekt.

Hvordan øger man samarbejdet
mellem de humanistiske forskere og
erhvervslivet, så virksomhederne i
højere grad kan bruge deres eksper-
tise på det globale marked? Det var
temaet for en stor konference ons-
dag den 25. januar med deltagelse af
cirka 90 fra det Humanistiske Fa-
kultet, erhvervsfolk og blandt andet
også fra Århus Amt.

Blandt emnerne, der blev diskute-
ret var virksomhedernes behov for
humanistisk forskning, konkrete ek-
sempler på, hvordan forskningen på
det Humanistiske Fakultet bliver an-
vendt af erhvervslivet og fremtid-
sperspektiverne i et øget samspil
mellem forskerne og forretningsfol-
kene.

Blandt oplægsholderne var Senior
HR Manager Anne Louise Duus Kin-
nerup fra B&O. Virksomheden har
samarbejde med forskere fra det
Humanistiske Fakultet i Århus ud-
viklet et kort kursus i kulturforstå-
else og globalisering. 

Hun kunne bekræfte, at forskerne
har en viden, som kan bruges af
virksomhederne, men at der også er
nogle kulturbarrierer mellem uni-
versitets- og forretningsverden, der
skal nedbrydes. Man skal blandt
andet have tilpasset arbejdsgangene
og måden, man præsenterer ny
viden på, til hinanden.                    /cb

Fokus på
intelligent
design
Teorien om intelligent design som
en forklaring på livets opståen og
udvikling sætter sindene i kog. Også
her i landet, hvor både præster, for-
skere og en biskop har udtalt sig po-
sitivt om teorien. Nu vil Forum Teo-
logi Naturvidenskab også bidrage til
diskusionen og tager emnet op på
fire møder i løbet af foråret. 

Videnskabshistorikeren, professor
Helge Kragh lægger ud med et fore-
drag om “Den teleologiske natur og
designbegrebets historie”. Ideen om
en gud, der har designet naturen,
spillede nemlig allerede i det 16. og
17. århundrede en afgørende rolle i
den unge naturvidenskab. Foredra-
get og debatten finder sted den 6. 
februar i Studenternes Hus kl. 15.15-
18. 

De øvrige foredrag vil løbende vil
blive annonceret kalenderen i CAM-
PUS, og man kan også læse mere om
dem på www.teo.au.dk/teonat/
praesentation                                 / hh

Alle interesserede grupper, f.eks. 
skoler, foreninger, virksomheder 
og klubber, kan få en gratis rund-
visning på universitetet. 

Besøgstjenesten tilbyder rund-
visning i dagtimerne på alle 
hverdage, og guiderne kan vise 
rundt på dansk eller engelsk. 

Læs mere om besøgstjenesten på
www.au.dk/da/adm/info/besog

besøg aarhus universitet

Universitetet får tre superprofessorer
Tre ud af seks såkaldte “Niels Bohr gæsteprofessorer” går til Aarhus Universitet. Professorerne tilhører på hver deres
fagområde den absolutte elite, og de skal nu deltage i et forskningsprojekt med forskere fra universitetet.

forskning

Vinterstemning i Universitetsparken.
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I rosporten lærte jeg, at man ikke må blive “flapsi-vapsi”, som min gamle træner fra Skive udtrykte det. 
Det betyder, at man ikke må have flere programmer kørende i hovedet på en gang. Når man ror, 
så ror man, koncentrerer sig om at få båden til at glide, og tænker ikke på medaljerne. 
Det samme gælder når man studerer, forsker, underviser osv. 
Jeg har altid forsøgt ikke at blive “flapsi-vapsi”. 

“

Jens Peter Christensen var

et meget lovende talent i

singlesculler. I 1974 kom

han på juniorlandsholdet,

opnåede sølv ved de 

nordiske mesterskaber og

en 10.-plads ved VM. 

I dag ror han jævnligt på

Brabrand sø – men kun 

for sjov, og hvis søen ikke

er iset til. 
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Efter fire godkendte prøvevoteringer vendte de
øvrige 18 højesteretsdommere tommelfingeren
op og godkendte den nu 49-årige cand.scient.
pol., cand.jur., lic.jur. og dr.jur. Jens Peter
Christensen – en prøve, der ikke bare rent ju-
ridisk har været en stor udfordring, men som
også har gjort den af medierne flittigt anvend-
te skibonit kendt på en helt anden måde.

– At blive udpeget til at votere i Højesteret,
er lidt ligesom at dø – men på den særlige må-
de, at man selv kan læse alle nekrologerne, si-
ger den slagfærdige Jens Peter Christensen om
alle de positive tilkendegivelser, han har mod-
taget, siden det blev offentliggjort, at han var
udpeget.

Har ikke gjort karriere
Og selvom det nye embede er det fineste og
højeste, man kan opnå som jurist herhjemme,
så har det ikke været nogen let beslutning at
kvitte professorgerningen på Aarhus Universi-
tet. For slet ikke at tale om de mange spæn-
dende udvalgsposter i forskellige lovforbere-
dende udvalg og optrædener i medierne, han
nu også må sige farvel til. 

– Det er faktisk lidt af en gåde, for jeg har
det jo som en fisk i vandet. Det skyldes måske
mit forbandede sportsgen. Det er en udfor-
dring, som jeg ikke kan lade være med at tage
op. Det er jo ikke kun mit speciale, offentlig
ret, som jeg skal dømme inden for, det bliver
alt mellem himmel og jord – det bliver hele
jurastudiet om igen. Og som yngste mand bli-
ver det mig, som skal forelægge sagen for de
andre dommere. Jeg skal faktisk til eksamen
halvanden gang om ugen i de næste fire år,
siger den kommende højesteretsdommer, der
hader ordet karriere.

– Jeg forbinder ordet karriere med det at
bevæge sig opad. Det har jeg aldrig gjort. Jeg
har bare bevæget mig rundt. Det der “karriere-
værk” har fuldstændig taget overhånd. Aviser
og unge er i dag fyldt med karriere. Der er in-
gen, der har et arbejde, alle har karriere – det
er da noget underligt noget. 

Karriere eller ej, så har Jens Peter Christen-
sen altid været en ener i skolen: “Jeg vil gå i
skole, så længe jeg kan,” sagde han til sin mor,
og det kom til at holde stik. Både i folkeskolen
og gymnasiet i Skive var han kendt som en
dygtig, men også meget ambitiøs ung mand,
der altid konkurrerede om at være den bedste.
Men stræbsomheden skyldtes ikke et forvent-
ningspres fra forældrene. 

– Når man som jeg er vokset op i et ikke-
bogligt miljø, så har man den kæmpefordel, at
man ikke skal leve op til en masse forventnin-
ger. Jeg er aldrig blevet mødt med et forvent-
ningspres fra mine forældre – kun interesse.
Specielt min mor var altid interesseret i, hvad
der skete i skolen, og hvad der stod i karakter-
bogen, og jeg fik altid ros, siger han. 

Den store nedtur
Selvom uddannelse og arbejde har fyldt meget
i Jens Peter Christensens liv, så er det nok
inden for rosporten, at han har haft de største
ambitioner og lidt de største nederlag. Fast be-
sluttet på at blive verdensmester i singlesculler
rejste rotalentet fra Skive i 1975 til København,
fordi man der havde den bedste træner i lan-
det. I parentes bemærket var han også tilmeldt
medicinstudiet på Københavns Universitet.

– Det var rokarrieren, der styrede løbet.
Men de nye omgivelser blev af en eller anden
grund for meget – jeg fik ganske enkelt hjem-
ve. Og medicinstudiet blev aldrig til noget. Jeg
kan simpelthen ikke tåle at se blod. Bare det at
gå til tandlæge kan få mig til at gå i dørken,
siger den høje 88 kg tunge roer med et smil.
Lidt tilfældigt kom der i 1976 igen gang i ro-
karrieren, fordi den stærke roer Mogens Juul
Rasmussen med OL-erfaring flyttede til Århus.
Jens Peter Christensen læste på det tidspunkt
økonomi på Aarhus Universitet og var meget
opsat på at fortsætte med at ro.

– Det var en fantastisk chance at komme til
at ro “toer uden” med Mogens, men desværre
kom vi aldrig rigtig til at fungere som et team.
Ved de første stævner bankede vi dem alle
sammen. Også dem, der senere blev både dan-
ske og nordiske mestre. Men så blev vi uenige
og kunne ikke holde fart i båden. Dengang var
jeg alt for hidsig og havde ikke den tålmodig-
hed, der skulle til for at få båden til glide. I
trods lagde jeg så bare åren på hylden. 

– Jeg var 21 og Mogens 24 – Mogens og
mig, siger han med tanke på de mange træ-
ningstimer på Brabrand Sø – det kunne fande-
me være kommet til at gå stærkt – men vi
manglede en træner, der kunne have sagt: Ved
du hvad, Christensen, nu holder du kæft og
begynder at ro. Ham, du ror med, han ved,
hvad det drejer sig om. Men sådan skulle det
ikke gå.

– Det var i mange år et mørkt kapitel i mit
liv. Specielt da de før omtalte konkurrenter i
1984 vandt OL-bronzemedaljer. Og selv om
jeg ror næsten hver dag, så har jeg – bortset
fra et par andenpladser ved DM som “turist”
på en otter - aldrig siden stillet op i en rokon-
kurrence. Interessen for rosport deler han i
dag med kæresten Trine Olfert. Maratonløb er
også en fælles lidenskab, og her kommer den
tunge roer altid til kort.

Fik smag for jura
Bedst som alle roambitionerne druknede i
Brabrand sø, kom der for alvor gang i uddan-
nelsen på Aarhus Universitet. Økonomistudiet
var for kedeligt for Jens Peter Christensen, og
derfor skiftede han efter et år til statskund-
skab.

– Fra den første dag vidste jeg, at det var et
studium for mig, og så var jeg lykkelig i fire et
halvt år. 

På statskundskab blev han så optaget af fa-
get forvaltningslære, at han helt droppede den
planlagte karriere som gymnasielærer. Nu gik
turen i stedet til overborgmester Egon Weide-
kamps borgmesterkontor i København. Her
stod tiden i bogstaveligste forstand for stille til
den ambitiøse cand.scient.pol., så året efter
vendte han tilbage til Aarhus Universitet som
adjunkt på Statskundskab – et job han dog
kun blev i et år, fordi han på det tidspunkt
havde fået smag for arbejdet i den offentlige
forvaltning.

Headhuntet af Undervisningsministeriet
satte han igen kursen mod København, hvor
han efter et halvt år blev forfremmet til assi-
sterende ministersekretær. 

– Det var skægt at være i Undervisningsmi-
nisteriet og at arbejde som ministersekretær,
men det brændte alligevel i mig efter at kom-
me videre med jura, som jeg havde haft sidst
på statskundskabsstudiet. I 1988 var jeg så
heldig at få et stipendium, så jeg kunne skrive
min licentiatafhandling om statsret. Det var en

fantastisk tid. Der sad jeg i min lejlighed på
Kastelsvej på Østerbro og kunne bare koncen-
trere mig om at skrive, siger han.

Tilbage på skolebænken
Efter at være blevet lic.jur., men stadig bosat i
København begyndte Jens Peter Christensen
nu som lektor i offentlig ret på Aarhus Univer-
sitet. En ansættelse, der varede frem til 1998.
Stærkt inspireret af kabinetssekretær Eilschou
Holms og professor Karsten Revsbechs råd be-
gyndte Jens Peter Christensen sideløbende
med lektorjobbet at læse til cand.jur.

– Det var noget af en udfordring. Dengang
dumpede ca. 70 procent af de studerende i fa-

milieret og formueret – og kan du se historien,
hvis jeg dumpede – det kunne jeg også – så jeg
satte alle sejl til. Jeg forestillede mig bokseren
George Foreman, da han som fyrreårig gjorde
comeback. Jeg så for mig, hvordan han skulle
genoptrænes til  kamp. Hans styrke er, at han
kender alle knebene, men han skal passe på
ikke at undervurdere sine modstandere. 

– Jeg gik ikke til en eneste undervisningsti-
me. Jeg læste bøgerne og løste opgaver i et
væk. Lige siden har mit bedste råd til de stude-
rende altid været: Lav opgaver, og lav opgaver.
Det handler om at kunne omsætte lovreglerne
til virkelighed. Jeg er egentlig ret tungnem,
derfor er jeg nødt til at forstå det, jeg læser.
Det er kolossalt svært at lære ting, man ikke
forstår, og mange studerende bruger alt for

megen tid på at lære ting udenad, som de  ikke
forstår noget af.

Jens Peter Christensen førte nøje logbog
over forbruget af timer på jurastudiet. I en
gammel gul A4-mappe har han konsekvent
nedskrevet tidsforbruget på de enkelte fag. Alt
i alt brugte den “gamle bokser” 2170 timer on
the rocks fra den 14. januar 1991 til og med
søndag den 17. maj 2002, før han kunne tilføje
cand.jur. på sit cv. 

– Det var selvfølgelig et reduceret studium,
fordi jeg kunne overføre min licentiatafhand-
ling og eksamenerne i offentlig ret fra stats-
kundskab. Men det var godt, at jeg gennemfør-
te studiet – uden den titel var jeg f.eks. aldrig
blevet højesteretsdommer. 

At blive klogere
– I 1993 fik jeg et godt råd af min kollega pro-
fessor Jan Pedersen, der på godt Århus-jysk
sagde: “På universitetet får man kun de udfor-
dringer, man selv sætter sig. Man skal banke
en pæl ned langt ude i landskabet og så forsø-
ge at nå frem til den” – lidt noget vrøvl, men
alligevel ord, der har haft stor betydning for
mig. Han sagde også, at det bedste, han nogen
sinde havde gjort, var at skrive en doktordis-
putats. En anden kollega, Karsten Revsbech,
sagde, at siden han havde fået antaget sin dis-
putats, så havde han ikke haft en eneste ulyk-
kelig dag. Så jeg afleverede min doktordispu-
tats i 1996 og blev i 1998 ansat som professor i
retsvidenskab under forudsætning af, at jeg
flyttede til Århus. Så flyttede fruen og jeg til
Århus, og det har vi aldrig fortrudt. Det var
rigtig fint på det tidspunkt.

Nu går turen så tilbage til København som
højesteretsdommer – et job, som Jens Peter
Christensen naturligvis er meget ydmyg over
for. Han har tidligere fungeret som dommer i
Vestre Landsret i ni måneder og kender derfor
arbejdet. Men det bliver ikke et farvel til de
værdifulde dyder, der også kendetegner uni-
versitetet.

– På en måde er Højesteret mere universitet
end universitetet selv. Dermed mener jeg, at
her sidder kloge folk ved siden af hinanden og
drøfter et problem med det ene formål at nå
det rigtige resultat. 

– Universitetet er et ekstremt individuali-
stisk konkurrencemiljø – og det er jo fint for
os, som tingene er lykkedes for. I Højesteret er
vi et team. Vi er ikke sat i verden for at kritise-
re hinanden, og der er ingen magtkampe, for
man kan ikke opnå en højere position – det
eneste, man kan opnå, er at blive dygtigere til
at træffe de rigtige afgørelser, og det vil jeg
gøre mig umage for, siger Jens Peter Christen-
sen. 

Anders Correll / ac@adm.au.dk

København – Århus tur retur
Hans karriere har været én lang rejse frem og tilbage mellem Århus og København. 
Og nu forlader professor, dr.jur. Jens Peter Christensen igen Århus og universitetet 
for at tiltræde som højesteretsdommer i København.
Selv afviser den respekterede og markante forsker at tale om karriere. 
– Jeg har bare bevæget mig rundt, siger han. 

Jens Peter Christensen har endnu ikke fået sin egen

kappe. Indtil videre låner han den nu afdøde højeste-

retsdommer og Århusprofessor Jørgen Nørgaards

kappe.

– Det var den eneste kappe, som var stor nok. Jeg

er naturligvis bange for at profanere den. Han var jo

en særdeles dygtig og meget respekteret højesterets-

dommer, siger Jens Peter Christensen.

portræt

Lars Kruse/AU-foto
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Aarhus Universitet har som mål at udvikle sin strate-
gi for studie- og erhvervsvejledning. Det fremgår af
det forslag til udviklingskontrakt for 2006-2008, som
universitetet har sendt ind til Videnskabsministeriet.
Universitetet ønsker at optimere sine aktiviteter i for-
hold til det ansvar for vejledning af studerende, som
universitetsloven pålægger universiteterne. Det gæl-
der både i studieforløbet og ved kandidaternes over-
gang til arbejdsmarkedet.

Vejledningen skal omfatte valg og gennemførelse af
uddannelse, herunder sammensætning af moduler
og valg af kandidatretning samt vejledning om ud-
dannelsens anvendelse på arbejdsmarkedet – natio-
nalt og internationalt. 

Universitetet vil også sætte øget fokus på beskæfti-
gelsen. Det skal ske ved systematisk at indsamle og
formidle viden om de færdiguddannedes beskæfti-
gelsessituation. For at forbedre de studerendes over-
gang til arbejdsmarkedet vil universitetet endvidere
fortsat inddrage rådgivningspaneler med deltagelse
af potentielle aftagere af kandidater, afholde kurser i
iværksætteri og øge mulighederne for praktik i virk-
somheder.

mere vejledning 

Hvad kan jeg blive, hedder en be-
rømt opslagsbog, som Politikens
Forlag udgiver hvert år. Men titlen
er egentlig misvisende. Bogen hand-
ler primært om, hvad man kan ud-
danne sig til, og ikke hvilket job man
kan få, når man står med sit eksa-
mensbevis i klassisk arkæologi eller
matematisk økonomi. Og det er dét
svar, studerende ønsker sig, når de
stiller “hvad kan jeg blive-spørgsmå-
let”. 

På universiteterne føler de sig
sjældent hjulpet, viser en stor kort-
lægning af studie- og erhvervsvejled-
ningen på universiteterne, som Dan-
marks Evalueringsinstitut (EVA)
foretog sidste år. I undersøgelsen
gav et stort antal studerende og di-
mittender på tværs af landets uni-
versiteter udtryk for, at den eksiste-
rende erhvervsvejledning er mangel-
fuld. De savner rådgivning om, hvil-
ke fag man skal vælge for at kvalifi-
cere sig til særlige jobfunktioner;
input til, hvornår og hvordan man
skal tænke erhvervsrettet i løbet af
uddannelsen; hjælp til at sætte ord
på de kompetencer, de oparbejder
gennem studiet; opmærksomhed på
og information om karriere- og job-
muligheder uden for forskningsver-
denen. De oplever, at den egentlige
erhvervs- og karrierevejledning va-
retages af de faglige organisationer,
men mener, at den bør styrkes bety-

Praktik, praktik og mere praktik.
Mange studerende er ikke i tvivl om,
hvor de skal finde svaret på det
spørgsmål, der gang på gang dukker
op i købet af studietiden: Hvad kan
jeg bruge mit studium til?

Derfor vil de i tættere kontakt
med verden uden for universitetet.
Det fremgår af en undersøgelse,
Aarhus Universitet har gennemført
af “Den Blå Årgang”. Den består af
de studerende, som i 2000 indskrev
sig på universitetet. Efter fem års
studier mener over halvdelen af
dem, at universitetet ikke gør nok
for at forberede dem på livet som
kandidater. Omvendt siger hver fjer-
de studerende, at det ikke er univer-
sitetets opgave.

Aarhus Universitet har dog ambi-
tioner om at gøre erhvervsvejledning
til en integreret del af undervisnin-
gen fra første studieår. Men under-
søgelsen viser, at 60 procent af de
studerende på Humaniora, Naturvi-
denskab og Samfundsvidenskab ikke
oplever, det sker.

Lærere manger troværdighed
En af dem er Marie Kjær, som er
ved at skrive speciale på Virksom-
hedsøkonomi.

– Lærernes tid er begrænset, og vi
kan jo ikke alle stå uden for deres
dør for at få gode råd. Og på studie-
vejledningen sidder studerende, som
måske ved lige så lidt om de kompe-
tencer, der kræves, som vi selv, siger
hun. Marie Kjær efterlyser mere ind-
sigt i praksis og flere opgaver med
cases, der kunne give klarhed over,
hvad de økonomiske teorier kan
bruges til. Hun har også manglet
vejledning om, hvordan studieforlø-
bet skulle strikkes sammen.

Det samme mener Kasper Præste-
gaard, der skriver speciale på Infor-
mationsvidenskab.

– Det er fint at få vejledningen ind
i undervisningen, men jeg har ikke
oplevet det. Jeg synes, lærerne sky-
der ansvaret fra sig, siger han. Han

mener, erhvervsaspektet var tydeligt
på dele af bacheloruddannelsen,
men først i den netop afsluttede
praktikperiode blev han klar over,
hvordan han skulle gribe specialet
an. Studievejledningen har han ikke
brugt.

– De kan ikke hjælpe med noget,
som jeg ikke ved, siger han.

Hverken lærere eller studenterstu-
dievejledere har den store trovær-
dighed som rådgivere om “livet efter
uni”. Kun hver 10. studerende har
opsøgt en lærer. Den vejledning sy-
nes det store flertal af dem (86 pro-
cent) til gengæld, at de fik noget ud
af. Det samme gælder den lille grup-
pe, der gik til en studievejleder.

De studerendes indtryk af lærer-
nes bidrag til erhvervsvejledningen
bekymrer studiechef Eva Teilmann.

– Det ser ud, som om det ikke rig-
tig trænger ind, at erhvervsvejled-
ningen skal være en integreret del af
undervisningen og studiemiljøet.
Måske opfatter de studerende ikke,
når det sker, eller lærerne formule-
rer sig ikke tilstrækkeligt klart, lyder
hendes bud.

Efterlyser netværk
I afsøgningen af kompetencer og
karrieremuligheder søger de stude-
rende input uden for universitetet,
viser undersøgelsen.

– Jeg savner et forum, der kan
være med til at støtte valg i studieti-
den og rådgive om de kompetencer,
jeg skal fokusere på, siger Marie
Kjær, der gerne vil have kontakt til
folk med den uddannelse, hun er
ved at gøre færdig, og inddrage gæs-
teforelæsere fra virksomheder i un-
dervisningen. På kandidatuddannel-
sen rådførte hun sig med lærere, da
hun skulle lave sin obligatoriske stu-
dieplan.

– Men det kan være svært for dem
at sige, hvad virksomhederne har
brug for, mener Marie Kjær, der selv
har fået indblik i de behov gennem
samtaler med erhvervsfolk i forbin-
delse med opgaver på studiet. 

Kasper Præstegaard har profileret

sin uddannelse ved at trække på tid-
ligere studerendes erfaringer. 

– Og på en karrieremesse blev jeg
rådet til at holde en rød tråd gen-
nem studiet, og det tog jeg til mig,
siger han.

Studiechef Eva Teilmann ser de
gennemgående kommentarer i un-
dersøgelsen som et ønske hos de
studerende om at få kontakt med
kandidater fra samme uddannelse.

– Det tyder på, de fokuserer på
deres faglighed og de jobmulighe-
der, kandidater med deres egen fag-
lige baggrund har, siger hun og pe-
ger på, at netværk på de enkelte ud-
dannelser kan indgå i erhvervsvej-
ledningen. 

– Jeg synes bestemt, det er værd
at satse på kandidatforeninger eller
netværk af forholdsvis nyuddanne-
de, som de studerende kan trække
på, siger hun. De kan fortælle de
studerende, hvordan det er at kom-
me ud på den anden side af eksa-
mensbordet. Og det vil også give os
viden om de job, kandidaterne får,
og hvad de synes om uddannelsen.

Fortsat faglig forankring
– Undersøgelsen viser, at vi skal gø-
re det bedre i vejledningen, siger
Eva Teilmann. Hun peger på organi-
seringen af vejledningen, hvem der
skal varetage den og have ansvaret,
vejledernes uddannelse og hvordan
vejledningen skal spille sammen
med studieforløbet.

– Det er helt givet, at vi må tage
fat på studievejledningen. Studievej-
lederne mangler kendskab til kom-
binations- og meriteringsmuligheder
for slet ikke at tale om livet på den
anden side af eksamensbordet. Den
skal professionaliseres. 

– Er det et farvel til studerende
som studievejledere?

– Nej. De er rigtig gode til at vej-
lede om den del, som handler om,
hvordan man kommer igennem en
given studieordning, pensumkrav og
hvilke blanketter der skal udfyldes,
når en studerende vil til udlandet.
Men når det handler om kombina-

tionen med andre uddannelser, me-
rit osv., skal der ske en professiona-
lisering af vejledningen.

– Skal vejledningen fortsat for-
ankres på de enkelte fag?

– Vejledningen skal fortsat tage
afsæt i fagligheden. Det er det særli-
ge kendetegn ved universitetsuddan-
nelser. Spørgsmålet er, om den skal
være forankret i så små enheder,
som det kan være tilfældet i dag,
eller i større enheder, som er skruet
sammen efter erhvervssigtet.

– Er AU klædt på til at inddrage
jobaspektet i undervisningen?

– Ikke umiddelbart, men jeg kun-
ne forestille mig, at man på de ste-
der, hvor det ikke hænger sammen,
kunne invitere folk fra en studie- og
erhvervsvejledningsenhed og måske
nyudannede kandidater. Men un-
derviserne skal være bevidste om, at
de har en opgave her.

Afsæt til et godt liv
– Vil mere skræddersyede uddan-
nelser ikke indsnævre kandidater-
nes jobmuligheder?

– Det sker kun, hvis studerende
alene kan rådføre sig med dem, der
kender universitetsverdenen. De
skal have et videre udsyn, som også
omfatter elementer fra andre uddan-
nelser og institutioner og studieop-
hold i udlandet. Men det vigtige er,
at det er den studerendes eget pro-
jekt og eget ansvar. Vi skal give dem
redskaberne, og det gør vi ikke godt
nok i dag, siger Eva Teilmann. Hun
mener, vejledningen skal bidrage til,
at de studerende får et job, de trives
med.

– Derfor skal uddannelser uden
stor ledighed også interessere sig for
vejledning. Det handler om kvalitet.
Får kandidaterne job, hvor de trives,
og hvor uddannelsen var vigtig for
det job? Vi vil jo gerne have, at kan-
didaterne synes, de på Aarhus Uni-
versitet fik en rigtig god uddannelse,
som gav afsættet til et godt liv.

Helge Hollesen /campus@au.dk
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Bedre vejledning på vej
Mere professionel erhvervsvejledning og netværk skal rådgive studerende om “livet efter uni”.

Ordentlig
Erhvervsvejledning er en opgave 
Men en undersøgelse fra Danmar
at universitetsstuderende ikke får
CAMPUS har undersøgt, om vejle

Studerende ønsker tættere kontakt til erhvervslivet. Det søger bl.a. flere studenterorganisationer at skabe

med erhvervsdage og karrieremesser. Billedet her er fra en messe arrangeret af foreningen EKNA ved 

Det Naturvidenskabelige Fakultet. 350-400 studerende og 22 virksomheder deltog i messen i december.
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deligt på de enkelte uddannelser.
EVA-rapporten foreslår på den bag-
grund en større professionalisering
af erhvervsvejledningen på universi-
teterne.

Og universiteterne vil gerne gøre
mere, men spørgsmålet er, hvordan
erhvervsvejledningen skal organise-
res, og hvem der er klædt på til op-
gaven. 

Erhvervsvejledning er 
mere end jobbevidsthed
– Jeg synes, man må sætte et stort
spørgsmålstegn ved, hvor kvalifice-
rede vi studievejledere er til at tage
os af erhvervsvejledning. Det kan i
hvert fald aldrig blive en professio-
nel karrierevejledning. Vi er trods
alt studerende, der er ansat i et be-
grænset antal timer, siger Kim Ran-
ders Jensen, der er en af tre faglige
vejledere på Afdeling for Engelsk. 
Han har været ansat som studievej-
leder i tre år og har været på flere
vejledningskurser – herunder også
kurser i erhvervsvejledning. Men
han erkender, at hans erhvervsmæs-
sige viden er begrænset.

– Vi er meget i tvivl om, hvilke
signaler vi skal sende til de stude-
rende. Vi skal jo i en eller anden
udstrækning fungere som erhvervs-
vejledere, men jeg kommer da hur-
tigt til kort, hvis en studerende kom-
mer til mig og spørger, hvad der skal
til for at blive ansat i det private er-
hvervsliv. Hvis vedkommende der-

imod vil være gymnasielærer, kan
jeg give en ret god erhvervsvejled-
ning.

Ifølge Kim Randers Jensen kan
man heller ikke diskutere erhvervs-
vejledning uden at diskutere indhol-
det af fagene. Det handler om mere
end at give de studerende “jobbe-
vidsthed”. 

– Indholdet af fagene afspejler
indholdet af erhvervsvejledningen.
Men det er ikke mit indtryk, at man
for alvor ønsker at diskutere indhol-
det af fagene på Det Humanistiske
Fakultet. Det er ikke nok at give stu-
derende job- og kompetencebevidst-
hed. Hvis de folk, man skal vejlede,
faktisk ikke har en klar jobprofil i
forhold til det private erhvervsliv, er
der ikke meget at vejlede i. Vi ud-
danner fortsat primært undervisere,
siger Kim Randers Jensen.

Her og nu-vejledning
På Det Teologiske Fakultet varetages
erhvervsvejledningen af Trine Sø-
rensen, der er ansat som fuldmægtig
på fakultetssekretariatet. Hun kan
godt nikke genkendende til den pro-
blemstilling, Kim Randers Jensen
rejser:

– Det er lidt som at stikke hånden
ind i en hvepserede at begynde at
diskutere, om og hvordan indholdet
af uddannelserne skal tænkes sam-
men med erhvervsvejledningen.
Men der er ingen tvivl om, at det er
en diskussion, vi har brug har, hvis

vi fortsat skal styrke erhvervsvejled-
ningen, siger Trine Sørensen.

Hun mener, det er vanskeligt at
opfange de studerendes behov for
vejledning. Der kommer færre til
individuel erhvervsvejledning end
for tre år siden, og til de store fælles
erhvervsarrangementer på fakultetet
og universitetsniveau kommer der
ikke altid så mange studerende, som
man kunne ønske.

– Der er noget, der tyder på, at vi
ikke er gode nok til at matche de
studerendes behov. Noget af det
hænger sikkert sammen med, at stu-
derende har muligheder for at få er-
hvervsvejledning uden for universi-
tetet, men det hænger nok også
sammen med, at vi ikke er tilstræk-
keligt opsøgende og heller ikke er i
stand til at dække de studerendes
behov her og nu. Hvis man først bli-
ver kandidat om en måned, kommer
man måske ikke til et jobsøgnings-
kursus, fordi man jo stadig er stude-
rende. Jeg tror, vi bliver nødt til at
gå i retning af en mere individuel og
opsøgende her og nu-vejledning, si-
ger Trine Sørensen.

Uddannelsesmæssigt er der også
behov for en opprioritering i forhold
til en styrket erhvervsvejledning.

– De fleste AC-vejledere har ikke
en egentlig uddannelse i erhvervs-
vejledning, og der er heller ikke op-
stillet faglige eller metodiske krav til
den enkelte erhvervsvejleder, siger
Trine Sørensen og nævner, at Kø-

benhavns Universitet har købt sig til
en diplomuddannelse for AC-vejle-
dere i erhvervsvejledning med hen-
blik på at styrke området.

VIP-vejledere
Camilla Duus, der er studievejleder
på Psykologisk Institut, mener, stu-
dievejlederne er klædt godt på, når
det gælder den studiefaglige vejled-
ning. Men erhvervsvejledningen
overlader hun hellere til andre.

– Der kommer ikke mange hos os
og beder om decideret erhvervsvej-
ledning. Men når de gør, er jeg nok
ret hurtig til at henvise til Dansk
Psykologforening. Det er de langt
bedre til, end vi er, siger hun.

Studievejledningen på Psykologi
er ellers en af de mest professionali-
serede på universitetet med en klar
arbejdsdeling mellem de tre vejlede-
re og daglige åbningstider fra 9-16
alle ugens dage på nær fredag.

Det Naturvidenskabelige Fakultet
har som det eneste fakultet valgt at
have en opdeling mellem studievej-
ledning, der varetages af studeren-
de, og en erhvervsvejledning, der va-
retages af en underviser/forsker fra
hvert institut. Erhvervsvejledningen
er dog først ved at blive løbet i gang,
fortæller lektor på Fysik Brian Bech
Nielsen, der er formand for er-
hvervsvejledningsudvalget på fakul-
tetet.

– Vi har valgt den model ud fra
ønsket om at få erhvervsvejlednin-
gen ordentligt fagligt forankret. Stu-
dievejlederne har i forvejen en stor
arbejdsopgave, og jeg mener ikke, de
har en jordisk chance for at varetage
en ordentlig erhvervsvejledning,
siger Brian Bech Nielsen.

Det betyder ikke, at der, som han

udtrykker det, skal være en kinesisk
mur mellem studie- og erhvervsvej-
ledningen.

– Vi prøver at finde den rette
struktur mellem de to, og erhvervs-
vejlederne har også et tæt samarbej-
de med EKNA, som er erhvervskon-
takten på Naturvidenskab og drives
af de studerende.

Brian Bech Nielsen mener, der er
en særlig vigtig grund til at overlade
erhvervsvejledning til en VIP og ikke
en studerende eller en fuldmægtig i
administrationen.

– Man må nok erkende, at der er
situationer, hvor en VIP har størst
gennemslagskraft – f.eks. hvis man
over for dekanen skal argumentere
for at gøre noget ved studieordnin-
gen for at indpasse erhvervsvejled-
ningen.

– Men er en VIP nødvendigvis
bedre klædt på i forhold til at vide
noget om, hvad der faktisk foregår
på arbejdsmarkedet?

– Kun hvis vi kommer ind i en læ-
reproces og får de nødvendige værk-
tøjer. Men vi har heldigvis den dob-
belte styrke, at vi også har ansat en
fuldmægtig, der følger nøje med i
tendenserne på arbejdsmarkedet og
har stor erfaring med erhvervsvej-
ledning. Det er en vigtig sparring for
os, siger Brian Bech Nielsen.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

igt klædt på?
ave for universiteterne. Det står i universitetsloven. 

nmarks Evalueringsinstitut i efteråret viste, 
e får megen hjælp til det fremtidige karrierevalg. 
vejlederne på Aarhus Universitet føler sig klædt på til de nye tider.

De studerende er ikke klædt godt nok på,

når starten går til erhvervskarrieren.
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Af Jens Rønn Pedersen

“Hvis du skriver en bog og putter mig ind, så
vil jeg fortælle dine læsere, at de ikke skal tro
et ord om, hvad du siger om mig eller os.
Ingen kan forstå eller dømme os fra en så lang
afstand.”

Ovenstående sætning bed sig fast, da jeg
læste romanen Snow af den tyrkiske forfatter
Orhan Pamuk. Romanen udspiller sig i 1992,
hvor journalisten Ka ankommer til byen Kars i
det østlige Anatolien for at afdække, hvorfor
en række unge muslimske piger har begået
selvmord. I den tilsneede by bliver Ka hurtigt
hvirvlet ind i en kamp mellem islamister og
militære sekularister i en handling, der ikke
ligger så langt fra virkelighedens Tyrkiet. 

Bogen skabte voldsom furore hos både isla-
mister og mere vestligt orienterede, da den ud-
kom i 2002. Det ovenstående citat falder på
sidste side af bogen, da en mand bliver spurgt
af en forfatter, som vil skrive en bog om de
dramatiske begivenheder i byen, om der er
noget, han vil sige til læserne.

Jeg forstår først rigtig selv ordene, da jeg be-
gynder at snakke med forskellige studerende
på campus om deres forhold til Islam. 

Et velbesøgt bederum
Jeg har lavet en aftale om et interview med tre
studerende, der praktiserer deres religion til
daglig. De har te og kage parat, da døren bliver
åbnet, og jeg trasker straks ind med skoene på.
De sender mig nogle misbilligende blikke, og
jeg får skoene af i en fart. Den lidt anspændte
stemning bliver dog hurtigt god igen, og efter
vi har drukket te, bliver jeg inviteret med i be-
derummet på campus. 

Sabanci Universitet er et af de få universite-
ter i Tyrkiet, der overhovedet har et bederum,
fordi en streng udlægning af Atatürks sekula-
risme faktisk forbyder det. Det overrasker mig
lidt, da jeg får at vide, at der er en gruppe på
ca. 150 religiøse mandlige studerende, der
jævnligt bruger bederummet. For i det daglige
liv på campus virker religionen til at være
skubbet helt i baggrunden. I modsætning til
andre steder kan der f.eks. købes kondomer i
universitetets supermarked, og drenge og pi-
ger kan frit besøge hinanden på værelserne,
hvis bare de ikke sover sammen.

Denne torsdag aften sidder der kun omkring
30 personer i to rækker i det spartansk indret-
tede bederum. Jeg bliver placeret i et hjørne
og kigger på, mens de studerende beder. 

Efter bønnerne bliver der dækket op med te
og småkager på gulvet, og jeg bliver inviteret
med over. 

Da jeg forlader stedet kort før midnat, er der
en, der prikker mig på skulderen. Han peger
ind i rummet, hvor folk stadig sidder tilbage. 

– Mange af de studerende derinde er nogle
af de mest succesfulde i landet, men de fleste
af dem drikker aldrig og har måske aldrig haft
en kæreste, siger han.

Gud er der altid
Senere snakker jeg med Serhan, der læser kul-
turstudier på femte år. Jeg starter med at
spørge ham, hvad islam betyder for ham. Selv
synes jeg, at spørgsmålet er lidt naivt, og at det
udstiller min mangel på viden. Men det synes
han ikke.

– Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål,
for hver person har sin helt egen måde at være
religiøs på. Det glemmer man tit at fokusere
på, siger han og forklarer videre: 

– Islam er en måde at leve på. Det er et helt
system, som guider dig i det daglige liv. Jeg
tror det mest væsentlige er, at Gud altid er til
stede, hvor du end bevæger dig.

Han forklarer, at for ham som muslim er
livet på jorden vigtigt, men man skal huske at
blive guidet af religionens principper i det
daglige. Vesten har ofte kritiseret profeten
Muhammed for at være for verdslig og for
meget involveret i her og nu-affærer, hvilket
diskvalificerer ham fra at være en rigtig spiri-
tuel person i modsætning til Jesus. Men Ser-
han forklarer, at det gode ved islam netop er,
at man ikke skal vælge mellem enten det ene
eller det andet, som i nogle religioner, men
en blanding af både religion og livet her og
nu på jorden.

Mellem to verdener
Ser man på Tyrkiets historie, er den kendeteg-
net ved en evig rivalisering mellem sekularis-
terne og islamisterne, der trækker i hver sin
retning. 

Landsfaderen Kemal Atatürk var i høj grad
tilhænger af en sekulær stat, og derfor havde
islam dårlige vilkår på hans tid. Islam måtte
“gå under jorden” og vente på et bedre klima
for at opstå igen. 

Her i 2005 sidder ministerpræsident Erdo-
gan i spidsen på magten, og det giver religio-
nen langt bedre vilkår. Tyrkiet er stadig en se-
kulær stat, men udefra kan Erdogan forekom-
me til at være splittet mellem to verdener. Han
er stærk tilhænger af, at Tyrkiet skal være
medlem af EU, men sidste år blev det f.eks.
foreslået af hans parti AKP, at utroskab skulle

være forbudt ved lov, hvilket der dog ikke var
bred opbakning for. 

De fleste tyrkere ønsker, at islam skal være
en del af deres tyrkiske identitet. 70 procent
siger således, at de er troende muslimer. Men
det er værd at bemærke, at der ikke er nogen
politisk bevægelse i Tyrkiet, som ønsker at er-
statte de politiske institutioner med et islamisk
teokrati som det, man ser i Iran. Kun tre pro-
cent af den tyrkiske befolkning ønsker, at sha-
ria-lovgivningen skal gælde i landet.

Gud eksistens er fundamentet
Jeg spørger Serhan, om det ikke er problem i
forhold til EU, hvis Tyrkiet skulle bevæge sig
for meget ind på en religiøs vej.

– Jeg mener ikke, at religiøsitet og ønsket
om at være en del af Vesten absolut behøver at
være modsætninger. Det er min oplevelse, at
religiøse mennesker kan være mere åbensin-
dede end sekulære mennesker, der kan være
meget eksklusive, svarer han.

Han forklarer, at han ikke tror på polarise-
ringen mellem islamisme og sekularisme. Der
findes flere forskellige måder at praktisere se-
kularismen på, mener han. Der er den ekstre-
me franske variant med en fuldstændig adskil-
lelse af stat og kirke, som han ikke er tilhæn-
ger af. Han tror mere på en sekularisme, hvor
samfundet har et mere naturligt forhold til re-
ligionen i samfundet, og hvor de to til en vis
grad er blandet sammen.

Vi taler frem og tilbage om islam, sekularis-
me og demokrati. Vi er ikke helt enige. Til
sidst spørger jeg ham, hvordan islam og demo-
krati harmonerer, når Koranen er Guds ord,
som man ikke kan sætte spørgsmålstegn ved.

– I islam kan du sætte spørgsmålstegn ved
alting, så længe det sker på en produktiv må-
de. Islam er ikke en statisk religon. Der er en
høj grad af diversitet. Det eneste, du ikke kan
sætte spørgsmålstegn ved, er Guds eksistens.
At Gud eksisterer, er vores fundament, som du
ikke kan røre ved. Derudover kan du diskutere
frit, siger Serhan.

Jens Rønn Pedersen

læser statskundskab

ved Aarhus Universitet
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Indblik 
i en 
fremmed 
verden
Ved første øjekast virker religion ikke til 
at betyde meget for de studerende på 
Sabanci Universitet. Men der er et velbesøgt 
bederum på campus og mange troende 
muslimer blandt de studerende.

rejsebrev 

TA’ BUSSEN - LINIE 888

ÅRHUS  
ROSKILDE
KØBENHAVN

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

Rejsetid ca. 3 timer.
Afgang fra Århus 
rutebilstation.

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

Sabanci Universitet er et af de få universiteter i Tyrkiet, der overhovedet har et bederum, fordi en streng udlægning af Atatürks sekularisme faktisk forbyder

det. Efter de religiøse studerende har bedt, hygger de sig med the og kiks.
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Tilskuddet er femdoblet, 
sendetiden er firedoblet, 
og det skorter ikke på 
studerende, der vil kaste 
arbejdstimer i at lave tv 
for erfaringens skyld. 

En ny særaftale sikrer landets studenter-
medier, der ellers så ud til at miste deres
helt vitale tilskud fra Kulturministeriet.
For studenterkanalen UTV Århus bety-
der den nye aftale ikke bare status quo,
den forøger markant det årlige tilskud
fra 13.000 til 75.000 kroner, fordi UTV
Århus samtidig har fået udvidet sin sen-
detid på TvDanmark Østjylland fra en
halv til to timer om ugen. Glæden er til

at spore i redaktionslokalerne i Trøjborg-
komplekset, som huser UTV.

Det er studerende fra især Medievi-
denskab på Aarhus Universitet, der laver
indslag om studenteraktiviteter og -poli-
tiske forhold i Århus. Løn får de ikke.
Det er muligheden for at prøve kræfter
med tv-mediet, der lokker de studerende
til.

– Det er fedt, når man selv har lavet et
indslag helt fra bunden og ser det færdi-
ge resultat. Det gør en stolt – det her kan
jeg, siger Christina Friis Schaarup, der
læser medievidenskab på 2. år og er re-
daktør på UTV i fritiden. 

Helhjertet indsats
Det spiller en stor rolle, siger hun og de
to medredaktører fra samme hold på me-
dievidenskab, Marie Stoubæk og Anja
Bæk Rasmussen, at de på UTV får lov til

at lege med mediet. Endnu vigtigere for
motivationen er det, at de er forpligtet til
at levere indslag til det aftalte hul i sen-
defladen på TvDanmark Østjylland og
ikke mindst levere indslag, de kan stå
inde for.

– Det er helt klart drivkraften, at det,
vi laver, bliver sendt, siger Marie Stou-
bæk, der læser medievidenskab på 2. år
og er redaktør på UTV i fritiden. 

– Det bliver mere helhjertet, for man
vil gerne have, at det er godt fjernsyn. Så
man bliver hele tiden ansporet til at blive
dygtigere, tilføjer Anja Bæk Rasmussen. 

Arbejdet på UTV har givet dem re-
spekt for tv-mediet. De har hurtigt fun-
det ud af, hvor let det er at manipulere
med folks ord, som man kan sætte sam-
men stort set, som det passer en. Men
det er netop ikke passende. 

– Man kan klippe udtalelser sammen
ord for ord og få folk til at sige alt muligt.
Men de er nødt til at sige det, vi ved, de
mener. På den måde lærer vi, hvordan
man begår sig i journalistik. Tv giver
magt, men det giver også ansvar, siger de
tre redaktører. 

Tv trækker
Tv-mediet er populært. I efteråret lærte
de tre redaktører og andre medarbejdere
fra UTV 16 nye frivillige op. Dermed er
holdet oppe på en størrelse, der gør det
muligt at lave magasinprogrammer “live
on tape” med en studievært, hvor tilret-
telægning, kamera, lyd og lys skal gå op i
en højere enhed. 

– Så får de fornemmelsen af, hvad det
vil sige at producere direkte live, siger
UTV’s direktør Kenneth Wenzel, der
startede UTV for 10 år siden i Køben-
havn. 

Magasinproduktion er forårets ambi-
tion –  ikke mindst fordi den vil styrke
Århus-holdet inden den helt store udfor-
dring, der venter dem til sommer, hvor
de mødes fra med studerende fra UTV’s
afdelinger i København, Roskilde, Oden-
se, Sønderborg, Kolding og Esbjerg for at
lave otte timers dagligt tv fra Roskilde
Festivalen. 

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Studenter-tv jubler

Under forelæsningen læner den stude-
rende sig mageligt tilbage og tænder en
smøg. Ikke for at provokere, men slet og
ret fordi han eller hun lige har trang til
tobak. Sådan var det engang; i dag ville
handlingen vække ramaskrig. 

Rygere på Aarhus Universitet har, som
tiden er gået, fået mere og mere ind-
skrænket rygerum, og nu kommer det
første totalforbud i en bygning på Aarhus
Universitet. Det sker på Tandlægeskolen,
der huser det sundhedsvidenskabelige
fakultetssekretariat, Odontologisk Insti-
tut, Skolen for Klinikassistenter, Tand-
plejere og Kliniske Tandteknikere og en
del af universitetets tekniske afdeling, og
de er blevet enige om at indføre et totalt

rygeforbud pr. 1. april. Det totale ryge-
forbud er i virkeligheden 2. etape af den
strammere rygepolitik. Allerede fra 1. ja-
nuar droppede man rygerummene på
Tandlægeskolen, så rygere, der ikke har
eget kontor, må udenfor for at ryge. Når
2. etape sætter ind, er det også slut med
at ryge på sit eget kontor. 

– Vi er et tandhospital, et sundheds-
hus, kan man sige. Det er rimeligt, at vi
går foran som et godt eksempel, siger in-
stitutleder Preben Hørsted Bindslev fra
Odontologisk Institut. 

Der er planer om at finde eller arran-
gere et sted udenfor til rygerne, hvor de
kan stå i læ for regn og rusk, og alle ryge-
re er blevet tilbudt at deltage i et gratis
rygeafvænningskursus i perioden januar
til april.

Ingen røg som hovedregel
Det kommende totalrøgforbud på Tand-
lægeskolen er en skærpelse af universite-
tets rygepolitik. Den siger, at rygning
som hovedregel ikke er tilladt på Aarhus
Universitet, men der er særlige rygeloka-
ler og rygearealer, hvor røgen kan styres,
så “ingen ufrivilligt generes af tobaksryg-
ningen”. 

Rygepolitikken, som rektor Lauritz B.
Holm-Nielsen og universitetsdirektør
Stig Møller reviderede i november, giver
fortsat ansatte lov til at ryge på eget kon-
tor bag en lukket dør på den betingelse,
at de sikrer, at andre medarbejdere og
studerende ikke generes af rygningen. 

Nyt i rygepolitikken er, at studerende
fremover skal have vejledning i et lokale,
hvor der ikke bliver røget. Hvorfor den

skærpelse er indført, forklarer Stig Møl-
ler:

– Det er ikke så mærkeligt, for det er
meget væsentligt, at den studerende skal
kunne koncentrere sig om det, vejlederen
siger, og ikke om sit ubehag ved tobaks-
røg i lokalet. 

Da ikke-rygere ikke ufrivilligt skal ud-
sættes for tobaksrøg, vil det også snart
være slut med at have tilladt rygning i en
ikke-aflukket del af en kantine, forklarer
specialkonsulent Elsebeth Pedersen fra
Ledelsessekretariatet. 

På vej mod totalforbud
En rundringning til en række forskellige
afdelinger på universitetet efterlader det
indtryk, at det er universitetets rygepoli-
tik, der generelt bliver fulgt, og CAMPUS
har ikke i den forbindelse hørt om andre
totale rygeforbud end det på Tandlæge-
skolen. Dog undersøger FAPIA, Forenin-
gen Af Psykologistuderende I Aarhus,
om deres institut kan gøres helt røgfrit.
Det kan man læse på
www.studnyt.sam.au.dk, der også skri-
ver, at en gruppe studerende på Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet har
klaget over, at rygeforbuddet på gange og
andre fællesarealer ikke blev respekteret,
og det er der nu strammet op på. 

I Studenternes Hus, hvor Stakladen
ligger, og i konferencecentret har Stu-
denterhusfonden besluttet, at der kun
må ryges i en af kaffestuerne – og så må
der i øvrigt ryges visse steder i Universi-
tetsbaren. 

Rygeforbud er et hot emne overalt for
tiden – i virksomheder, på skoler, i Dan-
mark som i resten af Europa. Tendensen
går kraftigt i retning af et totalt rygefor-
bud indendørs – i hvert fald på offentligt
tilgængelige steder. Derfor har CAMPUS
spurgt universitetsdirektør Stig Møller,
om man kan forestille sig, at det også
kommer på Aarhus Universitet: 

– Man kan forestille sig så meget.
Principielt kan det ikke udelukkes med
den retning, samfundet bevæger sig i i
øjeblikket, siger Stig Møller. 

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Røgen fordufter
Tobakstågerne letter på fællesarealerne på Aarhus Universitet. 
Ingen må ufrivilligt udsættes for tobaksrøg, men der må stadig ryges 
på eget kontor, hvis det ikke er til gene for andre. Undtagen 
på Tandlægeskolen, som indfører totalt rygeforbud pr. 1. april. 

rygeforbud

studenteraktivitet

For 40 år siden blev 

der ikke så meget 

som rynket på brynene,

når piberne blev tændt

under en forelæsning. 

Børge Venge
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OPINION
Redigeret af Helge Hollesen – Indlæg sendes til campus@au.dk 

– Hva’ meningen? Nu råber ministre, erhvervsfolk
osv. på mere og mere højteknologi som svar på glo-
baliseringen, og så taler du i Politiken om, at vi i ste-
det skal styrke vores gode evner til at arbejde sam-
men på tværs af fagområder.

– Jamen, det er slet ikke kritik af den naturviden-
skabelige grundforskning i Danmark, forklarer Tor-
ben Ballegaard Sørensen, der er administrerende di-
rektør hos B&O a/s. Han mener, mange af de løs-
ninger, Danmark skal gøre sig gældende med i det
globaliserede samfund, er kreative løsninger på tværs
af faggrupper.

– Som almindelig samfundsborger og avislæser
fornemmer jeg, at politikernes eneste paratrefleksion
på globaliseringen er endnu en fond eller et udvalg til
at kigge på forskning, som om man tror, det i sig selv
er nok. Men det kan ikke stå alene. Vi må vi ikke
glemme den evne, vi har i vores kultur, at vi har re-
spekt for hinanden på tværs af faggrupper.

– Hvad kan vi så bruge det til?
– Til en kombination af for alvor at satse, hvor vi er

gode, og sætte det i en kontekst, hvor jeg bruger ordet
human, som godt kan lyde lidt floskelagtigt. Men i
det koblingsfelt har Danmark gode muligheder. I ud-
landet arbejder de ofte isoleret i små faghuller, og vi
kan ikke konkurrere på boredybden. Det skal vi selv-
følgelig være gode til, men vi skal også kunne nå hin-
anden på tværs af de faghuller. Og i folkeskolen lærer
vi netop at respektere hinanden. Vi tager som en selv-
følge, at vi har et samfund med lav magtdistance, kan

håndtere usikkerhed og nå hinanden som faggrupper. 
– Så samarbejde frem for strategiske satsninger?
– Satsninger kan ikke stå alene. Om vi så satser al-

le ressourcer på to fagfelter, er jeg bange for, det kun
er dråber i forhold til det, vi er oppe imod – bl.a. Ki-
na. Man skal være voldsomt genial for at gøre sig
gældende. Genialiteten gemmer sig ofte i et krydsfelt.
Der er bedre payback i at kombinere noget, som for
så vidt allerede findes, end at satse alt på at gå i dyb-
den på et område, hvor vi risikerer at blive overhalet i
overmorgen.

– Hvad gør universiteterne så i den forbindelse?
– På en eller anden led burde en del af undervis-

ningen bevidst stimulere den kreativitet, som opstår,
når fagområder taler på tværs. Jeg taler ikke om
RUC-lignende tilstande, men en systematisk afdæk-
ning af områder, hvor man f.eks. matcher en spids-
kompetence inden for teknologi med design og øko-
nomi og finder flader, ingen andre har dyrket. Det
kunne være et halvt år med samarbejde på tværs på
dimittendåret eller i forbindelse med en ph.d. Man
præmierer jo dem, der går i dybden. Da jeg læste på
handelshøjskolen, læste jeg lige så meget på stats-
kundskab og arkitektskolen, og fik øjnene op for, at
verden ikke kun består af
driftsøkonomi eller arki-
tektur. Jeg er bange for, at
tiden er blevet så opera-
tionaliseret og fokuseret
på kortsigtet merit, at
man måske glemmer at få
det aspekt med.

hva’ meningen?

Torben Ballegaard Sørensen, administrerende direktør, B&O

“Had” er et forunderligt begreb. Dels fordi det
bliver brugt uhyre meget blandt folk og i me-
dierne, dels fordi det dækker over en noget
mærkelig følelse. Helt personligt har jeg
kun hadet én person, én gang i mit
liv. Det var min bror, der var ofret,
men helt særlige omstændigheder
gjorde sig nu også gældende. Under
alle omstændigheder var hadet for-
svundet efter et par timer. Det var
det. Had er en stærk følelse – og derfor
har jeg også meget svært ved at tro på, at
afghanere og irakere skulle hade Europa; at
folk, der venter på bussen, hader snevejret, og
at de fleste mennesker hader at betale skat.

Irritation derimod! Det er den følelse, man
får, når der kommer sand i sandalerne; når
man får en parkeringsbøde fra EuroPark, eller
når kiosken har lukket, og man er løbet tør
for cigaretter. Så bliver man irriteret – og
nogle gange så afsindigt meget, at man har
lyst til at råbe og skrige.

Medmindre man har røget så meget hash,
at ligegyldighed er blevet en del af ens livsstil,
er det nu engang nemt at blive irriteret – også
over småting.

Jeg bliver f.eks. irriteret over, at Jyllands-
Posten skal stjæle den offentlige debat i flere
måneder på grund af nogle Muhammed-teg-
ninger. Jeg irriteres endnu mere over en som
Marianne Jelved og Det Radikale Venstre,
fordi hun og hendes parti opnåede så mange
stemmer til sidste folketingsvalg – uden at
have en politik med et minimum af indhold.

Så bliver jeg selvfølgelig også irriteret
på de folk, der stemmer på de radi-

kale – der kan man virkelig tale
om spildte stemmer … Jeg bliver
irriteret over Politiken, fordi
den avis simpelthen ikke in-
deholder andet end teateran-

meldelser, kulturradikalisme og
kulturselvfedhed. Jeg bliver irrite-

ret over Berlinske Tidende, fordi den
avis er så “københavneragtig”, at det halve
kunne være nok. Jeg bliver konstant irriteret
over det ræverøde DR og endnu mere irriteret
over reklamerne på TV2, for da slet ikke at
glemme min irritation, når jeg skal betale li-
cens. Jeg bliver irriteret over Playboy TV,
fordi de kun viser blød porno. Jeg bliver irri-
teret over musikvideoer, fordi jeg synes, de er
alt for seksualiserende. Jeg bliver irriteret
over Krøniken, fordi serien jo så tydeligt glo-
rificerer socialdemokratismen, men alligevel

holder mig neglet til fjernsynet hver søndag
aften. Og så bliver jeg irriteret over at leve i et
land, som er så dejligt, så mangfoldigt og så
trygt, at vi aldrig låste vores hoveddør, da jeg
var barn. Hvor er spændingen?

Men ikke nok med det. Det er irriterende, at
jeg er begyndt at sige “træls”, efter at jeg er
flyttet til Jylland. Jeg irriteres over, at køben-
havnere tror, at København er Danmarks
navle. Jeg bliver irriteret over, at mange jyder
mener, at København i hvert fald ikke under
nogen omstændigheder er Danmarks navle.
Jeg bliver irriteret over, at vi altid tror, at
grønlændere er stive. Jeg bliver irriteret over
folk, der render rundt og siger “fuck jantelo-
ven”, men ikke selv har fattet budskabet. Jeg
bliver irriteret over, at “perkerdansk” er ble-
vet moderne – folk, der snakker på den måde,
kan man jo ikke tage seriøst. Jeg bliver irrite-
ret over, så tit “fuck” bruges i dansk. Jeg irri-
teres over Klaus Rifbjerg, der prædiker en
mere hellig og frelst livsstil end den, jeg selv
lever. Jeg irriteres over ortodokse kristne,
muslimer og jøder, der gør det samme som
Rifbjerg. Og Svend Auken – ypperstepræsten

over dem alle, der heldigvis ikke mere kan
prædike latterlig økoekstremisme for mine
skattepenge – uha, hvor han irriterer mig. Og
så er der Helge Sander, som med sin reform-
iver på bedste vis smadrer det danske univer-
sitetssystem og virkelig formår at irritere mig
i øjeblikket. Magen til respektløs uddannel-
sespolitik skal man lede længe efter … hvis
man da lige ser bort fra Studenterrådet.

Og så vil det irritere mig, hvis der sidder nog-
le læsere, der ikke er enige med mig. For hvis
I ikke er enige med mig, er I enige med dem,
der irriterer mig. Og som vil irritere mig – og
det skal I have tak for.

For hvis jeg ikke blev irriteret over så man-
ge ting, ville jeg jo være tvunget til at studere
noget mere og blive hurtigere færdig … og det
ville irritere mig så meget at få arbejde og
skulle betale verdens højeste skat, betale hø-
jere forsikring, højere husleje, vægtafgift, ha-
ve mindre fritid og samtidig have et måned-
ligt økonomisk råderum, der stort set er iden-
tisk med mit nuværende. Uha, hvor bliver det
irriterende, når jeg bliver kandidat – men jeg
vil ikke hade det.

Du irriterer mig!

Jon Boiesen,

stud.mag.

Celia Haldan 

Voetmann, stud.scient.

Ruth Marbæk Jensen,
stud.mag.

Casper Foldager,

stud.med.

klummen

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

Nikolaj 
Hawaleschka
Steenberg,
stud.jur.

Af Bjarke Refslund, levevilkårsordfører,

Studenterrådet v. Aarhus Universitet

Færre penge om måneden for mange
studerende. Det vil være resultatet,
hvis regeringens SU-reformer bliver
gennemført. Princippet er kort sagt, at
jo flere sabbatår du bruger, jo mindre
SU får du. Og jo længere du er om at
blive færdig i uddannelsessystemet,
des færre kroner i din sparegris. Rege-
ringens forslag kan dermed komme til
at gå hårdt ud over de studerende,
som i forvejen ikke just er et velha-
vende folkefærd. Den nuværende SU
rækker knapt til den studerendes nød-
vendige omkostninger, såsom bolig,
bøger, mad, tøj og forsikring – og på
en lavere SU vil man skulle være mere
end almindeligt kreativ for at få bud-
gettet til at slå til. 

Studenterrådet ved Aarhus Universi-
tet frygter, at færre penge om måne-
den vil resultere i flere timer på stu-
diejobbet og færre timer på studiet.
Færre timer på studiet betyder større
risiko for dårligt kvalificerede kandi-
dater og øget chance for frafald. Færre
penge om måneden kan også betyde
større lån i banken – hvilket kan ud-
munde i færdiguddannede med tårn-
høje minustal på kontoen og udsigt til

mange års afbetaling. Ingen af delene
er positive, hverken for den studeren-
de eller for samfundet.

Jo – at bruge SU som økonomisk gu-
lerod kan sandsynligvis få nogle stu-
derende til at arbejde sig hurtigere
igennem uddannelsessystemet. Men
det kan også få andre til helt at vælge
uddannelserne fra. Især unge men-
nesker, der har brug for mere end ét
sabbatår for at blive afklaret med
deres uddannelsesmæssige fremtid.
For dem kan det være særligt svært at
klare både studium, studiejob eller
gæld i banken. Enten vælger de slet
ikke at læse videre, eller også begyn-
der de, men får problemer med at
gennemføre og ender måske med at
droppe ud. Derfor kan regeringens
forslag i sidste ende betyde færre ud-
dannede kandidater – stik imod for-
slagets intention. 

Hvad er så løsningen? Hvordan får vi
de studerende igennem uddannelses-
systemet på normeret tid? Danske
Studerendes Fællesråd (DSF) giver
deres bud med håndbogen Kortere
Studietider. Engagerede undervisere,
studie-/ læsepladser til rådighed for
alle studerende, mentorordninger og
intenst gruppearbejde er blandt de
forslag, der vil kunne hjælpe de stude-
rende med at gennemføre på norme-
ret tid. Studenterrådet opfordrer rege-
ringen til at genoverveje DSF’s forslag,
inden SU-kniven findes frem. Færre
penge om måneden er ikke løsningen.

Færre penge 
om måneden

Det geniale i krydsfeltet
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ny prodekan

Lektor på Afdeling for Historie, cand.phil. Johnny Laursen, bli-
ver 1. februar ny prodekan for forskning og internationalisering
på Det Humanistiske Fakultet. Han afløser lektor Peter Bugge,
der efter fire år som prodekan har ønsket at vende tilbage til
forskning og undervisning.

Prodekan for uddannelse, Arne Kjær, fortsætter på posten.
Johnny Laursen har som forsker blandt andet beskæftiget sig

med europæisk integration og nordisk samarbejde, dansk efter-
krigshistorie og den europæiske arbejderbevægelse, og fra 1999
har han været medlem af Undersøgelseskommissionen vedrø-
rende Politiets Efterretningstjeneste.

NAVNE
Redigeret af Helge Hollesen

Så er tiden inde til at ansøge om 

feriehus/lejlighed i sommerferien 2006.

Husene kan søges af alle, 

der har været ansat ved Aarhus 

Universitet i mindst 2 år.

Fristen for ansøgning er 
Fredag den 3. marts 2006 kl. 12.

Sommerferieperioden løber fra 

uge 24 til uge 34 (inkl.). Det er 

muligt at ønske 3 forskellige uger 

og 3 forskellige boliger. 

Vi forsøger naturligvis at imødekom-

me alle ønsker, men da der 

erfaringsmæssigt er en del sam-

menfaldende ønsker, vil det som tidli-

gere år sandsynligvis blive nødvendigt

at foretage lodtrækning blandt ansø-

gerne. Der vil 

blive udsendt meddelelse om resultatet 

senest fredag d. 10. marts 2006. 

Bestillingssedler og nærmere 

oplysninger om huse/lejligheder 

på www.feriefonden.au.dk/

eller hos

Feriefonden af 1979 v/Aarhus Universitet

Att. Birgit Svenningsen

Ndr. Ringgade 1, bygn. 1.431, 1., 

8000 Århus C

Tlf.: 8942 4414, e-mail: ferie@au.dk

Åbningstid: mandag – fredag kl. 9-12.

Feriefonden råder over følgende huse/lejligheder:

Lejlighed i Husumgade/København (2 sovepl. + 2 opredninger)

Lejlighed i Husumgade/København (4 sovepl. + 2 opredninger)

Lejlighed Sundholmsvej/Amager (2 sovepl. + 2 opredninger)

Sommerhus, Femmøller (6 sovepl. + 2 opredninger)

Sommerhus, Rude Strand (5 sovepl. + 2 opredninger)

Sommerhus, Søndervig (8 sovepl.)

Sommerhus, Båring Vig (6 sovepl.)

Sommerhus, Strandfogedvej/Skagen (6 sovepl.)

Sommerhus, Højensvej/Skagen (6 sovepl.)

Sommerhus, Sandbjerg (4 sovepl. + 2 opredninger)

Feriehuse i sommerferien

FORENINGEN MOTIONSCENTRET 
Ved Aarhus Universitet

Der indkaldes hermed iflg. foreningens 
vedtægter § 8, stk. 2 til 

Ordinær generalforsamling 
Tirsdag den 28. februar 2006 kl. 15.00 
i International Students Centre, 
Willemoesgade 15 D (ved siden af Motionscentret)

Dagsorden
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal fremsættes skriftligt og 
være formanden i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen.

Thorsten Ingemann Hansen, formand
Institut for Idræt, Katrinebjergvej 89C

Knap en tredjedel af de 24 unge
forskere, der er kåret som Dan-
marks nye forsker-dreamteam, er
fra Aarhus Universitet.

24 unge forskere er blevet udpeget som dansk
forsknings dreamteam. De er de første modta-
gere af Det Frie Forskningsråds nyindstiftede
pris til unge eliteforskere, og prisen betyder,
at de ud over at have fået en bevilling fra Det
Frie Forskningsråd til et bestemt forsknings-
projekt får 100.000 kroner, som de frit kan
disponere over i forbindelse med deres
forskningsarbejde. 

– Regeringens mål er at styrke elite- og ta-
lentplejen blandt danske forskere. Udpeg-
ningen af Dreamteam 2006 for yngre, danske
forskere giver et klart signal til Danmarks
dygtige, unge forskerspirer og universitetsstu-
derende: Vi har brug for jer, der venter jer en
spændende forskerkarriere, og vi vil gøre
noget ekstraordinært for de dygtigste af jer,
skriver videnskabsminister Helge Sander i en
pressemeddelelse.

Seks ud af de 24 nyudråbte Dreamteam-
medlemmer er fra Aarhus Universitet, tre fra
SAM, to fra SUN og en fra HUM:
• Ph.d., cand.psych. Mimi Yung Mehlsen,
Psykologisk Institut
• Professor, cand.scient.pol., ph.d. Christoffer
Green-Pedersen, Institut for Statskundskab
• Lektor, ph.d. Helena Skyt Nielsen, Institut
for Økonomi
• Lektor, cand.scient., ph.d. Mette Madsen,
Institut for Medicinsk Biokemi
• Professor, ph.d. Jun Wang, Institut for
Human Genetik
• Ph.d., cand.mag. Rane Willerslev, Institut
for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik

Dertil kommer lektor, ph.d. Morten Ørre-
gaard Nielsen, Department of Economics,
Cornell University, der for tiden er gæstefor-
sker på Institut for Økonomi, hvor han fik sin
ph.d.-grad.

Den 31-årige Mette Madsen, der har specia-
liseret sig i vitaminet B12 – hvordan cellerne
optager det – er stolt og beæret over at være
med i det nye dreamteam og giver dette bud
på, hvorfor hun er udvalgt:

– Jeg tror, det betyder noget, at man har
publiceret meget, og at det, man har forsket i,
har givet nogle resultater, som er nye. Jeg for-
sker ikke i noget, der løser den store kode for
en eller anden dødelig sygdom, men omvendt
så er mangel på B12 den mest hyppige vita-
minmangel. 

Den 35-årige nyudnævnte professor Chri-
stoffer Green-Pedersen håber, prisen kan syn-
liggøre, at det kan være attraktivt at gå for-
skervejen og dermed gøre det lettere f.eks. at
rekruttere samfundsvidenskabelige forskere. 

– Vi har rekrutteret mange dygtige folk,
men det er ikke nogen hemmelighed, at vi
godt kunne tænke os, at der var flere ansøgere
til vores ph.d.-stipendier. Vi er et af de fag,
hvor der er et meget attraktivt arbejdsmarked
at konkurrere med. Mange af dem, vi gerne
ville have fingre i, er helt åbne om, at det
kunne de ikke drømme om. 

Det Frie Forskningsråd vil udnævne et nyt
dreamteam hvert år.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

7 Århusforskere på dreamteam
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Axel H’s Rejselegat
Legatet kan søges af juridiske kandidater og dokto-

rer. Ansøgningsfristen er den 15. marts 2006. Se

www.au.dk/meddelelser. 

Studiefonden for Idræt
Der indkaldes ansøgninger til Studiefonden for Insti-

tut for Idræt. Ansøgningsfristen er 1. marts 2006 kl.

12.00. Se www.au.dk/meddelelser. 

Legater til USA
Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen

har Danmarks største samlede gruppe af legater til

graduate universitetsstudier og/eller forskning i USA.

Forårets ansøgningsfrist er onsdag den 1. marts,

2006 kl. 12.00. Se www.wemakeithappen.dk.

Lektor G. J. Gørges Legat
Legatets formål er at yde støtte til Aarhus Universitet

og de ved universitetet ansatte medarbejderes aktivi-

teter. Ansøgningsfristen er mandag den 20. februar

2006, kl. 12.00. Se www.au.dk/meddelelser. 

Konsul Axel Nielsens Mindelegat
Yder bl.a. støtte til unges uddannelse og dygtiggø-

relse ved samfunds- og sprogvidenskabelige uddan-

nelser, handelshøjskoler og universiteter. Ansøgnings-

fristen er mandag den 27. februar 2006, kl. 12.00. Se

www.au.dk/meddelelser.

Mette Winkler's fond 
Fonden yder støtte til kvindeidrætten i Danmark, her-

under særligt ved rejselegater til deltagelse i konfe-

rencer, kongresser, seminarer m.v. i ind- og udland.

Ansøgningsfristen er 1. marts 2006 kl. 12.00. Se

www.au.dk/meddelelser.

Understøttelsesfonden 
for enker og børn af præster i folkekirken og for

enker og børn af lærere i den danske folkeskole

har legatprotioner til uddeling. Ansøgningsfristen er

15. marts 2006. Yderligere information om ansøg-

ningskriterier og -skema på www.kobenhavnsstift.dk

Ved Aarhus Universitet er nedenstående stillinger 

opslået ledige. Opslagenes fulde ordlyd vil fremgå 

af fakulteternes hjemmesider.

HUM
Ved Institut for Historie- og Områdestudier er der 

en stilling som Assistant Professor in South Asian

Studies ledig til besættelse 1. august 2006. Ansøg-

ningsfrist 1. marts 2006 kl. 12.00. Ansøgningen mær-

kes: 2006-212/1-82.

Ved Institut for Æstetiske Fag er der et lektorat i 

retorik ledigt til besættelse 1. juni 2006. Ansøgnings-

frist 15. februar 2006 kl. 12.00. Ansøgningen mærkes:

2006-212/1-83.

SAM
Ved Institut for Økonomi, Afdelingen for Virksom-

hedsledelse er et lektorat ledigt til besættelse i

driftsøkonomi (Asset Pricing) til besættelse 1. august

2006. Ansøgningsfrist 15. februar 2006 kl. 12.00. An-

søgningen mærkes: 2006-212/3-85.

Ved Institut for Økonomi, Afdelingen for Virksom-

hedsledelse er et lektorat ledigt til besættelse i

driftsøkonomi (fagområdet organisation) til besæt-

telse 1. august 2006. Ansøgningsfrist 15. februar

2006 kl. 12.00. Ansøgningen mærkes: 2006-212/3-86.

Ved Juridisk Institut er et lektorat ledigt til besættelse

16. april 2006. Ansøgningsfrist 15. februar 2006 kl.

12.00. Ansøgningen mærkes: 2006-212/3-87.

Assistent til IKT værkstedet
E-læringsenheden søger snarest muligt en studeren-

de til at indgå i et supportteam, der hjælper og vej-

leder universitetets undervisere i at fremstille digitale

undervisningsmaterialer. Ansøgningsfrist: 8. februar

2006. Se www.au.dk/meddelelser.
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stillinger

ph.d.-graden forskningsstøtte

TTiill  lleejjee::

Øgadekvarteret, 50 m fra universitetet og tandlægehøj-

skolen. Lejlighed 70 kvm, m/bad og køkken udlejes et

år frem fra 01.02.06. Husleje kr. 5.300,-/md + forbrug.

Dep. 2 mdr. Tlf. 2289 6501

Værelse i Risskov udlejes snarest og indtil 01.07.06.

Adgang til køkken og bad. Roligt kvarter tæt på skov

og strand. Husleje kr. 1.900,-/md. alt inkl. 

Erik, tlf. 8617 6354.

Dejlig villa i nærheden af Aarhus Universitet udlejes i

juli måned 2006 som enkelt uger eller hele måneden

til danskere eller udlændinge med tilknytning til Aarhus

Universitet. Mobil 2325 1575

Boligannoncer
Sendes til eller afleveres personligt hos

Studenterrådet, Aarhus Universitet, 

Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C., 

Tlf. 8942 5464.

Pris: 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.

Redigeret af Journalkontoret, 

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

Deadline for Meddelelser onsdag kl. 12.00 i ulige uger – 10 dage før udgivelse.

Journalkontoret forbeholder sig ret til – i den trykte avis – at forkorte opslagene 

med henvisning til, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger. 

Opslag/annoncer sendes i wordformat til: meddelelser@au.dk

Se deadlines på www.au.dk/da/adm/journal/meddel/Se alle opslag i fuld længde på www.au.dk/meddelelser 
MEDDELELSER

bolig

Forelæsninger
HUM

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

forsvarer cand.mag. Simon Valentin Mortensen fredag

d. 10. februar 2006 kl. 13.00 afhandlingen “The 

Imperial Shield – Imperial Overstretch, Assured De-

struction, and the Rise and Demise of the Ban on

Nationwide ABM-defence 1966-2001 with particular

emphasis on the Johnson and the Nixon Administra-

tion”. Forsvaret vil foregå på engelsk og finder sted i

Søauditorium 4.

SUN

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

holder cand.med. Anne Bloch Thomsen den 24. 

februar 2006, kl. 14.00 et offentligt forsvar med titlen

“Influence of estrogen receptor polymorphisms on

bone mass, body composition, lipid profile and re-

sponse to hormone therapy”. 

Forsvaret finder i Auditorium B, Skejby Sygehus.  

Tildelinger
SUN

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske

Råd har på sit møde den 16. januar 2006 tildelt 

følgende ph.d.-graden i medicin:

Song Chai, MD, for afhandlingen “Diabetic Angiopat-

hy”.

Cand.med. Kristine Bruun Degn for afhandlingen 

“Effects of two GLP-1 mimetics (liraglutide and 

exenatide) on aspects of glucose and lipid meta-

bolism and islet cell function in humans during 

daily life conditions and during hypoglycemia”.

Cand.med. Ib Tønder Hansen for afhandlingen “Clini-

cal aspects of the chemokine CXCL12 and its unique

receptor CXCR4 in active, early and longstanding

rheumatoid arthritis”.

Cand.med. Jette Bang Joensen for afhandlingen 

“Randomized double-blinded clinical investigation 

of roxythromycin versus placebo as secondary and

tertiary prevention in patients with peripheral 

arteriosclerosis (PAD)”.

Cand.med. Mads Kircheiner Rasmussen for afhand-

lingen “Specific regulation of IL8 and p53 promoters

by NF-KB in hepg2 cells”.

Cand.med. Astrid Juhl Terkelsen for afhandlingen

“The sympathetic nervous system in acute pain 

and in a human model of Complex Regional Pain

Syndrome”.

SAM

Det Akademiske Råd har den 13. december 2005 

tildelt ph.d.-graden i statskundskab til følgende:

Gitte Sommer Harrits på grundlag af afhandlingen

“Hvad betyder klasse? En rekonstruktion af klassebe-

grebet med henblik på en analyse af sammenhæng-

en mellem klasser og politisk deltagelse i Danmark”.

Jane Karlskov Bille på grundlag af afhandlingen

“Skattemæssig succession – Særligt med henbilk på

generationsskifte i levende live og ved død”. 

Det Akademiske Råd har den 21. december 2005 

tildelt ph.d.-graden i statskundskab til følgende:

Anne Binderkrantz på grundlag af afhandlingen

“Magtens midler. Danske interesseorganisationer 

og deres indflydelsesstrategier”.

Lars Thorup Larsen på grundlag af afhandlingen

“The Truth will Set You Freé – A Genealogy of Public

Health Policy in Denmark and the United States

1975-2005”. 

TEO

Det Teologiske Fakultets Akademiske Råd har den 10.

januar 2006 tildelt cand.theol. Morten Hørning Jensen
ph.d.-graden i teologi for afhandlingen “Herod Anti-

pas in Galilee. A Historical Investigation of the Litera-

ry and Archaeological Sources to the Reign of Herod

Antipas with Special Focus on its Impact on the

Socio-Economic Conditions of Early First Century 

Galilee”.

NAT

Det Naturvidenskabelige Fakultet har den 20. decem-

ber 2005 tildelt ph.d.-graden i naturvidenskab til føl-

gende:

Cand.scient. Anders Bang for afhandlingen “Meta-

bolic rate in the early life stages of fish as a 

predictor of future fitness”.

Cand.scient. Kasper Dupont for afhandlingen 

“Disk Encryption, Group Identifikation, Byzantine

Agreement and Threshold RSA”.

Cand.scient. Tine Ejdrup for afhandlingen “Photo-

electron Spectroscopy and Laser Induced Alignment”. 

Cand.scient. Jakob Hedegaard for afhandlingen

“Transcriptome and proteome profiling of the pig”.

Cand.scient. Helga Bára Bartels Jónsdottir for 

afhandlingen “Latest Holocene climate variability 

in the North”.

Cand.scient. Iben Bloch Nielsen for afhandlingen

“Gas phase studies of protein chromophores. 

From vacuum to the interior of proteins”.

Cand.scient. Rikke Christina Nielsen for afhandlingen

“Characterisation of type III sodium-phosphate trans-

porters and crystallographic analysis of a Ca2+-

ATPase and elongation factor Tu”.

Cand.scient. Thorbjørn Møller Pedersen for afhand-

lingen “High Pressure Surface Science Studies. 

A Theory Perspective”.

Cand.scient. Esben Skovsen for afhandlingen 

“Time-Resolved Singlet Oxygen Emission Miscrscopy

of Single Biological Cells”.

Cand.scient. Mette Keusch Brixen Søndergaard for 

afhandlingen “Lateglacial and Holocene palaeo-

climatic fluctuations on the Northern Icelandic 

shelf-foraminiferal analysis, sedimentology and 

tephrochronology of core MD995575”.

Cand.scient. Lea Sander Thøgersen for afhandlingen

“Optimization of Densities in Hartree-Fock and 

Density-functional Theory Atomic Orbital Bases 

Response Theory and Benchmarking for Radicals”.

Cand.scient. Ronnie Thorbjørn Vang for afhandlingen

“A Surface Science Approachj to Catalysis”.

Cand.scient. Ivan Storgaard Vogelius for afhandlingen

“Cooling and Manipulating Trapped Molecular Ions”.

Forskningsrådet for Natur og Univers
Forskningsrådet for Natur og Univers, FNU, indkalder

ansøgninger om støtte til aktiviteter, som forventes

at begynde i 2006. Hovedansøgningsfrist er onsdag

den 1. marts 2006 kl. 15.00.  

Informationsmøde på Institut for Fysik og Astrono-

mi, Fysisk Auditorium onsdag den 8. februar kl.

14.15.-16. Se www.forsk.dk/fnu under “Opslag”.

The University of Edinburgh
Ansøgninger modtages til 2-6 måneders Visiting 

Research Fellowships 2006-2008. Deadline: 3. marts

2006. http://www.iash.ed.ac.uk/themes.html

Ph.D. Fellowship – Alzheimer’s Disease
Ph.D. fellowship available for studying Alzheimer’s

disease pathology. Contact Prof. Mark J. West, Dept.

of Anatomy/Neurobiology, AU. mjw@ana.au.dk

89423011. Deadline for application: March the 1st

2006.

Ph.d.-stipendier/kandidatstipendier ved 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Indenfor økonomi og ledelse, jura, statskundskab og

psykologi er ledige til besættelse. Ansøgningsfrist: 

3. marts 2006 kl. 12.00. Se opslagenes fulde ordlyd

på: www.samfundsvidenskab.au.dk/opslag 

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på www.perst.dk

legater

kurser

Forskeruddannelsen – Sundhedsvidenskab
Oversigt over kurser på www.health.au.dk/forskerud-

dannelse 

E-læringsenheden
E-læringsenheden tilbyder følgende kurser og 

workshops for ansatte ved AU:

8. februar: Grundkursus i PowerPoint; 

17. februar: Få dit budskab igennem på internettet;

14. marts: Lyd til dokumentation, interviews og opta-

gelse af forelæsninger. Yderligere oplysninger og til-

melding på www.au.dk/e-learning.

Moderne Sociologisk Teori 
Ph.d. kursus på Handelshøjskolen med generel intro-

duktion til den moderne sociologi og dens betydning

for organisationer. Ansøgningsfrist: Fredag den 10.

marts 2006. Se: www.au.dk/meddelelser.
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Vi har sagt det før på Bagsiden, og gentager
det gerne: Der findes simpelthen ikke det,
der ikke forskes i. 

Tag nu blot Dan Ariely fra Massachusetts
Institute of Technology (MIT) og hans kolle-
ga George Loewenstein fra Carnegie Mellon
University i Pittsburgh, der har set nærmere
på masturbations indvirkning på unge
mænds evner til at træffe beslutninger. En-
gang sagde man, at onani svækker åndsev-
nerne, og det har de to forskere nu bevist på
deres helt egen måde.

Ariely og Loewenstein rekrutterede 35
mandlige studerende til deres eksperiment,
der tørt blev beskrevet som “en undersø-
gelse af effekten af seksuel ophidselse, gen-
nem selvstimulation, på dømmekraften og
evnen til at træffe hypotetiske beslutninger.” 

De unge mænd blev placeret ved en bær-
bar computer med et tilhørende joystick,

der kunne styres med den frie hånd. Nogle
af de frivillige fik besked på at besvare en
række spørgsmål i ikke-ophidset tilstand,
mens andre blev bedt om at iværksætte selv-
stimulationen og besvare de samme spørgs-
mål i en tilstand af høj, men dog sub-orgas-
misk ophidselse. På computerskærmen
skulle de samtidig via et “ophidselsestermo-
meter” rapportere deres tilstand af ophid-
selse, som de – hvis de ellers kunne over-
skue det midt i de andre opgaver – havde
afklædte damer på skærmen til at sørge for.

Dømmekraften svækkes
Spørgsmålene, de skulle svare på, omhand-
lede blandt andet attraktionen ved forskelli-
ge seksuelle aktiviteter, personer eller gen-
stande såsom højhælede kvindesko, en 12-
årig pige og en ekstrem fed kvinde. Andre
spørgsmål handlede om villigheden til at
løbe en risiko for at opleve seksuel tilfreds-
stillelse.

Ariely og Loewenstein siger, at resultater-
ne er “bemærkelsesværdige”, og at de be-
kræfter det, de fleste mener at vide om unge
mænd i forvejen, nemlig at når de er seksu-
elt ophidsede, bliver de tiltrukket af ting,
der ellers ville være et turn-off, de bliver
mere villige til at begå moralsk tvivlsomme
handlinger, som kan føre til sex, og de bliver
mere villige til at have ubeskyttet sex.

– Vores undersøgelse viser, at seksuel op-
hidselse påvirker vores dømmekraft helt af-
gørende. Den frie vilje er stort set sat ud af
kraft og forsøg på selvkontrol temmelig
virkningsløse, skriver Ariely og Loewenstein
i deres abstract til artiklen om undersøgel-
sen, der vil blive offentliggjort i det aner-
kendte Journal of Behavioral Decision Ma-
king senere på året.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Kronisk glæde er vejen til succes

Her har vi gået og troet, at det er succes på arbejdet
og i privatlivet, der fører til glæde og lykke. Men nu
viser et stor amerikansk undersøgelse, at vi godt
kan droppe ideen om at skyde genvej til lykken
gennem succes på arbejdet og på hjemmefronten.
Det er mennesker, der i forvejen er glade og lykkeli-
ge, der får succes.

Psykologer fra universiteter i Californien, Missou-
ri og Illinois har undersøgt forholdet mellem ønsk-
værdige personlighedstræk, succes i livet og lykke
blandt mere end 275.000 amerikanere. Og undersø-
gelsen, der er offentliggjort i det nye nummer af
Psychological Bulletin, viser, at de “kronisk” glade
generelt er mere succesfulde i deres liv, herunder
deres arbejdsliv, end de mindre glade. 

– Forklaringen kan være, at glade mennesker of-
tere oplever positive stemninger, og disse positive
stemninger får dem til at handle mere aktivt i for-
hold til deres mål. Når folk er glade, er de mere
selvsikre, optimistiske og arbejdsomme, og andre
mennesker opfatter dem som mere behagelige og
sociale, siger lederen af undersøgelsen, Sonja Lyu-
bomirsky.

Klogere af at løbe

Et hold hjerneforskere fra universitetet i Ulm, Tysk-
land, mener at have fundet beviser for, at man bli-
ver klogere af at løbe. Motion forbedrer både kon-
centrationen og den visuelle hukommelse, mener
de.

Deltagerne i eksperimentet skulle løbe en halv
time to gange om ugen og umiddelbart efter løse
en række opgaver. Løberne var ikke bedre end den
ikke-løbende kontrolgruppe, når det drejede sig om
talopgaver og logik, men når det drejede sig om
evnen til at huske billeder og løse andre visuelle
opgaver, forbedrede de sig betydeligt i forhold til
kontrolgruppen.

– Det hænger formentlig sammen med, at fysisk
aktivitet forøger produktionen af nye celler og be-
skytter de eksisterende i hjernens hippocampus-
område, der er ansvarligt for en række hukommel-
sesfunktioner, siger en af hjerneforskerne, psykolog
Sanna Stroth.

Også klogere af cola

Heldigvis er der også mere behagelige måder at for-
bedre hukommelsen på. Skotske forskere fra Glas-
gow Caledonian University har således fundet ud af,

at 25 gram glukose
svarende til indhol-
det af en 33 cl cola
kan forbedre hukom-
melsen med 11 pro-
cent. Og drikker man
to colaer, kan man
forbedre hukom-
melsen med op til 17
procent, viser deres
undersøgelse af 25
personer mellem 18
og 52 år.

Via hjernescannin-
ger opdagede forskerne, at aktiviteten i hjernens
hukommelsescenter hippocampus stiger, når man
fylder sukker indenbords. Derfor er der ifølge lede-
ren af undersøgelsen Leigh Riby også god grund til
undgå “sukkerkolde” studerende.

– Jeg opfordrer altid mine studerende til at få fyldt
sukkerdepoterne op inden undervisning, for det
hjælper dem til at lære mere, siger han.

Heureka!!!

Dømmmekraft og masturbation

Redigeret af Hans Plauborg

Bagsiden skal som alt andet i denne verden
være omstillingsparat, innovativ og klar til
nye udfordringer. Det er ikke nok at under-
holde. Læserne skal også aktiveres. 

Derfor introducerer vi nu en ny quiz for
studerende og medarbejdere, men bare ro-
lig: Det er ikke en quiz, der kræver et ekstra-
ordinært aktivitetsniveau midt i en travl
hverdag. Den kræver såmænd bare, at du
har den seneste udgave af CAMPUS ved
hånden samt en mobiltelefon. Hver gang vil
vi stille et spørgsmål her på siden, som man

kan finde svaret på et sted i avisen. Første-
præmien for et rigtigt svar er en frokost/
middag for én i en af universitetets fremra-
gende kantiner, og da vi ikke vil overbetone
konkurrenceelementet, er anden- og tredje-
præmien præcis det samme. 

Dit svar samt dit navn sender du per sms
til 2899 2235. Så trækker vi lod blandt de
rigtige svar. Vinderne vil få direkte besked.
Sidste chance for at deltage i denne omgang
er fredag den 10. februar.

Alice Hansen

selvstudium

Ny sms-quiz i CAMPUS

Vind et måltid
Hvor mange timer skal UTV dagligt producere fra årets Roskildefestival?

sms til 2899 2577 senest mandag den 6. februar
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