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Ikke et ord om øl – men sikke et
show. De studerende gjorde det
igen. Godt hjulpet af sol, som-
mer og blå himmel fyldte de
endnu engang Universitetspar-
ken til et overdådigt søslag om
Det Gyldne Bækken. 

Guderne må vide, hvordan det
lykkes de studerende at skabe så
meget opmærksomhed om 
noget så enkelt og fuldstændig
tåbeligt: At forcere en lille kold

sø i mere eller mindre sødygtige
gummifartøjer, drikke øl, løbe
rundt om sig selv og forcere
søen igen under øredøvende 
tilråb fra de medstuderende. 

Måske skyldes det, at der ikke
kun er tale om en konkurrence,
men en lang række fantastiske
og forrygende indslag, der i 
kreativitet og underholdning
hvert år overgår tidligere søslag.
Der er selvfølgelig fantastiske

happenings, der vil gå over sø-
slagshistorien i Universitetspar-
ken, som da medicinerne sidste
år rullede ned i søen i kæmpe-
store luftballoner. 

I år kunne de dog ikke gå på
vandet. Efter ca. 20 år med kun
ét nederlag måtte de aflevere
Det Gyldne Bækken til økono-
merne. Sjovt nok viser statistik-
ken, at netop økonomer og me-
dicinere fra Århus er nogle af de

bedst lønnede kandidater i Dan-
mark – men det er en helt an-
den historie – også i denne avis. 

Gud ser alt, fastslog de teolo-
gistuderende i rollen som ret-
færdighedens vogtere på deres
T-shirt. Er det tilfældet, fik han
underholdning i topklasse. Vi
bøjer os i støvet og letter på 
hatten for dette mageløse søslag.  
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En berusende oplevelse
Søren Kjeldgaard/AU-foto
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Som bekendt er det universiteternes opgave at drive forsk-
ning og undervisning på det højeste internationale niveau.

Betragter man Aarhus Universitets institutter, opnås dette mål
mange steder, men det er lige så klart, at der også er stor varia-
tion inden for selv de mest fremtrædende institutter. 

Man kan udtrykke det på den måde, at meget få institutter,
om nogen, kunne miste deres fem bedste forskere, der jo som
regel også er de bedste undervisere og vejledere, uden at dette
ville have katastrofale følger for det faglige niveau. Oven i købet
ved vi jo af erfaring, at det tager år og dag at opbygge et institut
med et fremragende forskningsmil-
jø, så tab af nogle få nøglemedarbej-
dere kan være helt ødelæggende i
meget lang tid.

Selvom universitetet i stigende
grad ansætter på et stort inter-

nationalt arbejdsmarked, er fremra-
gende medarbejdere, der kan være
frontfigurer i de enkelte institutter,
ikke nogle, man finder uden meget
arbejde, stor usikkerhed m.v., og nu
er de også i stigende grad begyndt at
kræve højere løn og rimelige forhold. På mange områder har 
vi dog ingen chancer for at konkurrere på lønnen. I stedet må 
vi kompensere ved at give medarbejderne en udstrakt frihed,
herunder ikke mindst frihed til at beskæftige sig med det, de
finder væsentligt. Det har jo også tit vist sig, at det er på den
måde, de store nye epokegørende resultater er blevet skabt.

Samtidig har disse, for universitetets niveau meget væsent-
lige medarbejdere, også som regel let ved at finde andre inter-
essante arbejdssteder, de er meget efterspurgte, og mange får
faktisk også løbende tilbud om stillinger. Med andre ord er vi
efterhånden lysår væk fra tidligere tiders rolige og meget 
stationære arbejdsmarked, hvor de videnskabelige medarbej-
dere ved de danske universiteter blev der, hvor de nu en gang
var blevet placeret.

Hvilke begrænsninger sætter disse forhold for universitets-
ledelsens eventuelle ønsker om at planlægge, at lave

indsatsområder, at foretage fusioner osv.? Ja, vil man undgå
katastrofen, at se sine nøglemedarbejdere fortrække, må man i
højere grad, end mange synes at erkende, undlade at vise sin
store handlekraft og evner til at lede ved at konstruere ind-
satsområder og lignende, og i stedet belønne dem, der fra mere
ydmyge positioner viser vejen. Universitetsledelse drejer sig i
mindre grad om at sidde i sit fine kontor og få åbenbaringer om
forskningsområder, der bør fremmes, eller i at løbe efter politi-
kernes ofte meget kortsigtede satsninger. Derimod består uni-
versitetsledelse i at give god plads og vide muligheder for, at de
fremragende forskere rundt omkring på institutterne får mulig-
hed for at fremme deres ideer. Skal man endelig vise sin hand-
lekraft ved at foretage strategiske satsninger, bør man gøre
disse så rummelige som overhovedet muligt.

Jeg er overbevist om, at den universitetsledelse, der nu snart
er på plads, er helt klar over disse delikate sammenhænge.

Universiteternes
sarte blomster

Svend Hylleberg, Dekan, 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Universitetsledelse drejer
sig i mindre grad om 
at sidde i sit fine kontor 
og få åbenbaringer om
forskningsområder, der 
bør fremmes, eller i at 
løbe efter politikernes 
ofte meget kortsigtede
satsninger.

In the development contract recently

signed by the University of Aarhus and

the Ministry of Science, Innovation and

Technoloy, the university sets new

goals for publishing research. This 

applies to books, anthologies and 

periodicals. In the case of the latter,

departments are to prepare publica-

tion strategies, including ranking 

periodicals.

This is a new exercise, especially for

the Arts faculty. Here the goal is to

have a number of researchers publish

their work in attractive periodicals,

where the path is through peer review.

At the same time, the faculty aims 

to have more researchers writing in

English, to gain merits in foreign 

columns. 

Concurrently, the Danish Research

Council for Culture and Communication

has sharpened the criteria for periodi-

cals seeking support for publication. In

the future, articles must be subjected

to peer review and supplied with an

English abstract. A number of periodi-

cals at the University of Aarhus are

now establishing peer review. The edi-

tor of the Science of Religion periodi-

cal, professor Hans Jørgen Lundager,

does not agree that it will improve

quality, and it will certainly mean more

work.

But he adds: “I think I regard anony-

mous peer reviews a bit like the 

weather – I don’t get mad if it’s rainy

and cold outside, I just put on a coat,

so we will now introduce peer reviews

to the periodical.”  Pp. 3 & 6-7. 

After 24 hrs of work, the team from

the Mid-Jutland region won this year’s

“Research joust”, held for “Research

Day”, 2006. The winning team con-

sisted of researchers from the Univer-

sity of Aarhus, augmented by local

knowledge, innovation, and business

talent. The task facing the team was

to “Find a solution that can prevent

the present energy situation from 

resulting in incalculable consequences

for the  people of the world”. 

The winning team suggested, among

other things, that atomic energy be a

part of future energy supplies, and the

judges called it a brave move on the

part of the mid-Jutland team to put

atomic energy on the agenda.

The winning proposal is based on 

the proposition that fuels with high 

environmental impact, such as oil and

coal, should be dropped in favour of

atomic energy and better utilisation 

of the “healthy” sources of energy

such as solar power. Another central

point for the winning team was better

utilisation of energy. Currently, only

five percent of the energy used for an

electric light bulb goes to produce

light. The rest is wasted. This waste 

of resources is the object of current

nano research. P. 3.

Study in Århus
and make 
your fortune!
The University of Aarhus has six 

courses on the top-25 list of the 

most lucrative fields. Århus 

graduates are winning the race

against Copenhagen in the fields 

of Economics, Medicine, Dentistry

and the Natural Sciences.

A new study by Berlingske 

Nyhedsmagasin shows that gra-

duates of the University of Aarhus 

are well out in front when it comes 

to high salaries. For instance, a 

doctor trained in Århus, working 

in the private sector, earns an 

average of DKK 549,000 after five

years. Colleagues trained in Copen-

hagen must content themselves 

with DKK 466,000 annually. 

Dentists from Århus also earn more

than the Copenhagen drillers. The

same is the case in the fields of 

Economics, Physics and Geophysics.

But the figures also reveal that 

it is not as good an idea to study 

Political Science, Geology or 

Scandinavian Literature and 

Philology if your goal is a fat 

bank account. P. 8.

“Well, Harvard shouldn’t be the

place to study Scandinavian 

Mythology,” says researcher 

Pernille Hermann with a smile. 

She is affiliated with the Centre

for Viking and Medieval Studies,

and would like to see more cross-

disciplinary cooperation between

researchers at the wall-less 

centre.

She thinks there is the potential

in Århus to develop English-

language courses of study on 

the Viking period and the Middle

Ages that would have international

appeal.

In the meantime, Pernille Her-

mann and researcher in religion

Ass. professor Dr.Phil. Jens Peter

Schjødt have succeeded in launch-

ing an English-language supple-

mentary subject, called Old Norse

Mythology, in the department of

Scandinavian Languages.   P. 12.

Researchers need more international exposure

Århus Researchers on winning team

Courses with international appeal 

JUST A MINUTE
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Forskerne skal først og
fremmest øge kvaliteten af
publiceringen, siger rektor
Lauritz B. Holm-Nielsen.

Ifølge den netop godkendte udvik-
lingskontrakt mellem Aarhus Uni-
versitet og Videnskabsministeriet for
2006-2008 skal der fokus på både
kvantiteten og kvaliteten af forsk-
ningspublikationerne. Kontrakten
lægger op til, at det årlige antal af
artikler i “peer-reviewede” tidsskrif-
ter skal “fastholdes/øges”, som der
står, fra de nuværende 1.556 til
2.000 i 2008, mens antallet af vi-
denskabelige bøger/antologier og bi-
drag hertil skal fastholdes/øges fra

de nuværende 805 til 1.000 i 2008. 
I tidligere udgaver af udviklings-

kontrakten opererede man med at
publiceringsfrekvensen pr. medar-
bejder skulle stige fra 2,50 til 2,75
årligt. Bag den lidt blødere formule-
ring i den endelige udviklingskon-
trakt ligger en erkendelse af, at det
er meget vanskeligt at opgøre publi-
ceringsfrekvens pr. medarbejder for
de forskellige forskningsområder –
og den formulering har Videnskabs-
ministeriet sagt o.k til.

– Videnskabsministeriet har me-
get stor tillid til Aarhus Universitet,
og de ved godt, hvad der kan lade
sig gøre. Vi er nået frem til et kom-
promis, som begge parter kan være
tilfredse med, og som ikke gør al for

meget vold på universitetets natur,
siger rektor Lauritz B. Holm-Niel-
sen.

Bag den forventede stigning i an-
tallet af publikationer gemmer sig
målsætningen om, at det årlige op-
tag på ph.d.-uddannelserne skal
øges fra de nuværende 238 pr. år til
500 pr. år. 

– De ph.d.-studerende er jo meget
produktive, hvad angår forsknings-
publicering, så en fordobling af op-
taget på Aarhus Universitets for-
skeruddannelser vil medføre en væ-
sentlig forøgelse af antallet af publi-
kationer, siger rektor.

Han understreger, at publika-
tionsvolumen ikke er noget problem
for forskerne på Aarhus Universitet,

og at det først og fremmest drejer
sig om at øge kvaliteten. 

– Vi skal naturligvis stræbe efter
at højne kvaliteten og publicere i
“peer reviewede” tidsskrifter med
stor gennemslagskraft.  De medar-
bejdere, som i dag publicerer f.eks.
fire gange om året, burde måske
nøjes med at publicere to gange –
men så gøre det i bedre tidsskrifter.
En halv side i Nature tæller et point
og det samme gør en monografi på
800 sider. Rent faktisk kan vi øge
publiceringsraten ved at publicere
“mindre”. Det handler om at skabe
forskningsresultater, der kan publi-
ceres i de mest kræsne medier, siger
Lauritz B. Holm-Nielsen.

Men som Lauritz B. Holm-Nielsen

også tidligere har slået til lyd for, så
er det vigtigt, at man ikke stiller ens-
lydende krav til alle medarbejdere
på Aarhus Universitet, men at man
styrker de sider, som den enkelte
medarbejder har en force inden for.

– Alle medarbejdere skal ikke væ-
re lige gode til at kommunikere på
alle niveauer. Det kan man ikke for-
lange, men som institution, eliteuni-
versitet, skal vi være fremragende på
alle de niveauer, vi henvender os til,
siger Lauritz B. Holm-Nielsen. 

Læs mere om publicering 
på side 5-6

Anders Correll / ac@adm.au.dk 
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Kvalitet vejer tungest

Markedsplads med viden virkede
Det skulle vise sig at være en god
ide at samle alle universitetets akti-
viteter i forbindelse med Forsk-
ningens Døgn et sted i modsætning
til sidste år, hvor arrangementerne
blev afholdt forskellige steder på
universitetet. Denne gang var fore-
drag og aktiviteter samlet i Søaudi-
torierne, og det virkede som en
markedsplads, hvor viden var va-
ren, som man frit kunne vælge
imellem. Det koncept faldt i god
jord hos gæsterne. 

– Det var almindelig nysgerrig-
hed, der fik mig til at komme.
Emnet betød meget, men jeg ville
ikke være kommet, hvis det havde
været en masse foredrag spredt på
universitetet. Her kan man bedre få
et overblik over, hvad der sker, og
vælge det, der interesserer en, sag-
de en gæst fra Århus.

En anden gæst var kommet fra
Aalborg. Hun roste desuden arran-
gementet for at tage udgangspunkt
i et fælles tema: hjernen.

– Det tiltaler mig, at det er sam-
let ét sted, men det er også et godt
arrangement, fordi der er så mange
forskellige emner samlet om et
overordnet tema, så man kan få
mange forskellige vinkler på én
gang, sagde Ingerlise Krogh fra Aal-
borg, der var til syv foredrag i alt. 
I det hele taget roste publikum ini-
tiativet, fordi det kan være svært
for udefrakommende at sætte sig
ind i, hvad der foregår på et univer-
sitet, bl.a. fordi det er så omfatten-
de og umuligt at få et overblik over,
og fordi det er fjernt fra manges
hverdag. 

Begejstrede forskere
Også forskerne var begejstrede for
ideen om en markedsplads for vi-
den. 

– Det her gør Søauditorierne til
en slags eksperimentarium, siger
ph.d.-studerende på Center for
Funktionelt Integrativ Neuroviden-
skab Mikkel Wallentin, der samlede
næsten 100 mennesker til to fore-
drag om, hvor i hjernen sproget
sidder. 

Lektor Ole Caprani fra Datalo-
gisk Institut er enig med ham. Ole
Caprani havde året før en større
udstilling på Grand Cafe i Århus. 

– Det er rigtig godt at samle det
på et sted, og det er nogle fantasti-
ske lokaler. Ideen med at skabe en
vidensmarkedsplads, hvor tilhører-
ne kan shoppe rundt, giver os som
formidlere langt bedre muligheder
for at komme i kontakt med flere
grupper af tilhørere, sagde Ole Ca-
prani, som igen i år kunne præsen-
tere kunstig intelligens i form af et
computerstyret ansigt, der kan gå i
dialog med tilskuerne.

– Nu skal du se, hvordan man
gør den glad, sagde Ole Caprani og
fløjtede en melodi.

Det computerstyrede ansigt kvit-
terede med en fløjtetone og viste
glade billeder af smukke landska-
ber på den tilhørende computer-
skærm.

Brugbar respons til forskerne
Ole Caprani havde håbet, at flere
børn havde besøgt hans stand. 

– De voksne tør ikke rigtigt tale
til ansigtet. Børn derimod er der-
imod langt mere umiddelbare og

går lige til sagen, sagde han. 
For ham var mødet med publi-

kum ikke spildtid  – tværtimod. 
– Jeg har fået mange reaktioner,

som jeg kan bruge i den videre
forskning med at udvikle kunstig
intelligens, sagde datalogi-lektoren.
Besøgstallet i Søauditorierne blev
opgjort til ca. 1200. 

Anders Correll / ac@adm.au.dk

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

I foyerområderne i Søauditorierne var
der på etagerne forskellige aktiviteter,
som på hver sin måde behandlede
emnet hjernen. De studerende fra 
Fysikshow trak en masse opmærk-
somhed med fysiske fænomener 
illustreret med f.eks. levende ild 
og flydende kvælstof. 

Efter 24 timers arbejde vandt holdet
fra region Midtjylland Forskerdys-
ten 2006, som blev afholdt i forbin-
delse med Forskningens Døgn.
Vinderholdet bestod af forskere fra
Aarhus Universitet suppleret med
lokale kræfter inden for viden, inno-
vation og erhverv. Holdet skulle løse
opgaven “Skab en løsning, der kan
forebygge, at den nuværende ener-
gisituation får uoverskuelige konse-
kvenser for verdens befolkning!”.

Vinderholdet foreslog bl.a., at
atomkraft skal være en del af frem-
tidens energi, og dommerkomiteen
kaldte det modigt af det midtjyske
hold at sætte atomkraften til debat,
skriver DR. 

Vinderforslaget tager udgangs-
punkt i, at miljøbelastende brænd-
stoffer som olie og kul bør droppes
til fordel for bl.a. atomkraft, og i at
sikre bedre udnyttelse af de “sunde”
energiformer som solenergi. Et an-
det centralt punkt fra det vindende

hold er bedre udnyttelse af energi-
en. I dag går kun fem procent af
energien til en elpære til at give lys.
Resten er spild. Det ressourcespild
forsøger nanoforskere i øvrigt at
finde løsninger på. 

Professor Karl Anker Jørgensen,
Kemisk Institut var holdkaptajn på
det vindende hold, hvor de øvrige
fra Aarhus Universitet var forsk-
ningsassistent Marie Louise Tør-
ring, Klinisk Epidemiologi, AUH,
adjunkt Mimi Yung Mehlsen, ph.d.,
Psyko-logisk Institut, Peter Dreyer,
ph.d., Innovation Lab samt profes-
sor, dr.med. Søren Nielsen, der
leder Vand- og Saltcentret.

Derudover havde holdet tilknyttet
en række livliner. Blandt dem kan
nævnes økonomiprofessor Torben
M. Andersen, professor John Do-
naldson og musiker Steffen Brandt.
/scv

Århusforskere på vinderholdet 

Søren Kjeldgaard/AU-foto
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Dekanatet på Humaniora ønsker
færre studienævn. Der er i dag 24
studienævn på fakultetet, mens der
kun er syv institutter. Fakultetsle-
delsen mener, at færre og flerfaglige
studienævn bedre vil kunne matche
det nye Humaniora. 

– Den ny studiestruktur på Hu-
maniora og den ny uddannelsesbe-
kendtgørelse har medført, at der i
dag ingen uddannelser er på fakulte-
tet, som ikke er mindst tofaglige.
Derfor har enkeltfaglige studienævn
ikke den samme berettigelse og
funktion som tidligere, begrunder
dekan Bodil Due ændringen. 

– Et af hovedformålene med den
“nye” institutstruktur var desuden at
skabe bedre rammer for samarbejde
og bedre ressourceudnyttelse. Hen-
sigten med studienævnsreformen
ligger helt i forlængelse af dette,
samtidig med at vi ønsker, at studie-
nævnene i højere grad kommer til at
diskutere uddannelsespolitiske pro-
blemstillinger. En skarpere adskillel-
se mellem det politiske og det rent
administrative er påkrævet i lyset af
de skarpere krav, der stilles. I de nye
flerfaglige studienævn vil de uddan-
nelsesmæssige spørgsmål kunne få
en mere kvalificeret behandling, da
de ikke kun ser på problemerne ud
fra en enkeltfaglig betragtning, men
netop er garant for institutternes
samlede uddannelser, siger Bodil
Due. 

Skeptisk HUM-råd
HUM-rådet er ikke begejstret for en
reduktion af studienævnene. Halv-
delen af medlemmerne i de 24 stu-

dienævn er studerende, men da der
vil være færre studienævn, vil der
automatisk være færre studenterre-
præsentanter.

– Dermed forsvinder den store
indflydelse, vi har i dag, og som vi
har krav på ifølge lovgivningen,
siger 4.-årsstuderende Christopher
Thomsen fra HUM-rådet.

Desuden er han bange for, at et
farvel til enkeltfagsstudienævnene
vil gøre behandlingen af spørgsmål,
som er specifikt fagrelaterede, over-
fladisk. 

– De studerendes direkte indfly-
delse på fagindhold bliver fjernet, og
behandlingen vil aldrig komme sær-
ligt dybt. De enkelte medlemmer i

de store studienævn kender selvføl-
gelig deres eget fag, men de kender
ikke de andres, siger Christopher
Thomsen. 

Endelig beslutning inden august
HUM-rådet har gjort rede for deres
betænkeligheder på et møde med
dekanatet. Dekanatet har desuden
holdt møder med studienævnene på
alle syv institutter for at diskutere
fordele og ulemper ved forskellige
modeller. Der er altovervejende op-
bakning til flerfaglige studienævn,
men der har også været luftet be-
tænkeligheder i forhold til repræsen-
tation af de forskellige fag i nævnene
samt til kernefagligheden, lyder det

fra dekanatet, som vil overveje, hvil-
ken model der bedst kan imødekom-
me kravet om flerfaglige studienævn
og samtidig tage højde for, at hensy-
net til kernefagligheden ikke tilside-
sættes. 

Det er endnu ikke taget en endelig
beslutning. Spørgsmålet vil blive ta-
get op i akademisk råd i juni, og de-
kanatet vil også holde endnu et mø-
de med HUM-rådet. Den endelige
plan for studienævnene skal være på
plads inden august 2006 og træde i
kraft fra februar 2007. 

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Cheminova præsterede 
sit næstbedste resultat 
nogensinde i 2005. 
Dermed råder Aarhus 
Universitets Forskningsfond
igen i år over 75 mio. kr. 
til forskning og formidling. 

2005 blev et godt år for kemivirk-
somheden Cheminova A/S. På årets
generalforsamling kunne formanden
for Auriga Industries, direktør Povl
Skifter, præsentere et regnskab,
hvor både omsætning og resultat før
skat var bedre end forventet

Cheminova er langt det største
selskab i Auriga Industries, der også
består af selskaberne Hardi Interna-
tional A/S, der udvikler sprøjter og
sprøjteudstyr til plantepleje, og Ska-
mol A/S, der producerer isolerings-
materialer af bl.a. moler og vermiku-
lit. 

Med en omsætning på 5,3 mia. kr.
blev året det næstbedste for koncer-
nen som helhed. Resultatet før skat
blev på 376 mio. kr. mod 630 mio.

kr. i 2004, men sammenlignet med
2003, hvor overskuddet var på 180
mio. kr., er resultatet tilfredsstillen-
de, som formanden udtrykte det.

Stigende behov for 
plantebeskyttelsesmidler
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, der
er formand for Aarhus Universitets
Forskningsfond, der med 44 procent
af aktiekapitalen og 85 procent af
stemmerne er hovedaktionær i Auri-
ga, var også tilfreds med resultatet
for Cheminova, som på trods af van-
skeligere markedsforhold fik et godt
år. Derimod betegnede han resulta-
terne hos Hardi International og
Skamol som skuffende.  

– Vi har noteret, at der også her
har været markedsmæssige vanske-
ligheder at slås med, men vi havde
dog håbet, at fremgangslinjen speci-
elt efter de sidste års store indsats i
Hardi havde kunnet aflæses tydeli-
gere, sagde Lauritz B. Holm-Nielsen
til generalforsamlingen og slog sam-
tidig fast, at koncernens cash flow
(egenkapital efter skat, red.) fra drif-
ten på 18 mio. kr. var utilfredsstil-
lende.

– Uanset det gode resultat skal vi

fra fondens side ikke lægge skjul på,
at cash flow må forbedres væsentligt
i de kommende år, sagde Lauritz B.
Holm-Nielsen. 

Intet tyder på, at behovet for plan-
tebeskyttelsesmidler og dermed
Cheminovas indtjeningsmuligheder
vil falde. Den stigende befolknings-
tilvækst og plantesygdommenes og
skadedyrenes hastige udvikling af
resistens mod eksisterende sprøjte-
midler øger tværtimod behovet for
nye bekæmpelsesmidler.

– Med min baggrund inden for le-
delse af international landbrugs-
forskning og bæredygtig udvikling
under andre himmelstrøg må jeg til-
føje, at behovet for Cheminova-pro-
dukter – også de nye, der kommer
til – desværre ikke vil falde i årene,
der kommer. Plantesygdomme op-
står og spredes hurtigere end nogen-
sinde, sagde Lauritz B. Holm-Niel-
sen, der er tidligere formand for det
internationale Institut for Plantege-
netiske Ressourcer, IPGRI, og Cen-
ter for Tropisk Landbrug CIAT.

Udsigt til flere forskningsmidler
Formanden for Forskningsfonden
gjorde samtidig Aurigas ledelse op-

mærksom på vigtigheden af at få
tilbageført midler til aktionærerne. 

– Fonden anerkender produk-
tionsvirksomhedernes behov for ar-
bejdskapital og har traditionelt væ-
ret tilbageholdende med hensyn til
udbytte. Men fonden har på den an-
den side, som øvrige aktionærer, en
interesse i at få kapital tilbageført til
ejerne, hvis der ikke er behov for
den i virksomheden, sagde Lauritz
B. Holm-Nielsen, der samtidig kun-
ne stemme for bestyrelsens forslag
om, at der i år udbetales 4,00 kr. pr.
10-kroners aktie – det samme som i
2005. 

Det betyder, at Aarhus Universi-
tets Forskningsfond igen i år kan
uddele ca. 75 mio. kr. til forsknings-
og formidlingsopgaver, og måske er
der flere midler på vej.

– Ledelsen har netop fremlagt si-
ne investeringsplaner for Chemino-
va, og den forventer en væsentlig
udvidelse i produktsortiment og i
distributionsmarkederne over de
næste fem år, svarende til en vækst
på 50 procent i omsætningen. Der-
for forventer vi naturligvis også, at
udbytterne til aktionærerne vil stige
væsentligt de kommende år, siger
Lauritz B. Holm-Nielsen.

Anders Correll / ac@adm.au.dk
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Google 
rekrutterer
Århus-
studerende
Dataloger fra Aarhus Universi-
tet er i høj kurs hos Google. De
er både teoretisk velfunderede
og dygtige praktikere, og den
slags får ikke lov at gå ledige
ret længe på det internationale
arbejdsmarked for software-
programmører. Blandt andet
derfor var repræsentanter fra
firmaets europæiske hoved-
kontor på charmeoffensiv i IT-
byen Katrinebjerg onsdag den
26. april.

– Det er ingen tilfældighed,
at vi lige netop er i Århus, si-
ger Nicholas Creswell, der er
rekrutteringschef hos Google i
Dublin.

– Vi har allerede meget gode
erfaringer med de medarbej-
dere, vi har, som er uddannet
på Aarhus Universitet. De kan
deres teori og er gode til at ud-
vikle software. Og så er de jo
som næsten alle danskere kul-
turelt fleksible og dygtige til
sprog. Det er vigtige egenska-
ber i en international virksom-
hed som vores, siger han.

Aarhus Universitet var det
ene af blot tre universiteter,
hvor Google-folkene aflagde
visit på deres Nordeuropa-tur-
ne. De andre var Humboldt-
universitetet i Berlin og det
tekniske universitet i Stock-
holm. 

– Det er vigtigt, at vi gør en
ihærdig indsats for at få de
dygtigste medarbejdere til vo-
res europæiske afdelinger. El-
lers er de forsvundet til USA,
inden vi får set os om, siger
Nicolas Creswell. 

Google er en meget attraktiv
arbejdsplads for alle software-
udviklere. Men det skyldes
ifølge Nicolas Creswell ikke
bare, at Google er en af ver-
dens mest kendte og succesri-
ge firmaer.

– Vi har en fantastisk med-
arbejderkultur. Det er simpelt-
hen spændende og sjovt at ar-
bejde hos os. Desuden har vi
de fagligt dygtigste folk, og det
betyder, at man kan være sik-
ker på at komme med på det
bedste hold, lyder det selvsik-
kert fra Nicolas Creswell.  

Små 20 studerende dukkede
op til en uformel snak med re-
krutteringschefen om jobmu-
lighederne hos Google.   /hp

Læs om jobmuligheder 
hos Google på
www.google.com/jobs/

Godt år for Cheminova

Humaniora reformerer studienævn
Det Humanistiske Fakultet er i fuld gang med drøftelser om sammenlægning af studienævn. 
I dag er der 24 nævn. Det overvejes, om der skal være et pr. institut, som der er syv af. 
HUM-rådet frygter forringet studenterindflydelse.

strukturreform

business

Lars Kruse/AU
-foto
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Det skal være hurtigt, og så skal det
være nemt. Danske journalister er
ikke just i besiddelse af den store
tålmodighed, når de jager den rette
ekspert til at udtale sig om alt lige
fra krigen i Irak, fugleinfluenza eller
Kronprinsesse Marys seneste nye
kjole. 

Men det har vist sig at være mere
kompliceret og tage længere tid end
forventet at gøre det mere overskue-
ligt, primært for journalisterne, at
finde frem til den rette forsker på
Aarhus Universitet. Kommunika-
tionschef Anders Frølund håber
midt i juni at være klar med den nye
søgefunktion “Find en forsker” på
universitets hjemmeside, der gør det
muligt at indtaste et søgeord og få
en liste med navnene på de relevan-
te eksperter. 

Tekniske problemer
Steffen Longfors, fuldmægtig på In-
formationskontoret, har fået opga-
ven at få det nye tilbud op at køre.
Første skridt var, at en arbejdsgrup-
pe skulle udvælge 2000 søgeord, der
gerne skal beskrive al den forskning,

der foregår på Aarhus Universitet,
og vel at mærke i termer, der er for-
ståelige for de fleste. Cirka 3.500
forskere skulle oprindeligt senest
midt i februar have valgt de søgeord,
de har kompetencer inden for, og
oprettet deres egen hjemmeside
blandt andet med kontaktoplysning-
er og publikationsliste. Indtil videre
har cirka 1.000 gjort det. Steffen
Longfors vurderer, at en del blev
skræmt af tekniske problemer med
hjemmesiden tilbage i februar, så de
næste fem uger kommer til at gå
med at få flere til at deltage.

Han understreger, at alle er for-
pligtet til at taste deres oplysninger
ind, og at institutlederne sidder med
ansvaret for at sikre, at det sker.

– Det er ikke et succeskriterium i
sig selv at få så mange med som mu-
ligt, men vi skal have et bredt udsnit
af forskningsområdet repræsenteret
i systemet, før vi går i luften, så in-
gen kommer til at søge forgæves ef-
ter en ekspert, siger han.

Venter med længsel
Lars Fahrendorff, videnskabsjourna-
list på avisen JydskeVestkysten, er
en af de journalister, der ser frem til,

at Aarhus Universitet forbedrer sin
hjemmeside.

– Den er uoverskuelig, og der
mangler lidt service, så jeg ringer
ofte til Aalborg Universitet eller Co-
penhagen Business School i stedet.
Det er ikke særlig sjovt at blive stil-
let om til 17 forskellige, når du skal
bruge en ekspert. Du kommer til at
virke dum, og forskere kan godt bli-
ve lidt fornærmede, hvis de bliver
spurgt om noget, de ikke ved noget
om, så det vil være godt for begge
parter, siger han. 

Aalborg Universitet har haft en
lignende søgefunktion de sidste to
år, men Allan Clausen, leder af In-
formationsafdelingen, kan ikke sige,
om det får flere journalister til at
bruge de nordjyske forskere end el-
lers. Han kan dog konstatere, at Aal-
borg Universitet i stigende grad op-
træder i medierne.

– Det er vigtigt at give offentlighe-
den så mange tilbud som muligt. Jeg
har indtryk af, at de udenbys journa-
lister bruger det mere end de lokale,
siger han.

Ifølge Anders Frølund, kommuni-
kationschef på Aarhus Universitet,
er  “Find en forsker” et af flere initi-

ativer, der skal øge presseomtalen af
universitetet. 

– Målsætningen er, at det skal væ-
re lettere at finde den rette ekspert,
men også at finde nogle andre end
dem, der ofte er i medierne, så vi
kan få nogle flere på banen, siger
han.

Ifølge kommunikationschefen vil
man som en del af oprustningen be-
gynde at gøre op, hvor ofte universi-
tet rent faktisk optræder i medierne
fra sommeren og et år frem.

Af Claus Baggersgaard
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www.mise.edu

Test om M.I.S.E. er noget for dig

sms MISE16 til 1299
Finance Trainee in a

world of opportunities
International uddannelse

Maersk International Shipping Education er 
A.P. Møller - Mærsks trainee-uddannelse. 
Formålet med M.I.S.E. er at udvikle internationalt 
orienterede medarbejdere og ledere til vores 
verdensomspændende aktiviteter. Der er i dag 
trainees fra 87 lande, og der optages årligt mere 
end 400 nye trainees, heraf over 70 trainees på 
Finance M.I.S.E.

Finance M.I.S.E., der er A.P. Møller - Mærsks 
trainee-uddannelse inden for økonomi, udbygger 

den generelle M.I.S.E. uddannelse med viden 
inden for investering, regnskab, økonomistyring 
og revision. Uddannelsen varer to år og kombi-
nerer praksis hos A.P. Møller - Mærsk med 
målrettet teori.

Hvem kan blive Finance M.I.S.E. trainee?
For at blive optaget på Finance M.I.S.E. skal 
du have en økonomisk baggrund som HA, 
markedsøkonom eller lignende. Ansøgere med 
studentereksamen eller HH kan blive optaget, 
såfremt de sideløbende gennemfører HD 1. del.

Du skal have selvtillid og kunne tænke og 
handle selvstændigt ud fra et behov for at skabe 
nye idéer og forandring. Du skal også have lyst 
til at arbejde i et stærkt konkurrencepræget
miljø, hvor et højt energiniveau og evnen til at 
træffe beslutninger er påkrævet.

Næste Finance M.I.S.E. forløb begynder den 
1. august 2006, men ansøgninger modtages og 
behandles løbende. Et elektronisk ansøgnings-
skema kan findes på www.mise.edu

Mere hånd
om studenter-
iværksættere
Center for Entrepreneurship, Aar-
hus Universitet, tilbyder fra juni
kontorpladser og målrettet coaching
til studerende med ideer, der har
potentiale til at blive gode forret-
ningskoncepter. Ønsket er at skabe
et dynamisk miljø, InnoCamp Katri-
nebjerg, for iværksættere, som ud
over kontorpladsen får et tremåne-
ders individuelt tilpasset vejled-
ningsforløb. De studerende vil få
hjælp af Center for Entrepreneur-
ships chefcoach Leif Falch Olesen,
der har mange års erfaring fra it-
branchen, og af undervisere fra ud-
dannelsesinstitutioner og mentorer
fra erhvervslivet. 

Der bliver i første omgang plads
til 20 studerende eller nyudklække-
de kandidater fra Aarhus Universitet
og de øvrige højere uddannelsesin-
stitutioner i Århus-området. 

InnoCamp, der får til huse på
Center for Entrepreneurship på Ka-
trinebjerg, er skabt i samarbejde
mellem Aarhus Universitet og bl.a.
Alexandra Instituttet A/S, Forsker-
park Aarhus A/S, IT-Huset Katri-
nebjerg, Østjysk Innovation A/S,
Forskningsfondens Ejendomssel-
skab A/S, Incuba A/S, IDEA, Virk-
somhedsStart og Vækst, Århus
Kommune og Århus Amt. 

Projektet er sat til at køre frem til
1. oktober 2008.

Se også www.cfe.au.dk    /scv

Forskere fundet 
inden sommerferien
Aarhus Universitet forventer snart at være klar med 
ny søgefunktion, der skal gøre det lettere at finde 
den rette ekspert. Målet er at komme mere i medierne.

formidling



-– Når en forsker inden for sund-
hedsvidenskab eller naturvidenskab
har brugt en anden forskers viden-
skabelige artikel i sit eget arbejde,
sætter det sig spor i form af en note.
På den måde etableres det såkaldte
citationsindeks, der indikerer, om
artiklen og i sidste ende forskeren
selv har gennemslagskraft. Men in-
den for teologi kan citationsindekser
ikke være et kvalitetsmål, siger de-
kan Carsten Riis.

– Vi har jo masser af læsere af
vores forskning, der ikke sætter sig
spor i form af noter. Der er for ek-
sempel over 2000 præster i landet.
Når de læser en bog af en Århusteo-
log og bruger den i en prædiken, ud-
løser det ikke en note til bogens for-
fatter. Det gør det heller ikke, hvis
en gymnasielærer bruger en af vores
bøger eller artikler i undervisningen,
siger Carsten Riis.

Mere ambitiøse
Derfor arbejder fakultetet med an-
dre kvalitetsmål, når det gælder pu-
blicering af forskning. Blandt andet
er der i overensstemmelse med uni-
versitetets udviklingskontrakt for
2005 blevet udarbejdet en liste over

tidsskrifter og forlag, hvor det er
særligt fagligt attraktivt at få udgivet
artikler og bøger. 

– Det synes jeg er en glimrende
øvelse, for det handler om, hvordan
vi udvikler vores fag og kommunike-
rer vores viden. Hvilke fora vil vi
gerne være til stede i, og hvilke kom-
munikationskanaler bruger vi? Vi
skal være mere bevidste om, hvilken
målgruppe vi henvender os til. De,
der laver lærebøger, skal være bevid-
ste om, at det er vigtigt at udkomme
på det rigtige forlag, og de, der for-
sker i og skriver artikler om f.eks. en
oldkirkelig specialitet, skal være be-
vidste om at komme ud med artik-
len i et forum, så den bliver læst af
de 20 mennesker i verden, der ved
mest om emnet, siger Carsten Riis
og tilføjer, at fakultetet ikke mindst
skylder sine ph.d.-studerende at ha-
ve klare retningslinjer for forsk-
ningspublicering.

– Tidligere var det vel ofte sådan,
at når forskeren havde lavet sin bog
eller artikel, så havde vedkommende
leveret sit. Der kan vi godt tænke
mere i forskningens spredning og
gennemslagskraft. Vi kan være mere
ambitiøse.

Fagligt attraktive
Med den liste af attraktive tidsskrif-
ter, som forskerne på fakultetet har
udarbejdet, er der sat gang i et ud-
viklingsarbejde. For som Carsten
Riis siger, er der langtfra fuld over-
ensstemmelse mellem, hvor der ger-
ne skulle publiceres, og hvor der
rent faktisk er blevet publiceret de
sidste tre år.

– Det kunne have set bedre ud
visse steder, siger dekanen lakonisk,
så det arbejder vi med i den kom-
mende tid.

Han lægger vægt på, at der også i
udviklingskontrakten står, at listen
skal bestå af særligt “fagligt attrakti-
ve tidsskrifter”.

– Læg mærke til at der ikke står
for eksempel “internationalt attrak-
tive”. Teologi og humaniora har også
en forpligtelse til at publicere på
dansk om danske emner. Ellers var
ikke megen ide i at have danske uni-
versiteter. Jeg er ret sikker på, at bå-
de bevillingsgiverne og offentlighe-
den mener, at fag som teologi, histo-
rie og litteratur også har en særlig
national opgave at løse. Der findes

en dansk teologi, men ikke en dansk
matematik, siger Carsten Riis. 

Gennemslagskraften vigtigst
En eksplicit målsætning om større
kvantitet i forskningspubliceringen
er ikke Carsten Riis’ kop te.

– Fakultetets forskere publicerer
allerede rigtig pænt i forhold til uni-
versitetets målsætninger, og jeg tror
også, at bevillingerne i fremtiden
bliver koblet tættere sammen med
kvantiteten af publikationerne. Så-
dan er det allerede for eksempel i
Norge, som dog også har en kvali-
tetsparameter med. Men jeg er enig
med professor, dr.med. Albert Gjed-
de, når han i forrige nummer af
CAMPUS advarer mod publicerings-
presset. Jeg så hellere, at vi kom
derhen, at vi publicerede med hen-
blik på størst mulig gennemslags-
kraft. Det kunne godt betyde, at vi
faktisk publicerede mindre end i
dag, siger Carsten Riis.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

6

Piben har fået en anden lyd på Reli-
gionsvidenskabeligt Tidsskrift
(RvT), der udgives af Afdeling for
Religionsvidenskab på Aarhus Uni-
versitet. Tidsskriftet har ikke haft
tradition for anonyme “peer re-
views” af de indsendte artikler. De
er derimod blevet målt og vejet på
redaktionsgangen i bygning 1442,
men den praksis vil fra 2007 ikke
udløse støttekroner hos Forsknings-
rådet for Kultur og Kommunikation
(FKK). Derfor er redaktionen nu ved
at lægge om. 

FKK vil fra næste år kun støtte
tidsskrifter, der benytter peer re-
views og forsyner alle artikler med
et engelsk resumé. Desuden er der
et krav om mindst 200 betalende
abonnenter.

Ingen magisk løsning
– Det skal ikke være nogen hemme-
lighed, at den primære grund til, at
vi nu indfører anonyme peer re-
views, er de nye regler fra FKK, siger
ansvarshavende redaktør på RvT
Hans Jørgen Lundager. 

Han anerkender, at peer review i
mange kredse opfattes som et kvali-
tetsstempel i sig selv, men selv

abonnerer han ikke ukritisk på den
holdning.

– Det er ikke nogen magisk løs-
ning, og det giver ikke automatisk
en højere lødighed af artiklerne, for
det betyder jo ikke nødvendigvis, at
alt indholdet i en artikel får et grun-
digere tjek. Det er et udtryk for, at
humanistisk og teologisk forskning
nu skal formes i et natur- og sund-
hedsvidenskabeligt billede, hvor
man gør tingene anderledes, siger
han.

Kravet om peer review giver
under alle omstændigheder redak-
tionen et stort arbejde.

– Der er meget administrativt
bøvl forbundet med det. Bl.a. kan
det være svært at finde anonyme
“peers” i Danmark for et lille felt
som vores. Men o.k. Jeg har det lidt
med anonyme peer reviews som
med vejret: Jeg bliver ikke fornær-
met, hvis det er råkoldt og regnfuldt
udenfor. Så tager jeg bare en frakke
på, og nu indfører vi anonyme peer
reviews på tidsskriftet, siger Hans
Jørgen Lundager.

Filosofisk SATSning
På Afdeling for Filosofi har man kun

gode erfaringer med at etablere et
tidsskrift, hvor alle artikler sendes
til ekstern bedømmelse. For syv år
siden etablerede det daværende in-
stitut tidsskriftet SATS – Nordic
Journal of Philosophy og nedlagde
samtidig tidsskriftet Philosophia. 

– Philosophia var på nogle områ-
der blevet lidt for slapt. Det var ble-
vet et temmelig lokalt tidsskrift, og
der blev publiceret artikler af for-
skellig kvalitet i det. Vi ønskede af
stramme op og lave et tidsskrift med
et internationalt “editorial board”,
fortæller den ene af tidsskriftets to
hovedredaktører, lektor Steen
Brock.

I dag har SATS ifølge Steen Brock
etableret sig som et af de førende
nordiske tidsskrifter for filosofi. Det
er blevet evalueret flere gange i EU-
og Nordisk Råd-sammenhæng og
har fået pæne “karakterer”.

– Det er helt klart, at anonym
peer reviewing ikke er en ligegyldig
ting. De fleste af de artikler, der bli-
ver sendt til peer review, bliver fak-
tisk afvist i første omgang. En del
kommer så med efter en omskriv-
ning, siger Steen Brock. 

Ca. 80 procent af artiklerne i det

tværfaglige tidsskrift kommer fra
nordiske filosoffer. Men der kom-
mer også en del bidrag fra tyske,
australske, engelske og amerikanske
filosoffer. I begyndelsen blev der
trykt artikler på både engelsk, tysk,
fransk og nordiske sprog, men i dag
er kun engelsk og tysk tilladt.

– Jeg er enig i, at peer review ikke
automatisk er en garant for kvalitet.
Det handler også om, hvordan re-
daktørerne forvalter deres ansvar.
Derfor sørger vi for eksempel for, at
artiklerne ikke sendes rundt i et luk-
ket kredsløb, hvor folk til syvende og
sidst kender hinanden. Hvis vi får
en artikel fra en finsk filosof, skal
den ikke bedømmes af en anden
finsk filosof, der beskæftiger sig med
præcis det samme, fastslår Steen
Brock.

Illusorisk krav om anonymitet
På det idehistoriske tidsskrift SLAG-
MARK kan man godt mærke, i hvil-
ken retning vinden blæser i forhold
til forskningspublicering.

– Det er ingen tvivl om, at det er
de peer reviewede tidsskrifter, for-
skerne først henvender sig til, fordi
det er mere meriterende at få artik-
ler bragt i dem. Men lige nu overve-
jer vi ikke at gå over til anomyne
peer reviews, fordi den administrati-
ve belastning er så stor, siger redak-
tør Mikkel Thorup. SLAGMARK er i
øvrigt med på den liste, afdelingen
for nylig har opstillet over fagligt at-
traktive tidsskrifter.

På Den Jyske Historiker, der ud-
gives at Afdeling for Historie, bliver
formel ekstern peer review indført i

løbet af efteråret.
– Det handler

mere om øko-
nomi i forhold
til de nye
FKK-regler
end om at
få folk til
at skrive i
tidsskrif-
tet. Det
sidste har vi
bestemt ingen
problemer
med, siger
redaktør
Per Klü-
ver Vingaard.

Han mener
ikke, anony-
me peer re-
views har
været savnet.

–Forskere har
sjældent problemer
med at sige ting til
hinanden, selv om det
ikke sker anonymt. Des-
uden er anonymitetskravet
temmelig illusorisk i det
danske historikermiljø. Man
skal som regel ikke læse ret
mange linjer af en artikel for
at vide, hvem forfatteren er.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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Fremtiden står på peer review
Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation strammer kravene til tidsskrifter. 
Tidsskrifter fra Aarhus Universitet er ved at indstille sig på nye tider.

Færre og bedre 
publikationer
Der skal publiceres i de fagligt mest attraktive tidsskrifter 
og på gode forlag. Og målgruppen for en publikation 
skal være klart defineret. Det fastslår dekan 
Carsten Riis fra Det Teologiske Fakultet, der ikke 
vil afvise, at det kan betyde færre publikationer i fremtiden.

barsler med nyt projekt

Aarhus Universitets  har i 

udviklingskontrakten for 2006-2009

sat nogle mål for publicering og 

formidling af forskning.

Forskningspublicering i 
peer-reviewede tidsskrifter
Antallet af artikler i peer-reviewede

tidsskrifter skal fastholdes/øges til

2.000 i 2008. (2005: 1.556)

Antallet af videnskabelige bøger/

antologier og bidrag til samme skal

fastholdes/øges til 1.000 i 2008.

(2005: 805)

Universitetet ønsker, at sætte fokus

på både kvantiteten og kvaliteten af

forskningspublikationerne. Antallet

alene giver kun et kvantitativt mål.

Derfor vil universitetet arbejde for

udvikling af en retvisende måling af

impact-faktoren for publikationerne.

Forskningsformidling
Bidrag til tidsskrifter og aviser skal

øges til 750 i 2008. (2005: 506)

Bøger og antologier og bidrag til

samme skal øges til 200 i 2008.

(2005: 157) 
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en 
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Humanistiske forskere skal mere
frem i  kendte tidsskrifter og gøre
fakultetet i Århus mere synligt. Det
gælder også på den internationale
scene, siger dekan Bodil Due om
den strategi for publicering, der har

været til debat på fakultetet og
givet anledning til store armbe-
vægelser. Humanisterne skal

nemlig ud i en øvelse, der for
mange er ny.

Målet er, at flere forske-
re publicerer deres

forskning i attraktive
tidsskrifter, hvor

vejen går gennem en
blåstempling i form af
“peer review”. Samtidig
har fakultetet ambitoner
om at flere forskere be-
gynder at skrive på eng-

elsk for at bane vejen til de meri-
terende udenlandske spalter.

Arkæologer, sprogforskere og
klassiske filologer har gjort det i

årevis, Og som Bodil Due siger, er
der mange andre fagområder,

hvor det også er naturligt, at Århus-
forskere er med i den internationale
debat.

– De deltager i forvejen i interna-
tionale kongresser med papers, så vi
skal satse på, at de også på andre
måder blander sig i debatten. Derfor
skal vi også tilskynde de ph.d.-stu-
derende til at skrive på engelsk, si-
ger Bodil Due. Hun mener, mange
humanistiske emner om danske for-
hold også vil have godt af at blive
diskuteret i et større forum. Det er i
øvrigt ikke et spørgsmål om enten
eller men både og. Og humanister
skal fortsat også skrive bøger og del-
tage i antilogier. 

Historikerne valgte dansk
Arbejdet med en publiceringsstrate-
gi betyder, at de forskellige fagområ-
der nu har lister over de tidsskrifter,
medarbejderne vil søge at få deres
artikler i. De er delt op i særligt at-
traktive og attraktive. Øvelsen har
ikke været lige velset blandt alle på
fakultetet.

– Det er ikke så ligetil at ranke de
vigtigste tidsskrifter, fortæller histo-
rikeren Claus Møller Jørgensen. Vi
er specialiserede forskere inden for
mange forskellige emner og med
forskellige publiceringskanaler og
vaner. Og så endte det med en liste
med først og fremmest danske tids-
skrifter, siger Claus Møller Jørgen-
sen. Han ser nogle modstridende
hensyn i de internationale ambitio-
ner. 

– Vi er del af en forskningsverden,
som både er national og internatio-
nal, men har også en pagt med det
danske samfund om at forske og for-
midle på dansk til danskere. Og jeg
kan da have min tvivl om, hvor me-
get gavn den brede danske offentlig-
hed kan have af, at jeg publicerer i
American Historical Revue. Vi kun-
ne selvfølgelig gøre begge dele, af-
hængigt af emnet. Men det er jo
tidskrævende, og den største del af
vores tid bruger vi på andet end
forskning, siger han. 

Indflydelse på forskningen
Begejstringen var ikke ligefrem stor,
da Institut for Æstetiske Fag skulle
til at rangordne tidsskrifter, beretter
institutlederen Niels Lehmann.

- Den væsentligste del af forsk-
ningsbidragene herfra udkommer i
monografier og antologier. Mange
var bekymrede over muligheden for,
at det ville blive usynliggjort af forel-
skelsen i peer review-artikler. Vi er
naturligvis meget interesserede i at
få større international gennemslags-
kraft og vurderer selv, at vi står
stærkt på en række områder. Vi ind-
ser også, at det betyder en del at væ-
re mere bevidste om at få udgivelser
ud i prestigiøse kanaler. Men en vis
realisme er påkrævet, siger han.

– Man er nødt til både at oriente-
re sig både mod de meget prestigiø-
se tidsskrifter,  som det er meget
vanskeligt at få adgang til, og dem,
man har en chance for at komme i.
De højtestimerede tidsskrifter skal
naturligvis med på listen over sær-
ligt attraktive tidsskrifter, men der
skal også være plads til andre knapt
så prestigiøse tidsskrifter, siger Niels
Lehmann. 

Han mener, en kritisk gennem-
gang af listen er nødvendig, fordi
den blev lavet i et lidt for hurtigt
tempo. Det vil ske i arbejdet med at
udkrystallisere en publiceringsstra-
tegi. Her ser han en vis risiko for, at
de internationale ambitioner kan få
indflydelse på forskningens indhold.

– Vi bliver nødt til at arbejde me-
re med internationalt anerkendte
objekter og benytte os af det, jeg kal-
der auralån. For at blive noget ved
musikken skal man helst skrive om
det, der allerede er noget ved musik-
ken. Her nytter ukendte danske ek-
sempler ikke. Selv når en artikel
drejer sig om en teoretisk pointe, må
man anvende international empiri,
hvis pointen skal have gennemslags-

kraft.
At det ikke altid rækker til dansk

impact på international humaniora,
har Niels Lehmann et absurd ek-
sempel på.

– Nogle af mine kolleger skrev en
artikel med en reference til danske
kolleger. Men for at få den ud i eng-
elsksproget sammenhæng var det
nødvendigt at erstatte de danske re-
ferencer med engelske. Så der miste-
de nogle danske humanister dén im-
pact. Og den tvangslogik kommer vi
næppe uden om, mener han.

Flere forskerteams
Institut for Æstetiske Fag har ind-
ledt en større proces med at bringe
forskere sammen i tematiske grup-
per. Målet er at finde frem til forsk-
ningstemaer, som instituttet kan
satse på. På sigt kan det også bidra-
ge til flere nationale og internationa-
le publikationer. Samme øvelse er i
gang på andre institutter, bl.a. hos
filosofferne og idehistorikerne.

– Vi vil samle grupper af forskere,
som støtter hinanden også i forhold
til publicering, hvor målet er, at flere
publicerer internationalt, forklarer
institutleder Morten Raffnsøe-Møl-
ler. Hovedsigtet er at få en bredere
international profil. Derimod satser
instituttet ikke på flere artikler i re-
gionale og nationale tidsskrifter.

– For at målene bliver lettere at
indfri og mere attraktive vil vi tilby-
de forskerne rammer og muligheder,
som forskningssemestre, økonomisk
hjælp til sproglig korrektur og publi-
cering og støtte dem i forbindelse
med ansøgninger, siger Morten
Raffnsøe-Møller.

I øvrigt har Det Humanistiske Fa-
kultet en ordning, der skal støtte
forskerene i at publicere på akade-
misk engelsk. 

Helge Hollesen / campus@.au.dk
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Som professor i økonomi er Svend
Hylleberg vant til at bakse med
kvantitative størrelser. Og han be-
tegner sig som en stor tilhænger af
kvantitative mål. Det forbavser ham
dog at opleve den ærefrygt, nogle
udviser f.eks. for de tal, der nu op-
stilles som mål for forskernes publi-
ceringer. Som dekan ved Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet har de
nemlig ikke bekymret ham i særlig
grad.

– Det er jo sådan et tal, man slyn-
ger ud, siger han om de 2,5 artikler,
der har svirret i luften som det gen-
nemsnitlige mål for universitetsfor-
skernes publicering af forskning.

– De tal er jeg selv ret uinteresse-
ret i, siger Svend Hylleberg, der hel-
lere ser én artikel i et fremragende
tidsskrift end en indfrielse af det
gennemsnitlige mål.

– Hellere kvalitet end kvantitet.
Men det er bestemt ikke en accept
af, at en medarbejder kan sidde i
årevis og love, at der nok skal kom-
me kvalitet ud af det, siger dekanen,
som nu sidder med de lister over at-
traktive tidsskrifter, som fakultetets
fire institutter har afleveret efter
lang tids diskussion.

– Det er naturligvis ikke et færdigt
resultat. Vi er i en proces, som fore-
løbig har fået adskillige medarbejde-
re til at overveje at gå mere efter
toppen end bredden.

Retter ind efter ranking
– Er der en succesrate for, hvor
mange artikler der skal publiceres i
de særligt attraktive tidsskrifter?

– Det afhænger af, hvilket institut
det drejer sig om. Økonomerne pub-
licerer mere internationalt end juri-

sterne, som i høj grad henvender sig
til et dansk publikum. Økonomi har
et mål om at øge publiceringen i de
mest attraktive tidsskrifter med om-
kring 25 procent inden 2010, men
det er en rettesnor, som er mindre
udtalt på fakultetets øvrige institut-
ter. Det afspejler bare, at Økonomi
er det mest naturvidenskabelige af
de fire institutter. De fire institutter
har haft en tilfredsstillende interna-
tional publicering, men nu skal den
også have større international “im-
pact”, forklarer Svend Hylleberg
med henvisning til de mange ran-
kings, der bygger på, hvor ofte et
universitets eller fakultets forskere
er citeret. 

– Selv om man ikke skal falde i
svime over rankings, bliver man nok
nødt til at rette lidt ind, og det gør vi
så, siger han.

– Hvad kan du som dekan tilbyde
for at nå målene?

– Nu foregår det her i høj grad på
institutterne, som alle har en form
for kvalifikationstillæg, og det er
klart, at der lægges vægt på publice-
ring og især den, som er særlig at-
traktiv. Men der er ingen steder med
betaling ved kasse et, fordi man får
en artikel i et fint tidsskrift. Hvis det
sker på bekostning af, at man har
sjoflet sin undervisning, mener jeg
ikke, man skal have penge for det.

– Har du overvejet at etablere
forskergrupper for at styrke forsk-

ningen og dermed også publice-
ringen?

– Jeg tror, forskergrupper kan gi-
ve mere publicering, men det er ikke
dekanens opgave. De grupper opstår
i konkurrencen om forskningspenge.
Jeg har meget lidt tro på, at univer-
sitetsrektorer og -dekaner kan sidde
på deres kontorer og finde ud af,
hvad universitetet eller fakultetet
skal koncentrere sig om. 

– Spiller man så ikke bolden over
til f.eks. forskningsrådenes tema-
programmer?

– Rådene og andre skal holde sig
til de brede penselstrøg, så nej. Bol-
den ligger hos medarbejderne, fast-
slår Svend Hylleberg. Han mener,
debatten om, hvilke tidsskrifter det
er attraktivt at bidrage til, har været
sund – bl.a. som bidrag til at afkla-
re, hvad der er forskning, og hvad
der mere har karakter af formidling. 

– Det er jo ikke en given ting, om
det er forskning eller formidling, når
f.eks. en jurist publicerer i et dansk
tidsskrift. Et andet aspekt er, at der
kan være meget kvalificerede artik-
ler, som er så specialiserede, at tids-
skifter med meget høj status ikke vil
optage dem. 

Skal bruges med varsomhed
– Når forskningen skal omsættes til
tal er det for at kunne benchmarke
og bruge det f.eks. når pengene til
forskning skal fordeles. Hvad me-

ner du om den udvikling?
– Det er okay med sådanne tal,

men citationsanalyser, impactfakto-
rer osv. skal bruges med varsomhed.
Det må man så forklare dem, der vil
bruge tallene, og der har jeg stor til-
tro til, at fornuften sejrer.   

– Hvorfor være varsom?
– F.eks. skriver jurister overvejen-

de bøger, og deres artikler i tids-
skrifter er formidling. Det vil være
helt ved siden af at kræve, de skal
publicere en vis mængde artikler om
året i internationale tidsskrifter. Me-
dicin har en helt anden tradition
med mange forfattere til en enkelt
artikel, og det skal tænkes ind. Man
skal også se på, hvilke tidsskrifter de
har publiceret i, om det er nyt eller
afløb af tidligere publicering, og
hvor meget indflydelse publicering
har på den videre udvikling. Så det
er et bredt spektrum af faktorer i det
evalueringssystem, vi lever under.

– Før alle disse forbehold er der
en overskrift. Er der ikke en fare
for, at politikerne kun ser den?

– Den erkender jeg. Men jeg tror,
man kan overbevise dem om, at så-
danne måleinstrumenter ikke kan
stå alene og skal bruges af folk med
forstand på det.

Helge Hollesen / campus@au.dk

Humanister 
skal mere ud i verden
Flere forskere på Det Humanistiske Fakultet skal publicere i 
attraktive internationale tidsskrifter og gøre fakultetet mere synligt.

Ingen ærefrygt 
for tallenes tale
Dekan Svend Hylleberg mener, debatten om publicering-
strategier har fået flere forskere til at gå efter toppen frem
for bredden. Men han hænger sig ikke i tallene, 
når forskernes publicering skal gøres op.  



“Læs i Århus og scor en halv million
kroner årligt”. Sådan kunne det nye
reklameslogan for byens universitet
lyde. En ny undersøgelse fra Ber-
lingske Nyhedsmagasin viser nem-
lig, at kandidaterne fra Aarhus Uni-
versitet er med helt fremme i kam-
pen om de høje lønninger. Blandt
andet tjener en århusiansk uddannet
læge, der bliver ansat i den private
sektor, i gennemsnit 549.500 kroner
efter fem år. Kollegerne, der valgte
at læse i København, må derimod
nøjes med 466.000 kroner brutto
om året. Tandlæger fra Århus tjener
ligeledes mere end de københavnske
borebisser. Det samme gør sig gæl-
dende inden for økonomi, fysik og
geofysik.

Tallene afslører dog, at det er en
lidt mindre god ide at vælge at læse
statskundskab, geologi og nordisk
litteratur og filologi, hvis målsæt-
ningen altså er en bugnende bank-
konto.

Udtryk for kvalitet
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen er
både glad og en smule overrasket
over, at Aarhus Universitet klarer sig
så godt.

– Det viser, at vores studier pas-
ser til de arbejdsmarkeder, vi sigter
efter, og at vi er konkurrencedygtige
i hvert fald i Danmark. Den største
del af det akademiske arbejdsmar-
ked ligger jo ikke i Århus, men det
har åbenbart ikke så stor betydning,
som man måske kunne tro, da vores
kandidater i stor stil får job i Køben-
havn, siger han.  

Det internationalt anerkendte The
Times Higher University placerer
Århus som verdens nummer 68 in-
den for sundhedsvidenskab, mens
København er at finde på en 78.
plads. Det peger på, at der er en
sammenhæng mellem akademisk
kvalitet og løn.

– Det overrasker mig ikke, at vo-
res kandidater hurtigt opnår gode
lønninger. Vi overgås kun af svenske
Karolinska Institutet i Norden, siger
studieleder, overlæge, dr.med. Bjar-
ne Møller-Madsen. 

Stor forskel i DJØF
DJØF organiserer 47.000 studeren-
de og kandidater, der arbejder med
jura, økonomi, forvaltning, forsk-
ning, undervisning, kommunikation
og ledelse. Men der er stor forskel
på lønnen inden for samfundsviden-
skaberne, viser undersøgelsen fra
Berlingske Nyhedsmagasin. F.eks.
tjener en århusiansk uddannet pri-
vatansat økonom i snit 522.100 kr.,
en jurist 482.800 kr. og en stats-
kundskaber 455.700 kr.

Jan Helmer, formand for DJØF
Privat, mener dog generelt, at med-
lemmerne ikke kan klage over deres
indtægt. Han peger på, at de fem
væsentligste faktorer, der bestem-
mer et medlems lønniveau, er ud-
dannelse, geografi, branche, ancien-
nitet, samt om man forstår at for-
handle.

– Lønningerne er generelt højere i
hovedstaden og på det private ar-
bejdsmarked. En del af forskellen
kan forklares med, at økonomerne i
højere grad kommer ud i job med
høj indtægt i det private, siger han.  

Han opfordrer de nyuddannede
kandidater til at søge råd i forbundet
om lønniveauet, inden de går til job-
samtale. På det private arbejdsmar-
ked må de nemlig selv forhandle
hele deres løn, og i det offentlige er
det også blevet muligt at få lidt eks-
tra i posen efter indførelsen af ny
løn. 

Løn giver debat
Ifølge fuldmægtig Jesper Willer har
Studievalg Østjylland undersøgt,
hvilke faktorer der spiller den stør-
ste rolle for de unge, når de skal
vælge videregående uddannelse. 306
grupper med fire til seks unge fra
hver af landsdelens gymnasier blev
sat sammen for at diskutere, hvilke
to ud af i alt ti mulige faktorer de
synes er vigtigst, når de skal vælge
uddannelse. 95 procent pegede på
fagligt indhold som en af de to, 42
procent på de fremtidige jobudsig-
ter, 24 procent på socialt miljø, og
som nummer fem mente syv pro-
cent, at lønnen er blandt de to vig-
tigste faktorer.

– Lønnens betydning deler virke-

ligt vandene blandt de unge. For
nogle er det altafgørende, mens det
overhovedet ikke spiller en rolle hos
andre, siger han.

De unges gruppediskussioner har
også vist, at der er en udbredt usik-
kerhed om, hvilke job man kan få
med de forskellige videregående ud-
dannelser, og hvad det faktiske løn-
niveau er i de enkelte brancher.

– Universiteterne ville gøre sig
selv en stor tjeneste ved at synliggø-
re, hvad uddannelserne kan bruges
til i praksis, og det samme gælder
for lønnen, siger Jesper Willer.

Simon Krøyer, formand for Stu-
denterrådet på Aarhus Universitet
og statskundskabsstuderende, er
enig i, at interessen og det faglige
indhold er afgørende for langt de
fleste.

– Med fare for at generalisere har
jeg indtryk af, at lidt flere økonomer
og medicinere går efter den høje løn.
Men de gør det altså også primært
på grund af interessen, da det ellers
bliver for surt at skulle læse så man-
ge år, siger han.

Universitets kommunikationschef
Anders Frølund mener, at den flotte
placering på top-25-listen kan bru-
ges til at markedsføre universitet
over for de kommende studerende.

-– Faglig kvalitet, jobmuligheder
og løn bør i et eller andet omfang
have en betydning, når de unge skal
vælge universitet, siger han.

Claus Baggersgaard  
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Læs i 
Århus 
og bliv 
forgyldt
Universitetet har seks uddannelser på top-25-listen
over, hvad der giver mest i lønningsposen. 
Kandidaterne fra Århus vinder lønkapløbet med 
København inden for økonomi, medicin, 
odontologi og naturvidenskab.    

hvem er det her?
Ph.d.: 6 % (5)

Beskæftigelse: 69 % (69)

Udlandet: 6 % (8)

Ledighed: 12 % (12)

Uden for arbejdsstyrken: 7 % (4)

Lægevidenskab
Ph.d.: 1 % (1)

Beskæftigelse: 94 % (93)

Udlandet: 3 % (4)

Ledighed: 1 % (0)

Uden for arbejdsstyrken: 1 % (1)

Tandlæger 
Ph.d.: 2 % (1)

Beskæftigelse: 88 % (91)

Udlandet: 0 % (3)

Ledighed: 9 % (4)

Uden for arbejdsstyrken: 0 % (1)

Økonomi
Ph.d.: 8 % (4)

Beskæftigelse: 72 % (78)

Udlandet: 5 % (8)

Ledighed: 12 % (6)

Uden for arbejdsstyrken: 4 % (4)

Kilde: Videnskabsministeriet 

løn

Nr. 2

Medicin (cand.med.) 

Privat sektor: 549.500

Offentlig sektor: 479.500

Nr. 7

Tandlæge (cand.odont.) 

Privat: 523.500

Offentlig: 355.900

Nr. 8

Økonomi (cand.oecon.) 

Privat: 522.100

Offentlig: 421.800

Nr. 14

Informatik (cand.mag.) 

Privat: 498.500

Offentlig: 375.800

Nr. 23

Jura (cand.jur.) 

Privat: 482.800

Offentlig:415.800

Nr. 25

Fysik og geofysik (cand.scient.)

Privat: 480.400

Offentlig: 441.100

Kilde: Danmarks Statistik for 

Berlingske Nyhedsmagasin

hvorhen efter kandidaten?

så meget tjener de

Uddannelser på Aarhus Universitet på top-25-listen 
over de højeste lønninger efter 5 år (årlig bruttoindtjening)

Det laver kandidaterne fra Aarhus Universitet 4 -19 måneder 

efter endt uddannelse (2003) (Landsgennemsnit i parentes) 

Lars Kruse/AU-foto

Tandlægestuderende Tine Eder fra Århus om lønstatistikken:” Vi er i Århus kendt for at
være dygtige praktikere, mens de i København er gode teoretikere - vi er nok lidt hur-
tigere til at komme igang ude på klinikkerne.”



9

Spørger man teologistuderende
Esben Ehmsen om hans mening om
regeringens seneste SU-udspil, skal
man ikke forvente at blive lukket ind
i talestrømmen de næste par minut-
ter. Ud over at læse teologi på sjette
år på Aarhus Universitet er Esben
Ehmsen levevilkårsordfører i Dan-
ske Studerendes Fællesråd (DSF), og
i hans øjne er det en sandhed med
modifikationer, at tilværelsen som
studerende i Danmark er lutter lag-
kage – og der er fare for forringelse
af de nuværende forhold. 

– Med det seneste SU-forslag vil
det sociale skel, Danmark har kæm-
pet for at nedbryde, blive større
igen. Simpelthen fordi unge men-
nesker, der kommer fra mindrebe-
midlede hjem, ikke længere vil have
mulighed for at få en uddannelse.
Der vil ikke være råd. Det betyder,
at kun børn af akademikerfamilier
og økonomisk velstillede familier vil
få en uddannelse, og så kommer den
sociale kløft – og den vil blive større
og større. 

Efterhånden som Esben Ehmsen
arbejder sig ind i emnet, hæver han
lydniveauet, sætter farten op på tale-
hastigheden og læner sig frem i sto-
len.

– Det virker, som om politikerne
siger: Nu lever vi i 2006, og det skal
vi indrette samfundet efter, men de
studerende skal leve, som de gjorde i
50’erne, siger han med en overbevis-
ning, der udstråler, at indignationen
kommer fra hjertet. 

Hader at være ideolog
I offentlighedens øjne er den 28-åri-
ge Esben Ehmsen de seneste uger
for alvor blevet de studerendes vagt-
hund, der går op mod ministre og
andre politikere. I starten af april
optrådte han dagligt i medierne som
modstander af regeringens udspil på
uddannelsesområdet, og i Deadline
på DR2 skete der præcis det, som
under dette interview, at politik får
Esben til at tale hurtigere og hurti-
gere. Det gik måske endda lidt over
gevind i Deadline – siger han med
en stærk selvironisk tone:

– Det gik HELT galt!
Hvordan galt?
– Jeg ved godt, jeg bliver grebet af

politik, men her begyndte jeg at tale
helt vildt hurtigt. Deadline er jo et
kritisk program – og intervieweren
var meget kritisk – ja, nærmest ond,
siger Esben med et rungende grin og
fortsætter: 

– Nej, han var meget sød. Han
var, som han skulle være, meget kri-
tisk over for vores synspunkter, og
så begyndte jeg virkelig at køre. Jeg

skulle i hvert fald nok slå ham. Jeg
ved godt, jeg reagerer sådan. Det er
ikke altid en fordel, men jeg har en
post, jeg lever og ånder for. Jeg gør
ikke det her for pengenes skyld. Jeg
gør det, fordi jeg tror, jeg kan gøre
en forskel for de studerende i Dan-
mark. Jeg hader at være ideolog,
men det er lidt en ideologi. 

– Hvorfor hader du at være ideo-
log?

– Fordi ideologi ødelægger mange
ting. Så kører man ideologien uden
at være åben for, at der kunne være
andre løsninger, som kunne være
bedre. 

Kan ikke lade være
Esben Ehmsen har været engageret i
studenterpolitik i DSF-regi i to år,
først som menigt medlem af levevil-
kårsudvalget og det seneste år som
ordfører på området. I barndoms-
hjemmet på en gård ved Ballum i
Sønderjylland blev der ivrigt disku-
teret politik, og Esben har altid væ-
ret typen, “der blander sig”. Inden
universitetet var han bl.a. engageret

i bestyrelsesarbejde i KFUM/K, men
da han flyttede til Århus for at læse,
havde han lovet sig selv, at denne
gang ville han blande sig udenom. 

– Jeg skulle ikke engagere mig i
noget som helst. Jeg skulle koncen-
trere mig om studierne og være fær-
dig. Det ændrede sig så lidt, og det
er typisk mig. Jeg kan ikke lade væ-
re. 

Han holdt sig i skindet i to år, før
trangen kom op. Først kom han med
i fagrådet på Teologi, så Studenter-
rådet og så DSF. 

Når han udtaler sig som DSF’s le-
vevilkårsordfører, repræsenterer
han godt 100.000 studerende på
videregående uddannelser i Dan-
mark. Han fik fire dage til at tage
stilling til, om han ville have posten.
Det var planlagt, at Esben skulle
overtage posten, dog først et halvt år
senere. Men så trak den daværende
ordfører trak sig i utide.

– Jeg sagde ja, selv om det kom
lidt på tværs af studieplaner og bl.a.
et job som studievejleder, som jeg
måtte sige op. 

Hvorfor er det interessant at
være med i politik?
– For det første fordi vi i DSF kan
gøre en forskel. Der er nogle forhold
i dag, som ikke er optimale for de
studerende. For det andet synes jeg,
det politiske spil er spændende, og
det er også lidt sjovt, det med at fin-
de ud af, hvordan vi får vores bud-
skab ud på den bedst mulige måde.
For det tredje kan jeg bruge de for-
midlings- og kommunikationskom-
petencer, jeg får her, som præst.
Men jeg skaber mig i det hele taget
nogle kompetencer, som jeg kan
bruge i andre typer job. Forhåbent-
lig i kombination med teologien. 

Hvad er dine forventninger til dig
selv på den post?

– Det år, jeg sad i levevilkårsud-
valget, var jeg blevet sparringspart-
ner for den daværende ordfører, og
det betød, at jeg frivilligt – og til en
meget lille løn – havde brugt ufatte-
lig meget tid på at tage til Køben-
havn. Jeg får stadig lidt i løn, men
nu har jeg trods alt posten, tilføjer
han endnu en gang med rungende

latter, så der efterhånden tegner sig
et billede af en ung mand med et
gævt humør. 

– Så jeg kendte det altså ret godt,
inden jeg sagde ja. Men mine for-
ventninger … hmm … Da jeg var
yngre, skulle jeg reformere verden,
og det kunne kun gå for langsomt,
men på det tidspunkt, jeg stillede op
til posten, var jeg blevet klar over, at
… jo, jeg ville stadig reformere ver-
den, men det sker nok ikke lige i
morgen. Man bliver realistisk af at
være i politik. 

Fangede Bertel Haarder
Dagen efter Esben Ehmsens ifølge
ham selv hektiske debut i Deadline
medvirkede han i Go’morgen Dan-
mark på TV2, hvor han igen skulle
debattere SU-forslaget, denne gang
med Bertel Haarder. Her var han til
gengæld langt mere rolig. Meget be-
vidst i øvrigt. 

– Nu havde jeg jo lige oplevet mig
selv aftenen før, siger han – og gri-
ner. 

Han havde ligefrem overskud til
at spille sine kort lidt frækt i det po-
litiske spil, der i den grad fascinerer
ham. 

– Altså, det skal måske lige siges,
at vi ikke snakker særligt meget med
ministre. Vi taler med partiernes
ordførere og embedsmænd, så det
var faktisk første gang, jeg mødte
Bertel Haarder. Det gik meget an-
derledes end Deadline. Det var af-
slappet – også takket være morgen-
tv-konceptet. Det gjorde det måske
også lidt nemmere, at Bertel Haar-
der hurtigt fandt ud af, at jeg er teo-
logistuderende, og han er jo samti-
dig kirkeminister, så der var et in-
teressefællesskab. Det var på en må-
de også sjovt at prøve, for Bertel
Haarder har været i politik i mange
år, og så synes jeg alligevel, at jeg fik
fanget ham lidt. Det var meget godt.

Hvordan det?
– Michael Meyerheim spørger om

et eller andet, og i stedet for at svare
siger jeg det, jeg gerne vil sige. Til
gengæld tror jeg, at Bertel Haarder
opfatter det sådan, at jeg svarer på
spørgsmålet, og da så Michael Me-
yerheim tager det, jeg har sagt, og
vender det mod Bertel Haarder, bli-
ver han lige pludselig stille og skal
lige tænke sig om, før han svarer.
Det var meget sjovt. 

Hvorfor er du god til det politiske
spil?

– Spørgsmålet er, om jeg er det.
Jeg troede ikke, det var en jobsam-
tale, svarer Esben hurtigt med det
karakteristiske grin. Stilheden
hænger i luften et øjeblik.

– Jeg synes, jeg er god til argu-
mentere. For det første går jeg me-
get op i det, og jeg ved, hvor jeg vil
hen. Jeg er ikke en, der bare siger, at
det og det kan ikke lade sig gøre, og
så opgiver. Jeg er meget … hvad
hedder det? … vedholdende. 

Esben Ehmsen har posten som le-
vevilkårsordfører indtil årsskiftet.
Han stiller ikke op til genvalg. Han
kan nok ikke helt lade være med at
blande sig, men hovedfokus bliver i
en periode specialet og familien. Es-
ben og hans kæreste skal være for-
ældre til juli. 

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk
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Vedholdende vagthund
Rolig ser han ud, 
lige indtil talen falder 
på de studerendes vilkår 
i Danmark. Så lader 
Esben Ehmsen sig rive med. 
Men en vis medieerfaring 
har gjort ham til en så solid 
politisk spiller, at selv 
Bertel Haarder skal stå 
tidligt op for at være med. 

portrætinterview

Esben Ehmsen har fuld fart på i øjeblikket som levevilkårsordfører 
i Danske Studerendes Fællesråd. Især regeringens seneste SU-forslag 
sendte Esben ud i noget af en mediestorm, hvor han bl.a. skulle 
debattere med undervisningsminister Bertel Haarder. Når Esben Ehmsen 
taler som ordfører, repræsenterer han over 100.000 studerende.

Lars Kruse/AU
-foto
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Universitetsparken sydede. Medici-
nerne havde understreget deres helt
uovertrufne evner udi den særlige
disciplin “kapsejlads på Universi-
tetssøen” i tredje heat, som de vandt
overlegent over holdene fra Idræt,
Medie- og Informationsvidenskab og
Jura, og nu skulle finalen vise, om
de også kunne slå ærkerivalerne fra
Økonomi og ingeniørerne fra Inge-
niørhøjskolen, som i de øvrige to
indledende heat havde kvalificeret
sig til finalen.

På højre søbred – den mod NAT –
var græsset tæt besat af medicinere,
mens venstre søbred var samfunds-

videnskabelig højborg, og mon ikke
statskundskaberne og juristerne i er-
kendelse af, at de ikke selv kunne
tage sejren i de indledende heat, nu
holdt med fakultetskollegerne fra
Økonomi? Målt i decibel blev kamp-
gejsten højere og højere på søbred-
derne, mens de dystende hold stred
sig padlende over søen. Ingeniører-
ne sak hurtigt bagud, så i de sidste
runder – fem personer skal over
søen, drikke en øl, løbe 10 gange om
sig selv – blev kampen et sandt AU-
opgør mellem Medicin og Økonomi. 

Økonomerne kom bedst fra start,
men medicinernes rokyndige

kvindelige holddeltager rykkede
igennem både på søen og i øldrik-
ningen og overhalede økonomernes
kvindelige holddeltager. Med tre
runder tilbage ville begejstringen
nærmest ingen ende tage, som var
der TV-2 i parken. 

Det var hele tiden et spørgsmål
om meter i skiftevis det ene og det
andet holds favør. Intet var afgjort,
før sidste mand fra hvert hold kaste-
de sig i bådene. Og her kunne det
for alvor ses, at økonomerne havde
et fortrin med deres længere og no-
get mere solide gummibåd. Medici-
nernes, der bar navnet Aquaquick,

Cand.scient.pol. og borgmester i Århus Nicolai Wammen
indtog sit gamle universitet for at tale årets dyst i gang.
Den røde løber blev rullet ud for borgmesteren, som blev
sejlet over søen til en ventende mikrofon. Wammen vakte
delt begejstring. Et kor af buh-lyde og “Vi vil have Louise
tilbage”-fællesråb fyldte lydrummet, indtil pro-stemte Wam-
men-studerende forsvarede borgmesteren med højlydte
klapsalver til ære for ham. Upåvirket tog Wammen ordet 
og ytrede sin glæde over den kreativitet, som årets hold
udviste i deres intro-marcher, hvor livagtige udgaver af
såvel tegneseriefiguren Hulk og USA-præsident George Bush
og nonneklædte Bond-piger var på banen. Med den kreati-
vitet ser det godt ud for Århus’ fremtid, proklamerede borg-
mesteren, som samtidig ikke var bange for at udråbe Århus
som Danmarks bedste studieby takket være begivenheder
som kapsejladsen på Universitetssøen. 

Det røde kort måtte i andet heat forlade dommer
Kim Miltons lomme, da TÅGEKAMMERET’s til lejlig-
heden hjemmelavede fartøj, en tømmerflåde kaldet
“Dødssejleren”, efter opfordringer fra øvrige hold
blev diskvalificeret. Det opfyldte ikke kapsejladsens
enkle krav til fartøjerne om at være oppustelige.
Det var “Dødssejleren” ikke. I øvrigt deltog den slet
ikke rigtigt i årets søslag. I stille og roligt tempo
fragtede sorte kutteklædte væsener andre lig-lig-
nende væsener hyllet ind i hvide lagener over
søen. De gik dog i land og fik sig en øl. De 
erklærede fra starten, at de ikke var med for at
vinde, men for at “please publikum”.

Historisk sejr

Lars Kruse/AU-fotoLars Kruse/AU-foto

Lars Kruse/AU
-foto
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virkede som en børneudgave ved si-
den af, på trods af en ivrigt roende
mediciner. Økonomen kom først i
land og lignede mere og mere en
vinder. Medicineren slugte sin øl,
men ikke hurtigere end økonomen,
som kom først tilbage til båden, og
så begyndte det at sortne for medici-
ner-supporterne på højre søbred. 

Økonomen behøvede end ikke
kigge sig over skulderen – han vid-
ste, at sejren var i hus, inden gum-
mibåden ramte søbredden, og dom-
mer Kim Milton kunne fløjte kam-
pen af. 

Den første reaktion fra UMBI-

mandskabet (medicinerne, red.) var
ikke til at tage fejl af. 

– Det var satans ærgerligt. 
En historisk sejr er vundet. I de

ca. 20 år, der efter sigende har været
kapsejlads i parken, har mediciner-
ne kun måttet afgive sejren én gang.
Det år vandt Idræt. I år måtte de så
igen – hvor ondt det end må gøre
dem – aflevere Det Gyldne Bækken.
Og økonomerne vandt søslaget for
første gang. 

Hvorfor vandt I i dag?
– Vi var klart de stærkeste. Vi

drikker bedst, vi løber bedst, vi sej-
ler bedst, sagde holdkaptajnen fra

ØF – økonomernes festforening. 
Det så ud, som om I har en bedre

båd?
– Det har vi også. Vi har netop in-

vesteret i en bedre båd, fordi vi tidli-
gere har haft problemer med materi-
ellet. Vi har i mange år forsøgt at ta-
ge sejren fra UMBI. Vi har kæmpet
bravt. Vi er blevet bortdømt mange
gange, men i år stod det i retfærdig-
hedernes tegn. Vi er bare bedst.

Regner I med at kunne forsvare
det til næste år?

– Helt bestemt.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Stemningen fik et ekstra pift, da solen valgte at vise sin gennemslagskraft. 

Holdet fra 
Økonomi 
vandt for 

første gang 
slaget om 

Det Gyldne 
Bækken.

Garant for retfærdigheden i årets søslag var tidligere topdommer 
Kim Milton. Nok er han for gammel til international fodbold, men 
i akademikerøjne er han stadig skarp – her bliver man netop ikke
dømt ude generelt, før man runder de 70. 

Kim Milton var mildt sagt imponeret over kampen om Det Gyldne
Bækken, som han efter dysten skulle overrække til vinderholdet.

– Jeg kendte ikke arrangementet. Jeg havde fået en beskrivelse, 
men det, der er sket her, overgår alt, hvad jeg havde forventet.

Havde du forventet, at universitetsstuderende kunne opføre sig 
så tåbeligt?

– Heldigvis ja. Jeg synes, det er fedt, at de gør det.

Anders Correll

Anders Correll

Søren Kjeldgaard/AU-foto

Lars Kruse/AU
-foto

Lars Kruse/AU-foto

Årets overraskelse var syge-
plejerskerne, der brød tidligere
års påklædningskodeks og
mødte op med en masse tøj
på. De bar ærefulde nonne-
dragter – endda i en meget sej
scenografi, hvor de entrerede
parken med håndvåben til to-
nerne af kendingsmelodien fra
James Bond. Derfra slog deres
intro en 180 graders mental
drejning, da musikken tonede
over i gospelnummeret “Oh
Happy Day”, og sygeplejersker-
ne forvandledes til et armsvin-
gende gospelkor. “Smid tøjet”,
lød kommentaren fra publikum.
Det er åbenbart ikke så let at
skifte image fra meget let 
påklædt til ærbar.

ch-seancerne til årets
ads bliver stadig mere og
pektakulære. Konfetti fra
mensionerede bordbomber
at være blevet et ynd-
pmærksomheds-til-
ngs-objekt. Det gik igen –
e forskellige farver – i
f introerne. Andre, som
merne, havde valgt det
dige tema “mand jager
– manden her formentlig

else af den amerikanske
eriefigur Hulk. 

Når først kampen går i gang, bliver
der bølgegang på søen. Enhver and
med respekt for sit liv har forføjet sig.
Her er vi i første heat, hvor
sygeplejerskerne (i midten) er oppe
mod studerende fra Statskundskab,
Økonomi og Journalisthøjskolen.
Sidstnævnte havde til lejligheden
medbragt en gummibåd, der kunne
rumme en hel skoleklasse, og som 
i sig selv var en halv søbredde, men
lige lidt hjalp det. Omvendt var heller
ikke sygeplejerskernes lille gummibåd
(forrest) en sejrs-skude. Økonomerne
vandt første heat. 



er tværfagligt og har til formål at styrke og udbygge 
forskning og undervisning i Europas historie, kultur 
og sprog i perioden fra ca. 500-1500.

Centret omfatter i princippet alle institutter og afdelinger, der 
beskæftiger sig med forskning og undervisning i denne periode. 

I forbindelse med Middelalderåret i 1999 koordinerede centret 
en række aktiviteter, som blev afholdt for en bevilling på 
400.000 kr. fra Aarhus Universitets Forskningsfond.

Centret har i anledning af ti-års-jubilæet udgivet hæftet 
De ti første år, som kan fås ved henvendelse til centrets sekretær:
markgm@hum.au.dk

Centret støttes af Det Teologiske Fakultet og 
institutter ved Det Humanistiske Fakultet

På formandsposten har Søren Sindbæk fra Middelalder- 
og Renæssancearkæologi netop afløst Pernille Hermann.

center for vikingetids- og middelalderstudier

Tidsånden er måske ikke helt med
dem. I det mindste ikke, når det
gælder den akademiske verden. Men
ellers skorter det ikke på opmærk-
somhed. Fra Ringenes Herre og ju-
lekalender over diverse markeder i
det danske sommerland til rooli-
gans’ hovedbeklædninger, Harry
Potter og såmænd også gruppen af
sværdkæmper, der under navnet
“Holmgang” dyster i Universitets-
parken kommer fascination af vi-
kingetiden og middelalderen til ud-
tryk. 

På tværs af faggrænser mødes en
gruppe forskere ved Aarhus Univer-
sitet om de samme historiske perio-
der. Gennem 10 år har de kanalise-
ret den ind i Center for Vikingetids-
og Middelalderstudier, der har fun-
geret som en ramme for gensidig in-
spiration og samarbejde om blandt
andet uddannelse og seminarer. 

I samme periode har de set mange
fagfæller forsvinde. På flere fag må
de historiske fagområder se ledige
stillinger gå til mere nutidsoriente-
rede forskere. Og den kendsgerning
virker måske særlig slående i for-
hold til vikingetiden og den nordiske
mytologi, som gemmer på både dan-
marks- og verdenshistorie, der nær-
mest ligger i baghaven. 

Derfor rækker ambitionerne vide-
re hos folkene omkring centret. De
mener, det har potentiale til meget
mere end de enkeltstående tværfag-
lige undervisningsforløb og semina-
rer, som centret nu arrangerer.

Uddannelser med appel
– Suppleringsuddannelser eller en
masteruddannelse i emner inden for

vikingetid og middelalder er også
muligheder, hvor beslægtede fag
samarbejder om moduler, der så kan
bruges i mere end én uddannelse, si-
ger Pernille Hermann, der er  ansat
på Nordisk med et postdoc-stipendi-
um fra Forskningsstyrelsen og har
været centrets formand de seneste
to år. Hun peger på, at det vil passe
fint ind i tendensen til at bruge sam-
me undervisningsforløb i forskellige
sammenhænge på universitetet. 

Foreløbig har hun medvirket til at
oprette en engelsksproget supple-
ringsuddannelse i nordisk mytologi,
som går i gang til efteråret på Nor-
disk Institut. 

– Vikingetiden og mytologien har
international appel, og det skal ud-
nyttes i universitetets undervis-
ningsudbud, siger Pernille Her-
mann.

Og det ligger i smuk forlængelse
af de visioner, som professor Else
Roesdahl har. Hun var med til at op-
rette centret på et tidspunkt, da den
historiske dimension hastigt for-
svandt fra sprogfagene.

– Universitetet vil jo gerne lave
tværfaglige tiltag og internationale
uddannelser, men så skal man have
emner, det internationale samfund
interesserer sig for. Derfor er det al-
le tiders chance for Aarhus Universi-
tet, hvis man investerer i centrets
potentiale. Et kursus i vikingetiden
kunne også tiltrække studerende fra
mange lande. Og så har det den for-
del, at det rummer vores egen histo-
rie, selv om det er et internationalt
emne. Så det vil også appellere til
danske studerende, siger Else Roes-
dahl, der er arkæolog og internatio-
nalt anerkendt forsker i vikingeti-
den. 

Søger ankerperson
Men skal mulighederne udnyttes,
skal der mere til end den con amore-
ånd, som hidtil har båret aktiviteter-
ne ved centret, der bl.a. har udmøn-
tet sig i seminarer, en række bøger
og undervisningsforløb med 20-25
studerende. 

– Vi skal fortsat være et center
uden mure, hvor forskere med ud-
gangspunkt i en stærk faglighed på
forskellige fag mødes og får indsigt i
andres teorier, metoder og forsk-
ningsfelter. Men det kræver en fast
ankerperson, hvis centret skal ud-
vikle og oprette uddannelser og pro-
movere centret, fastslår Pernille
Hermann. Og den person kunne
med fordel være en international ka-
pacitet, tilføjer hun.

– Jeg er enig i, at man skal styrke
centret, siger en anden af “vetera-
nerne”, Hans Jørgen Frederiksen,
der som kunsthistoriker bl.a. be-
skæftiger sig med middelalderens
kalkmalerier. Den entusiasme, der lå
bag grundlæggelsen af centret, kan
man ikke tage for givet vil fortsætte.
Faste rammer og en økonomi er
nødvendig for at holde sammen på
aktiviteterne, mener han.

– Ingen har tid til at føre de gode
ideer ud i livet. Det har næsten ikke
været muligt at gøre en ekstra ind-
sats i forhold til centret, for folk er
booket op med andre opgaver, sup-
plerer lektor Jens Peter Schjødt fra
Religionsvidenskab, Han har sam-
men med Pernille Hermann tilrette-
lagt suppleringsuddannelsen i nor-
disk mytologi og mener, det er vig-
tigt, at Århus kan promovere et
miljø omkring vikingetid og middel-
alder, som man også har andre ste-
der. Og som Pernille Hermann siger:

– Det er jo ikke Harvard, som skal
være centrum for mytologistudier,
der er forbundet med denne del af
verden.

Historien på vej tilbage
Pernille Hermann mener at kunne
se en stigende interesse for histori-
en, der ironisk nok manifesterer sig
samtidig med, at globaliseringen
kalder på et brud med vores rødder.

– Også kommercielt bliver der
trukket på kulturarven fra vikingeti-
den og middelalderen. Politikerne,
medierne og folk uden for universi-
teterne forventer også, at universite-
terne kan svare på spørgsmål om

kulturarven, og hvad vi kan
bruge historien til i dag. Og
her på Nordisk spørger de
studerende, hvorfor de
ikke kan tage fag inden for

området, siger Pernille Her-
mann, som konstaterer, at det

historiske har været underprio-
riteret på mange niveauer.
– Det videnskabelige “hot or not”

skifter hele tiden. Der har været ge-
nerel tendens til at underprioritere
det historiske på mange niveauer,
men det ser ud til at vende, mener
Pernille Hermann, der har været
med til at lave et fællesnordisk stu-
dieprogram, som skulle styrke nor-
rønt i Norden i erkendelse af, at der
skal gang i undervisning og rekrutte-
ring af nye studerende.

– De studerendes interesse af-
hænger jo af fagudbuddene, og ud-
bydes der ikke undervisning over en
årrække, så glider det automatisk ud
af de studerendes bevidsthed. Men
er der et miljø med kontinuerlig un-
dervisning, og det bliver betragtet
som vigtigt, vil de studerende også
betragte det som vigtigt. 

Den rolle vikingetiden og middel-
alderen spiller i film, tv, reklamer og
rollespil er en del af den bagage,
mange studerende møder med på
universitetet, konstaterer Pernille
Hermann.

– Så hvorfor ikke give dem bedre
muligheder for at få den forsknings-
baserede undervisning, der giver dy-
bere indsigt i sprog, litteratur, kunst,
samfundsforhold, levevilkår osv. i de
perioder? spørger hun.

Helge Hollesen / campus@au.dk

12 CAMPUS  9 / 2006

Et center med
ambitioner
I 1o år har Center for Vikingetids- og Middelalderstudier 
været ramme for et tværfagligt con amore-samarbejde. 
Men forskerne omkring centret mener, det rummer potentiale 
til mere – bl.a. internationale uddannelser.

Kalkmaleri fra 
Tuse Kirke fra 
omkring midten 
af 1400-tallet.

Vikingetiden og den nordiske mytologi 
har international opmærksomhed, og 
det skal universitetet udnytte, mener 
folkene omkring Center for Vikingetids- 
og Middelalderstudier. Billedet af 
Tjängvidestenen på Gotland viser 
Odin, der ankommer til Valhal 
på hesten Slejpner.

kulturarv
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Kender du den her sang? “Hvis du tror,
du er noget, så’ der noget, du har mis-
forstået, og hvis du tror, du kommer
over gærdet, så’ det helt hen i vej-
ret.” Det er en gammel slager, som
Sebastian synger – en saga blot på
playlisterne, men stadig et hit blandt
akademikere – faktisk en slags tema-
sang.

Til det er der ikke andet at sige end: SÅ
KOM DOG IND I KAMPEN – DROP KLYN-
KERIET. Et job er ikke noget, du får foræren-
de, det er noget, du skal tilkæmpe dig – det er
sikkert en sang, vi har hørt tit og ofte, men i
hvert fald ikke en, vi synger med på. Men den
skal synges her, og den skal være akademiker-
nes slagsang!

Selv er jeg en ægte humanistnørd og kan altså
nemt sættes i bås som ufleksibel akademiker.
Jeg har brugt et år af min studietid på at læse
Det Gamle Testamente på hebraisk; en for-

mentlig fuldstændig ubrugelig kundskab, hvis
du spørger en virksomhed – men det gør jeg
ikke! I stedet for vil jeg fortælle dem, hvad de
kan bruge mig til. Se mig! Jeg er vedholdende
og disciplineret. Jeg kan sætte mig ind i kom-
plekst stof og komplekse sammenhænge. Jeg
har blik for detaljerne og kan tænke i utradi-
tionelle baner. 

Jeg ser ingen modsætning mellem at
opbygge faglige kompetencer og at

opbygge almene kompetencer
som kommunikations- og inno-
vationsevner. Akademikere
bestiller ikke andet end at øve
sig udi disse sidstnævnte kun-
ster ud fra et konkret fagligt

stof.  Derfor er jeg helt på det
rene med, at fagkombinationen

religionsvidenskab og dansk er lige
så god som den, der traditionelt står på virk-
somhedernes ønskeliste f.eks.: “Højtuddannet
akademiker med informationsvidenskab og
samfundsfag og dertil diplomuddannelse som
ingeniør taget på aftenskole.” 

Jeg tror slet ikke, denne person findes, og
noget tyder på, at virksomhederne ikke aner,
hvad akademikerne kan. Det ved akademiker-
ne derimod selv – ellers skal de i hvert fald
finde ud af det – og derfor er de også de ene-
ste til at fortælle virksomhederne det!

Hvis vi skal tro Lars Kolind, der netop har ud-
givet bogen Kolind Kuren (www.kolindku-
ren.dk), er mange virksomheder i dag bureau-
kratiske, stivnede, selvfede, arrogante og
dovne. Og det hæmmer deres vækst. Kolinds
kur går ud på at afskaffe gamle lederstruktu-
rer og udvikle organisationer med mening,
partnerskab, samarbejde og værdibaseret le-
derskab. Vi lever i et videnssamfund, hvor
løsningerne ikke skal være de billigst mulige,
men de bedst mulige. Det er mennesker, som
ligger inde med disse løsninger – ikke compu-
tere. Der hvor menneskene kommer ind, er
fornyelsen og den individuelle løsning.

Det her er vand på akademikernes mølle –
de mennesker er os! Vi er den database, som
indeholder viden! Viden om mennesker, kul-
tur, kommunikation, ledelse, projektgennem-
førelse – føj selv flere til listen! Vi har den in-
dividuelle løsning, som efterlyses. Vi skal an-
sættes som de enkeltpersoner, vi er, nemlig
personer med bred viden og ikke med en fast-
låst faglighed.

Og hvor kommer den opkørte entusiasme så
fra, kunne den kritiske læser spørge. En kri-
tisk læser, som vel at mærke ikke har været
på jobmessen Krydsfelt Århus. Her fik jeg,
humanistnørden, øjnene op for konkrete virk-
somheder og konkrete jobtilbud. Tænk dig,
Dansk Landbrugsrådgivning havde spænden-

de job at byde på. Jeg er ikke sikker på, at jeg
ville have set det, hvis jeg ikke havde mødt
virksomheden på messen og givet mig tid til
at tale med dem. 

Samtidig fandt jeg også ud af, at virksom-
hederne har mange fordomme over for akade-
mikere, mest humanister naturligvis. Vi ved,
at fordomme bunder i uvidenhed – og uvi-
denhed er en dårlig strategi for en virksom-
hed – så den må vi hjælpe dem af med. De er
ikke synderligt opfindsomme, når det kom-
mer til at ansætte højtuddannede – det må vi
akademikere hjælpe dem til at blive. Vi skal
fortælle dem, hvad de kan bruge os til. Med
80.000 estimerede ledige job i Danmark har
de brug for hver og en af os dygtige og velud-
dannede akademikere. 

Så kom ind i kampen! Grib enhver chance
for at møde virksomheder og lave netværk.
Krydsfelt Århus havde 700 besøgende og var
en stor succes ifølge besøgende og virksomhe-
der. Og hvis du ikke var der, var det vel kun,
fordi du var forhindret af en jobsamtale?! 

Så op med håret! Og syng med: “Hvis du
tror, du er noget – så er der noget, du har for-
stået.”

Hvis du tror, du er noget – 
så er der noget, 
du har forstået

Jon Boiesen,
stud.mag.

Celia Haldan 
Voetmann, stud.scient.

Casper Foldager,
stud.med.

Nikolaj Steenberg,
stud.jur.

klummen

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

Ruth Marbæk Jensen,
stud.mag.
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NAVNE
Redigeret af Helge Hollesen

Lektor Poul Nissen fra Molekylærbio-
logisk Institut, hvor han 1. juni tiltræ-
der som professor, er valgt til medlem
af den europæiske organisation EMBO
(European Molecular Biology Organi-
sation). 

Det er de 1200 medlemmer af
EMBO inden for alle molekylærbiolo-
giske discipliner, der ved afstemning

har givet Poul Nissen denne interna-
tionale anerkendelse af hans høje
forskningsniveau inden for proteink-
rystallografi. Sidste år blev lektor Jens
Stougaard fra samme institut valgt ind
i organisationen, der har stor
indflydelse på udviklingen inden for
den molekylærbiologiske forskning i
Europa.

Professor, dr. jur. Irene Nørgaard, Afde-
lingen for Privatret, skriver om professor,
dr. jur. Torben Svenne Schmidt.

Professor, dr. jur. Torben Svenné Schmidt,
der døde den 22. april, blev juridisk kandi-
dat fra Københavns Universitet i 1948.
Efter nogle år som sagførerfuldmægtig, et
studieophold i England, en guldmedaljeaf-
handling om “Kvalifikationsproblemet i
den internationale privatret” og nogle år
som fuldmægtig i ombudsmandsinstitutio-
nen blev han i 1962 ansat som amanuensis
på Aarhus Universitet, hvor han var ansat
indtil 1993. Her blev han siden lektor og
fra 1988 til 1992 institutbestyrer.  Han var
dekan ved Det samfundsvidenskabelige
Fakultet ved Aarhus Universitet fra 1977 til
1980.

I 1972 forsvarede Torben Svenné
Schmidt doktordisputatsen International
skilsmisse- og separationsret, og han blev
samme år udnævnt til professor i retsvi-
denskab med særlig henblik på person-, fa-
milie- og arveret. I 1984 fratrådte han

dette professorat til fordel for et nyt pro-
fessorat i international privatret og kom-
parativ ret, der var hans store interesse.

Torben Svenné Schmidt var blandt sine
kolleger et meget værdsat menneske. Han
var i ordets bedste forstand et helt igen-
nem ordentligt menneske. Altid hjælpsom,
altid venlig, altid til at regne med og stole
på. Han var af den gamle skole – omhyg-
gelig, betænksom og korrekt. Han var ikke
en overraskelsernes mand, men han var
utrolig vidende, så man kunne altid hente
inspiration hos ham. Hans forelæsninger
var fulde af guldkorn for dem, der forstod
at lytte. Når digressionerne tog overhånd,
kunne tilhørerne tage sig en lille pause. De
kunne jo ikke sige som hans meget søde
hustru, Ina, efter mange års ægteskab med
et smil tørt sagde til ham, når det gik for
vidt: Spring det over! Han ville så gerne
øse af sin store viden og have det hele
med.

Vi savnede ham og hans store faglige
indsigt, efter at han holdt op.

Efter mindre end et år som forhenværende
rektor for Aarhus Universitet har Niels Chr.
Sidenius uden lang betænkningstid sagt ja til 
et tilbud om at blive direktør for Forskerpark
Aarhus A/S. Han tiltræder jobbet senere på
året.

– Når jeg kun skulle bruge fem sekunder på
at sige ja tak, er det fordi arbejdet ligger i for-
længelse af, hvad jeg rent fagligt har beskæfti-
get mig med, nemlig industri-og regionalpoli-
tik. Og så hænger jobbet fint sammen med
noget af det, jeg beskæftigede mig med som
dekan og rektor, hvor jeg var med til at skubbe
til et tættere samarbejde mellem universitetet
og erhvervslive,t blandt andet ved at ideer ud-
viklet på universitetet kunne blive afprøvet
under de bedst mulige betingelser.

– Så der skal mere skub på at omsætte
forskningen til produktion og faktura?

– Både jeg og andre tror, der er mere, end vi
hidtil har set i sådan et samarbejde. Senest har
vi jo fået gang i InnoCamp Katrinbjerg, der er
en fødekanal for innovation, hvor næsten fær-
dige kanidater over en kort tid og uden de sto-
re udgifter kan afprøve deres ideer, siger Niels
Chr. Sidenius, der trækker på erfaringer fra be-

styrelsesarbejde i bl.a. forskerparken og Center
for Entrepreneurship, der åbnede i hans rek-
torperiode.

En af hans opgaver som direktør bliver også
at orientere forskerparken bredere i forbin-
delse med den kommende region Midtjylland. 

– Parallelt med universitetets fusion med
HIH i Herning skal forskerparken også i sam-
arbejde med tilsvarende aktiviteter vestpå,
siger Niels Chr. Sidenius, der kan se frem til at
stå i spidsen for den fusion af Forskerpark
Aarhus, Biotek og IT-huset, der er lagt op til.

– Da du fratrådte som rektor, luftede du
en tanke om at forske i universitetspolitik.
Hvad blev der af det?

– Jeg har da fået studeret en hel del om-
kring universitetspolitik og -udvikling og uni-
versiteternes opgaver. I de seneste måneder
har jeg været inde over innovation, iværksæt-
teri, forskerparker osv. Det, jeg fortsat kan be-
skæftige mig meningsfyldt med i den retning,
bliver den internationale udvikling omkring
forskerparker.

Niels Chr. Sidenius afløser Erik Jantzen, der
har ønsket at gå på pension.

skulderklap til kommende professor

Allan Flyvbjerg, der er professor ved
Medicinsk Forskningslaboratorium
og overlæge på Århus Universitetshos-
pital, er udpeget som medlem af Det
Nationale Råd for Folkesundhed. Rå-
dets 11 medlemmer fra forskellige
sundhedssektorer og den praktiske
forebyggelsesverden er et uafhængigt,
sagkyndigt råd, der har til formål at
bidrage til debat og at rådgive inden-
rigs- og sundhedsministeren. 

Allan Flyvbjergs forskergruppe er
nationalt og internationalt anerkendt
for en omfattende forskning i årsager-
ne til følgesygdomme til diabetes. Al-
lan Flyvbjerg er bl.a. formand for Dia-
betesforeningens ca. 65.000 medlem-
mer og var indtil 1. april i år formand
for Patientforum. Han beklæder end-
videre en række udvalgsposter under
Indenrigs- og Sundhedsministeriet og
Sundhedsstyrelsen.

nyt medlem af rådet for folkesundhed

Søren Kjærgaard, Arvid Maunsbach, 
Mads Ronald Dahl og medarbejderne 
ved E-læringsenheden, skriver om 
lektor, dr.med. Jens Dørup.

Institut for Folkesundhed har mistet en
god kollega. Lektor, dr. med. Jens Dørup
døde natten til 28. april efter at hans
kræftsygdom havde spredt sig. 

Jens Dørup blev læge fra Aarhus i 1980.
Kort efter blev han adjunkt i Arvid Mauns-
bachs gruppe ved Cellebiologisk Afdeling
på Anatomisk Institut. Jens engagerede sig
fra starten i nyrens ultrastruktur og især
relationer mellem cellers struktur og funk-
tion. Hans entusiasme for applikationer af
edb inden for medicinsk forskning og un-
dervisning tog sin begyndelse i forbindelse
med dette arbejde. 

Jens Dørup var i sin forskning initiativ-
rig, hans analyser var stringente og resul-
taterne solide. Han blev i 1990 tildelt dok-
torgraden for arbejdet: “Ultrastructure of
the distal nephron”. Herefter tog Jens på
et postdoc-ophold ved Zürich Universitet.
Samtidig engagerede han sig i stigende
grad i applikationer af edb i undervisning
og blev en meget entusiastisk lærer ved fa-
kultetets postgraduate edb-kurser, som
han organiserede. 

Jens Dørup blev lektor ved Institut for
Medicinsk Cellebiologi i 1986 og var i en
periode en effektiv institutleder ved Anato-
misk Institut. I 1997 blev han leder af den
nydannede sektion for sundhedsinforma-
tik. 

Jens udviklede sin interesse omkring bru-
gen af IKT indenfor det sundhedsviden-
skabelige felt og sundhedsvæsnet generelt.
Han havde en omfattende produktion af
læringsmateriale med stor diversitet, f.eks.
Histology Explorer, Pituritary Explorer,
Intermed.dk, Virtex. Jens publicerede en
lang række artikler i anerkendte tidsskrif-
ter og var aktiv i  mange faglige organisa-
tioner og institutioner. 

Jens Dørup var en pioner inden for IKT i

undervisningen og indførelsen af e-læring.
I 2001 startede han det IKT-pædagogiske
værksted, og i 2003 E-læringsenheden.
Han var det naturlige valg til universitetets
IKT-udvalg. Jens var en dygtig og erfaren
underviser med en bemærkelsesværdig si-
tuationsfornemmelse. Hans store teknolo-
giske og menneskelige forståelse gjorde
ham til en dygtig formidler af e-læring og
IKT.

Som medlem i studienævnet på lægeud-
dannelsen fra 2001-2004 bidrog Jens med
en dynamisk og fremadrettet tænkning i
udviklingen af studiet. 

Da Jens blev syg, udviste han stor åben-
hed om sin sygdom og var meget optaget
af at sikre de medarbejdere, han havde an-
svar for. Dette karakteristikum ved Jens er
det, vi vil huske ham for som person. Fag-
ligt er det hans pionerindsats inden for
IKT og læring. 

Jens vil blive savnet af os alle.
Jens Dørup efterlader sig hustruen
Margrethe, datteren Maj samt sønnerne
Mads og Magnus.

ny direktør i forskerparken

Lars Kruse/AU
-foto

mindeord

mindeord
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Problemer med at stave 
har ikke forhindret Marianne
Jelved i at blive både dansk-
lærer, minister og formand
for de radikale. Stædighed
og åbenhed er vejen frem,
lød hendes budskab til de
dysleksi-ramte studerende.

Hvordan klarer man sig i vidensam-
fundet, når ordene har det med at
klumpe sig sammen i abstrakte, ufor-
ståelige størrelser? Og har man over-
hovedet nogen chance som akademi-
ker?

Forhenværende økonomiminister
og leder af Det Radikale Venstre Ma-
rianne Jelved har siden sin barndom
oplevet kampen med ordene. Det for-
talte hun om tirsdag den 25. april,
hvor netværket for studerende med
dysleksi (ordblindhed) under Rådgiv-
nings- og støttecentret på Aarhus
Universitet havde inviteret partifor-
manden til universitetet for at dele ud
af sine erfaringer. Omkring 25 af de i
alt knap 80 studerende med dysleksi,
der er tilknyttet Rådgivnings- og støt-
tecentret, havde fundet vej til arran-
gementet.

Jelved’sk stædighed
Marianne Jelved fortalte bl.a. om
dengang i 5. klasse, hvor hun dumpe-
de til staveprøven. Det var den, der
afgjorde, om man kunne komme i

mellemskolen eller skulle i “fri mel-
lem”, som var det sted, hvor man
sendte de “udpræget praktisk begave-
de” hen.

– Det var et chok. Pludselig gik det
op for mig, at jeg ikke kunne følges
med mine kammerater i mellemsko-
len. Og jeg vidste jo, at pigerne fra “fri
mellem” var dem, der gik sammen i
skolegården og var lidt anderledes
end de andre, fortalte Jelved om den
stigmatisering, der fulgte med.

Måske var det her, den siden så vel-
kendte Jelved’ske stædighed blev
tændt. I hvert fald begyndte nu hen-
des kamp for at bevise, at stavepro-
blemer ikke er en hindring for noget
som helst. Ved faderens mellemkomst
kom hun alligevel i mellemskolen, se-
nere blev hun skolelærer og selvfølge-
lig dansklærer (“hvis der er nogen,
der siger, at der er noget, jeg ikke
kan, skal jeg nok bevise det modsat-
te”) og derefter cand.pæd. 

– Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg
har et problem med at stave. Jeg me-
ner, at åbenhed i forhold til ens han-
dicap er utrolig vigtigt. Folk har sagt,
at det er modigt, men det kan jeg
egentlig ikke rigtig forstå, sagde Jel-
ved, som også fortalte, at hun pga. sit
stavehandicap er blevet ekspert i at
skrive formuleringer om, hvis der er
ord, hun er i tvivl om. 

– Selv på vej herover i toget sad jeg
flere gange og måtte finde på nye for-
muleringer i et papir, jeg var ved at
skrive til gruppemødet i morgen, for-
talte Marianne Jelved.

Ansæt mig!
Spørgelysten blandt de fremmødte
var stor: Er det nok bare at sige, at
hvis man er åben og stædig, så går
det nok? Som en af de studerende
sagde, så går det ligesom ikke i en
jobansøgning at skrive, at godt nok er
jeg ordblind, men usædvanlig stædig,
så ansæt mig! 

En anden spurgte til, hvordan dys-
lektikere er stillet i forhold til rege-
ringens planer om, at der skal indfø-
res sanktioner mod studerende, der
overskrider deres studietid.

– De fleste af os kan simpelthen
ikke skrive specialet på seks måneder,
og hvad sker der så? spurgte vedkom-
mende.

En tredje kunne fortælle, at mange
undervisere ganske enkelt ikke kan
rumme og forholde sig til det, hvis
man fortæller, at man har et læse-/
skrivehandicap.

– Det kan de simpelthen ikke tilla-
de sig, lød det indigneret fra partifor-
manden. 

– Hele uddannelsessystemet skal
være i stand til at hjælpe elever og
studerende, der har vanskeligt ved at
læse og skrive. Det skal vi arbejde for,
sagde Marianne Jelved og noterede
flittigt de mange spørgsmål og forslag
i sin notesbog. 

At være dyslektiker i vidensamfun-
det giver ikke de bedste odds. Men
man kan som bekendt godt vinde
med mindre gode odds. Se bare på
Einstein, Bohr og … Jelved.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

C3
Et nyt fagligt forum for dig der studerer ledelse, økonomi 
eller business. C3 består af C3 studerende, C3 organisation 
og C3 a-kasse. Meld dig ind i C3 studerende og drag fordel 
af en stærk sparringspartner under og efter dit studium.

Faglige aktiviteter 
Styrk dine kompetencer i bl.a. jobsøgning, legatsøgning, 
studieteknik, lønforhandling og iværksætteri. 
Kom på studieture til udlandet og til foredrag om SAS 
programmering, PowerPoint og meget mere.

Virksomhedspræsentationer
Få et spændende indblik i virksomhedernes markedsvilkår, 
arbejdsmetoder og forventninger til dig som kommende 
medarbejder.

SICEF-messen
Nordeuropas største uddannelses- og karrieremesse af sin 
slags fi nder sted hvert efterår i Århus og København. 

Få et relevant studiejob
Du har som medlem adgang til C3 jobbank. Her vil du kunne 
fi nde både relevante studiejob samt spændende karriere-
muligheder, når du er færdig. 

Meld dig ind i dag på C3.dk.

Din nye sparringspartner

Kampen med ordene

dysleksi

Søren Kjeldgaard / AU
-foto

Hele uddannelsessystemet skal være i stand til 
at hjælpe elever og studerende, der har vanskeligt 
ved at læse og skrive, mener Marianne Jelved (R).



Brødrene Jensens mindelegat 

Et beløb på kr. 5.000 er ledigt til uddeling. Legatet
kan uddeles til landmandssønner og -døtre, der er
hjemmehørende i Ribe Amt, fortrinsvis i Ansager
sogn, og som studerer lægevidenskab, jura til dyr-
læge eller landbrugskandidat. Ansøgningsfrist: 
6. juni 2006. Se www.au.dk/meddelelser

Brygger, dr.phil. Carl Jacobsens 

mindelegat ved Aarhus Universitet

Legatets formål er at yde støtte til studierejser for
magisterkonferensstuderende i Kunsthistorie og 
Klassisk Arkæologi ved Aarhus Universitet. 
Ansøgningsfrist: 23. maj 2006 kl. 12.00. 
Se www.au.dk/meddelelser 

Maleren Knud Fløystrup’s Mindelegat

I henhold til legatets kongeligt konfirmerede fundats
uddeles legatet årligt og skal tilfalde en eller flere
værdige og trængende mandlige studenter fra Born-
holm til gennemførelse af studier ved universitet eller
læreanstalt eller til gennemførelse af anden uddan-
nelse. Legatet uddeles lørdag den 24. juni 2006, og
til uddeling i år vil foreligge i alt ca. kr. 8.000,00. 
Ansøgningsfrist: 23. maj 2006. 
Se www.au.dk/meddelelser

tap-stillinger
Steno Museet 

På Steno Museet er der en stilling som planetarieas-
sistent ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen omfatter 60 løntimer pr. halvår. Lønsats
efter kvalifikationer. Ansøgere med erfaring i formid-
ling eller undervisning foretrækkes. Kendskab til
astronomi er en fordel.

Vore planetarieassistenter varetager klasseunder-
visning i planetariet i Steno Museets åbningstid.
Desuden er der mulighed for at udvikle nye undervis-
ningsforestillinger. Spørgsmål vedrørende arbejdet er
velkomne. Henvendelse til planetarieleder Ole J.
Knudsen, tlf 8942 3980. Skriftlig ansøgning sendes
til Steno Museet, C. F. Møllers Allé, bygning 1100,
8000 Århus C inden 20. maj 2006. 

undervisningsassistenter
For alle opslag af stillinger som timelønnet undervis-
ningsassistent gælder følgende: Ansøgningen skal
indeholde oplysninger om og dokumentation for fag-
lige og pædagogiske kvalifikationer samt oplysning
om evt. fuldtidsbeskæftigelse andetsteds samt CPR-
nr.
Timeløn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til den
til enhver tid gældende aftale mellem staten og AC.
Frigørelsesattest vil være indeholdt i ansættelsesbre-
vet. Opslagenes fulde ordlyd fremgår af fakulteternes
hjemmeside.

Anatomisk Institut

Ved Anatomisk Institut søges i efterårssemestret
2006 (29.08-31.12.06) søges et antal undervis-
ningsassistenter/studenterundervisere. Ansøgnings-
frist: 26. juni 2006 kl. 12.00. Ansøgning mærkes:
2006-215/2-38.

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Ved fakultetet er der i efterårssemestret 2006 en
række studenterundervisere/undervisningsassistenter
ledige til besættelse indenfor Matematiske Fag, 
Datalogiske Fag, Fysik, Kemi, Center for Idræt, Steno
Instituttet og Biologiske Fag. Ansøgningsfrist: 15. maj
2006 kl. 12.00. Ansøgning mærkes:
Matematiske Fag, Datalogiske Fag, Fysik, Kemi og
Steno: 2006-215/5-38.
Idræt og Biologiske Fag: 2006-215/5-39.

andre institutioner
Opslag vedrørende følgende ledige stillinger fås 
ved henvendelse til Journalkontoret, tlf. 8942 1150.

Praktikant i Kampala, Uganda

Praktikant til Danidas Business-to-Business Program
på Den Kgl. Danske Ambassade i Kampala, Uganda
søges fra 25.07.06 31.01.07. Ansøgningsfrist: d. 15.
maj 2006. Spørgsmål om praktikstillingen kan rettes
til koordinator på B2B-programmet Tyge Korsgaard,
tygkor@um.dk, eller til nuværende praktikant Caya
Kaad, caykaa@um.dk. Se www.au.dk/meddelelser

ESA

En del stillinger er opslået ledige ved den 
europæiske rumfartsorganisation. Yderligere 
oplysninger på www.esa.int/hr/index.htm

Danida

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

stillinger
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doktorgraden forskningsstøtte

Redigeret af Journalkontoret, 

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

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

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

med henvisning til, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger. 

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

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

Forsvar

HUM
Fredag den 2. juni 2006, kl. 13.00 forsvarer lektor
Dorthe Jørgensen sin doktorafhandling “Skønhedens
metamorfose” og “Historien som værk”. Forsvaret
finder sted i Auditorium 1, Teologi, bygning 1441, 
Ndr. Ringgade. De officielle opponenter er professor
Carsten Thau, Kunstakademiets Arkitektskole og 
professor Uffe Juul Jensen, Aarhus Universitet.

Forsvar

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

Ma Shi Liang, MSc den 18. maj 2006, kl. 14.00:
“Lymphoma induction in inbred mouse strains by
murine leukemia viruses and local gene expression
analysis”. Forsvaret finder sted i Biologiens Hus, 
lokale 153, Bygning 1223, Universitetsparken.

Cand.med. Hanne Nørgaard Heje den 24. maj 2006,
kl. 14.00: “Patient evaluation in general practice.
Methodological aspects, influence of patient and GP
characteristics and the GPs experiences with the eva-
luations”. Forsvaret finder sted i  Samfundsmedicinsk
Auditorium, bygning 1262, Universitetsparken.

Tildelinger

SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har tildelt overlæge Aksel Lange ph.d.-graden i
medicin for en afhandling med titlen: “Gastric motili-
ty in infants measured by non-invasive methods”.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har tildelt cand.cur. Erik Elgaard Sørensen ph.d.-
graden i sygepleje for afhandlingen “Sygeplejefaglig
ledelse. En empirisk undersøgelse af samspil mellem
ledelse og faglighed i ledende sygeplejerskers prak-
sis i dansk sygehusvæsen”. 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Samfinansierede ph.d.-stipendier, Kandidatstipendier
Ph.d.-stipendier, Turnus-ph.d.-blokke og Fripladser
er ledige til besættelse pr. 1. august eller snarest der-
efter. Ansøgningsfrist: torsdag d. 15. juni 2006, kl.
12.00. Opslaget i sin fulde ordlyd kan ses på
www.health.au.dk/fakultet/stillingsopslag eller rekvire-
res ved henvendelse til Sanne Vejlin Nielsen:
tahsvn@adm.au.dk.

Grønlandsrelaterede ph.d. -stipendier

Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Kultur, 
Uddannelse, Forskning og Kirke opslår tre ph.d.-
stipendier til besættelse i 2006. Opslagets fulde 
ordlyd samt ansøgningsskema kan ses på Kommis-
sionen for Videnskabelige Undersøgelsers hjemmesi-
de www.kvug.dk Ansøgningsfrist: 16. juni kl. 12.

Gigtforeningen

Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier ledige til
besættelse pr. 1. september 2006 eller snarest deref-
ter. Stipendierne bevilges for op til 6 måneder. An-
søgningsskema udfyldes elektronisk via “Søg støtte
fra forskningsrådet” på www.gigtforeningen.dk/forsk-
ning Ansøgningsfrist: torsdag den 15. juni.

ph.d.-graden 

Kandidatuddannelser
- studiestart september 2006 

Pædagogisk psykologi, Pædagogisk sociologi, Pædagogisk
antropologi, Pædagogisk filosofi, Generel pædagogik, 
Didaktik-dansk, Didaktik-matematik, Didaktik-materiel kultur,
Didaktik-musikpædagogik, Lifelong Learning: Policy and
Management.

www.dpu.dk/kandidat

Informationsmøde:
København 16. maj

Ansøgningsfrist 3. juli

Til leje:
Dejlig villa nær Uni udlejes i perioden 02.07.04 –
25.07.04 til danskere eller udlændinge med tilknyt-
ning til Aarhus Universitet. Tlf.: 2325 1575.

Hyggeligt halvt byhus i øgaderne fremlejes 01.06-
15.09.06. Der er få hundrede meter til universitetet
og til centrum. Dejligt roligt område, hvis man har
børn. Lejligheden er på 101 kvm. Stort køkkenal-
rum (nyt køkken med opvaskemaskine), stue og
tre værelser (hvoraf det ene er en stor hems). Til
huset hører en lille hyggelig have og vask i kælde-
ren, hvor der også er plads til cykler. 7500 kr./md.
inkl. vask, el, vand og varme Depositum to måne-
ders husleje.
86182476, email: rikkesandandersen@yahoo.dk

Stor, lys, møbleret 3 værelses lejlighed på ca. 80
kvm., Århus C, fremlejes 01.07.06 - 31.07.06. Inkl.
Vand, varme, el og 2mbit Internet. Husleje kr.
5500. Lejligheden ligger ud til Amtssygehusets
have, 3 min fra Botanisk Have og 10 min fra uni-
versitetet. Lækker udsigt fra altan med morgensol
og med stor fælleshave til den anden side. Har
både opvaske- og vaskemaskine i lejligheden. 
Ikke ryger(e) ønskes. Tlf. 61707370.

Nice large house for rent from June 26 to July 20,
2006 in quiet residential neighbourhood next to
Aarhus University, with walking distance to the
Center of Aarhus, the beach, and forest. 170 m2, 
3 bedrooms, bathroom, living room with access to
own garden ect. 600 Dkk/day. Mobile 2325 1575.

Boligannoncer
Sendes til 
Studenterrådet, Aarhus Universitet, 
Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C., 
Tlf. 8942 5464.
vedlagt 30 kr. til dækning af omkostninger. 

Ved indrykning via e-mail: sr@sr.au.dk
indbetales beløbet med angivelse af navn 
på 3635 - 4809 5008 45.

Annoncen kan afleveres personligt 
på ovennævnte adresse. 

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

personale-
styrelsen
Se cirkulærerne på

www.perst.dk

bolig

E-lærings-
enheden

Kurser og workshops 
for ansatte ved AU

17. maj: 
Udvikling og anvendelse af 

online undervisningsmateriale

23. maj: 
Introduktion til AULA

Yderligere oplysninger 
og tilmelding 

www.au.dk/e-learning



Er du ved at afslutte dit videregående studium og 
ønsker en fremtid, hvor du hurtigt får ansvar og 
udfordringer, er vores nye 2-årige traineeforløb måske 
noget for dig. Vi søger trainees fra universitetet, han-
delshøjskolen eller tilsvarende – du er fx civilingeniør, 
cand.oecon., cand.merc., cand.merc.dat., cand.polit., 
cand.scient.oecon., datalog eller it-ingeniør.  

Som trainee i Energinet.dk får du en alsidig uddan-
nelse med fokus på faglig og personlig udvikling. Dit 
traineeforløb består af tre turnusophold i forskellige 
af delinger, og du deltager i en række kurser – bl.a. 
bliver du uddannet projektleder. Du får udfordringer 
og ansvar for dine egne projekter.

Vi søger de bedste
Når vi vælger trainees, lægger vi især vægt på, at du:
- er en af de bedste på din årgang
- har erfaring fra studiejob, udlandsophold eller 

lignende
- tænker og arbejder analytisk og metodisk
- er en teamplayer, der også kan arbejde selvstændigt
- kan formidle komplicerede sammenhænge både 

mundtligt og skriftligt. 

Vi starter den 1. september i år
Du kan læse mere om vores traineeforløb og job-
muligheder i Energinet.dk på www.energinet.dk, hvor 
du også kan finde flere oplysninger om vores viden 
og organisation.

Kickstart din karriere – bliv trainee i Energinet.dk

ENERGINET.DK
Fjordvejen 1-11
7000 Fredericia
Tlf.: 70 10 22 44
www.energinet.dk

Energinet.dk har ansvaret for at sikre en effektiv drift og udbygning af den over-
ordnede infrastruktur på el- og gasområdet i Danmark og for at sikre åben og lige 
adgang for alle brugere af el- og gasnettene. 

Vi ønsker at tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere på alle områder. Vi 
belønner vores medarbejdere med gode udviklingsmuligheder samt konkurrence-
dygtige løn- og ansættelsesvilkår. I efteråret 2007 samler vi vores medarbejdere i 
Energinet.dk's nybyggede hovedsæde i Erritsø ved Fredericia. I naturskønne om-
givelser med gode trafikforbindelser får vi plads til det hele – og højt til loftet, så vi 
kan fokusere på udvikling og samarbejde i et åbent og moderne miljø.

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden vil også i 2006 uddele en personlig hæderspris til en dansk forsker under
40 år, der har præsteret fremragende forskning inden for sundheds- eller naturvidenskaberne.
Prisen er på 250.000 kr.

Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske uni-
versiteter eller højere læreanstalter. Indstillingen sendes i 6 eksemplarer til Lundbeckfonden.
Indstillingen må højst fylde 2 A4 sider og skal ledsages af C.V. og publikationsliste vedrør-
ende den person, der indstilles. Indstillingen skal være Lundbeckfonden i hænde senest den
15. juni 2006. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af, at de
opfylder alderskriteriet. 

Forslag, der kun fremsendes pr. fax eller e-mail vil ikke blive accepteret. Eventuelle spørgsmål
kan rettes til fondens forskningschef, dr.med. Erik Juhl.

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej  17,  2900 Hellerup.  Tlf .  39128000.  www.lundbeckfonden.dk

INDKALDELSE AF FORSLAG TIL  KANDIDATER TIL

L u n d b e c k f o n d e n  e r  e n  e r h v e r v s d r i v e n d e  f o n d  m e d  v æ s e n t l i g e  a k t i e p o s t e r  i  H .  L u n d b e c k  A / S
o g  A L K - A b e l l ó  A / S .  F o n d e n  u d d e l e r  å r l i g t  c a .  2 2 0  m i o .  k r .  t i l  v i d e n s k a b e l i g e  f o r m å l  i n d e n f o r
s u n d h e d s -  o g  n a t u r v i d e n s k a b e r n e .

Lundbeckfondens Forskerpris 
for Yngre Forskere 2006

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden vil også i 2006 uddele en talentpris til 3 forskere under 30 år, der har præ-
steret særligt lovende forskning inden for sundheds- eller naturvidenskaberne. Prisen er en
personlig hæderspris på 75.000 kr. 

Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske univer-
siteter eller højere læreanstalter. Indstillingen sendes i 6 eksemplarer til Lundbeckfonden.
Indstillingen må højst fylde 1 A4 side og skal ledsages af C.V. og publikationsliste vedrør-
ende den person, der indstilles. Indstillingen skal være Lundbeckfonden i hænde senest den
15. juni 2006. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af, at de
opfylder alderskriteriet.

Forslag, der kun fremsendes pr. fax eller e-mail vil ikke blive accepteret. Eventuelle spørgsmål
kan rettes til fondens forskningschef, dr.med. Erik Juhl. 

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej  17,  2900 Hellerup.  Tlf .  39128000.  www.lundbeckfonden.dk

INDKALDELSE AF FORSLAG TIL  KANDIDATER TIL

L u n d b e c k f o n d e n  e r  e n  e r h v e r v s d r i v e n d e  f o n d  m e d  v æ s e n t l i g e  a k t i e p o s t e r  i  H .  L u n d b e c k  A / S
o g  A L K - A b e l l ó  A / S .  F o n d e n  u d d e l e r  å r l i g t  c a .  2 2 0  m i o .  k r .  t i l  v i d e n s k a b e l i g e  f o r m å l  i n d e n f o r
s u n d h e d s -  o g  n a t u r v i d e n s k a b e r n e .

Lundbeckfondens
Talentpriser 2006

CAMPUS  9 / 2006 17



18 CAMPUS  9 / 2006

8.5.-26.5.KALENDER
Oplysninger om arrangementer sendes til campus@au.dk 

Mandag 8.
kl. 10-13. konference om emotionsforskning
Halvdagsseminar om den seneste tids nye fokus på
følelser i både filosofi, psykologi, antropologi og
sociologi. Filosoffen Kevin Mulligan, Interfaculty Cen-
ter for Affective Sciences (ICAS) i Genève, taler ud fra
sit indgående kendskab til både naturvidenskabe-
lige, sundhedsvidenskabelige, psykologiske og 
humanvidenskabelige teorier om følelser og emotio-
ner som toppen af isbjerget. Som optakt til forelæs-
ningen holder Morten Dige og Anne Marie Pahuus fra
forskningsnetværket oplæg om velvære og vrede.
Søauditoriet. Arr.: Forskningsnetværket “Emotioner,
viden og kultur” og Institut for Filosofi og Idéhistorie.

kl. 20. koncert
Klüvers Big Band med Marlene Mortensen. 
Kr. 30/50. Pakhuset, Nordhavnsgade 1. 
Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

kl. 20. bliv klogere på kanonen
Hvorfor fortjener Blicher en plads i litteraturens
kanon? Lektor Henrik Skov Nielsen demonstrerer,
hvorfor Præsten i Vejlby og Blicher er noget helt
særligt. Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS
åRHUS.

Tirsdag 9.
kl. 13.15. how not to naturalise value
Forelæsning ved filosoffen Kevin Mulligan, Interfacul-
ty Center for Affective Sciences (ICAS), Genève. Som
forberedelse til dette foredrag kan man med fordel
læse artiklen From Appropiate Emotions to Values.
(www.unige.ch/lettres/philo/enseignants/km/doc/Fro-
mAppropriateEmotions.pdf) Lok. 216, bygn. 1467.
Arr.: Forskningsnetværket “Emotioner, viden og kul-
tur” og Institut for Filosofi og Idéhistorie.

kl. 13.15-17. center for entrepreneurship
Hvor ligger faldgruberne ved start af egen virksom-
hed? Gratis kursus, hvor advokat Jens Jerslev, Advo-
katfirmaet Bech-Bruun, orienterer om, hvad du juri-
disk bør være opmærksom på, når du starter en ny
virksomhed. Tilmelding: www.cfe.au.dk

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

kl. 14.15. æstetisk seminar
Forfatteren Solvej Balle om det umuliges kunst og
kunsten som undtagelsestilstand. Giver det i dag
mening at fastholde kunsten som et særligt område
af tilværelsen? Lok. 124, Kasernen, Langelandsgade.
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet for
Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 19. om livets tegn og tegnets liv
Lektor Jesper Hoffmeyer skitserer og eksemplificerer,
hvad man kunne kalde “den biosemiotiske ide”, som
han udfolder i afhandlingen Biosemiotik. Om livets
tegn og tegnenes liv. Idéen bryder med gængse
grundforestillinger inden for natur- og humanviden-
skab. Ifølge den biosemiotiske idé skal den levende
natur forstås som essentielt båret af eller ligefrem
bestående af semiosis, dvs af tegn- og betydnings-
processer. Hornung Stuen, Studenternes Hus. 
Arr.: Filosofisk Forening.

kl. 19. nyreligiøsitet og kristendom
Martin Herbst var engageret i Moon-bevægelsen i 18
år. I dag er han dansk sognepræst. Han taler om ny-
religiøsitet og sekter, hvorfor de har så stor tiltræk-
ningskraft, og hvordan kristne kan forholde sig. 
Martin Herbst prædiker også ved den indledende
studentergudstjeneste. Møllevangskirken. 
Arr.: Studentermenigheden.

Mandag 15.
kl. 13-17. masculinity and power
Uformelt forskningsseminar med den internationalt
velkendte køns- og maskulinitetsforsker, professor
R.W. Connell, University of Sydney. Det henvender sig
til postdocs, ph.d.-studerende, specialeskrivere og
andre med forskningsinteresser inden for køns- og
maskulinitetsforskning. Nærmere oplysninger på
www.iho.au.dk/ 

Tilmelding på e-mail kirsten.gomard@hum.au.dk
med en kortfattet motivation senest d. 8. maj.
Lok. 136, bygn. 1410. Arr.: Institut for Historie og 
Områdestudier og FREIA, Aalborg Universitet.

kl. 14.15. værdier på spil? 
Lars Brian Krogh, videnskabelig medarbejder ved
Steno Instituttet om moderne unges møde med na-
turfagsundervisningen. Aud. G4, bygn. 532, Ny Mun-
kegade. Arr.:Steno Instituttet.

Tirsdag 16. 
kl. 19.30. skabelsesbegrebet i kosmologi
Professor Helge Kragh giver et historisk perspektiv
på et centralt, men også omdiskuteret begreb i 
kristen teologi. En form for kosmisk skabelse indgår
i moderne kosmologi, men det er højst usikkert om
fysikere og kosmologer mener det samme som 
teologer, når der tales om “universets skabelse.” 
Kr. 25. Mødelokale 2, Studenternes Hus. 
Arr.: Religionsvidenskabelig Forening.

Onsdag 17.
kl. 10-15.30. samfundets sammenhængskraft
– myte eller virkelighed?
Findes sammenhængskraften overhovedet i det dan-
ske samfund? Er begrebet ikke blot en ny smart kon-
struktion, der har antaget mytologisk karakter? Og
hvis sammenhængskraften findes, hvor kommer den
så fra, og hvad går den ud på?

Lektor Jens Erik Kristensen og professor Jens Hol-
ger Schjørring lægger henholdsvis et idéhistorisk og
et kirkehistorisk perspektiv på samfundets sammen-
hængskraft, og lektor Per Mouritsen byder på et kri-
tisk blik på nogle opfattelser om “danske værdier”
og sammenhængskraft. Hvorfor skal vi være så fæl-
les? spørger han. Aud. 2, Det Teologiske Fakultet. 
Arr.: Temagruppen Religion, Politik og Ret under 
fokusområdet “Religion som normsætter”.

kl. 14.15. æstetisk seminar
Hvad er et sted? Hvordan møder og skaber vi steder,
og hvori består stedets fascination? Hvordan kan lit-
teraturen besvare de spørgsmål? Lektor, dr.phil. Dan
Ringgaard ridser i foredraget “Stedet/Steder” centrale
positioner i stedteorien op. Lok. 124, Kasernen,
Langelandsgade. Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe
og Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 14.15. birc-seminar
Yves van de Peer, Ghent University, on modelling
gene and genome duplications in eukaryotes: A case
study on Arabidopsis. Colloqvium 02, Building 1090,
Hoegh-Guldbergsgade 10. Abstract: www.birc.au.dk

kl. 16-18. samtidskunst og renæssance
I en foredragsrække i anledning af renæssanceåret
kaster lektor Jan Bäcklund et blik på renæssancen
gennem samtidskunstens spejl. Ved at bruge en
række centrale fænomener i samtidskunsten som re-
adymaden, forfalskningen og kunstnerrollen ser han
på renæssancens omgang med kunst og kunstvær-
ker for bedre at kunne forstå renæssancen hinsides
snobberiet og connaisseuriet, og samtidskunsten
hinsides sensationen og skandalen. Fri entré. 
Aarhus Teater. Arr.: Kulturhus Århus, Aarhus Teater,
Afd. for Dramaturgi m.fl.

Torsdag 18.
kl. 16-18. byvandring
Middelalderarkæolog Lars Agersnap Larsen fortæller
byens ældste historie på tur, der begynder med et
besøg i Vikingemuseet. Turen går ad den gamle for-
svarsvold, og vigtige fundsteder i midtbyen udpeges.
Mødested foran Århus Domkirke. Arr.: Moesgård.

Fredag 19.
kl. 14.15-16. videnssamfundet
I en foredragsrække arrangeret af Det Humanistiske
Fakultets fokusområde taler lektor lektor Claus Bos-
sen om “Viden, it og sundhedsvæsen: Den elektro-
niske patientjournal og klinisk vidensarbejde”. 
Hornungstuen, Studenternes Hus.

kl. 20. poetry slam
De bedste poeter fra hele landet er inviteret til at
dyste om titlen som Århus-mester. Gratis/kr. 30.
Nordhavnsgade 1. Arr.: Poetklub Århus.

Lørdag 20.
kl. 10-14.30. søren kierkegaard-træning
Scenekunstneren Claus Damgaard, der er “kunstner i
gæsteprofessorat” ved Det Humanistiske Fakultet,
byder på en fysisk og oplevelsesbaseret undervis-
ning, der giver en anden forståelse af den danske fi-
losof. Denne gang med træning i åndsnærværelse i
menneskeligt samspil. Filosoffen Henrik Klindt-Jensen
perspektiverer temaet. Tilmelding en uge før på
cfucd@hum.au.dk. Gratis. Lok. 122, bygn. 1453, 
Nobelparken. Arr.: Det Humanistiske Fakultet.

Fredag 26.
kl. 9.30-17.30. religiøse konflikter og 
udvekslinger i antikken og nutiden
Seminar. Program på www.teo.au.dk
Mødelokale 1, Konferencecentret, Studenternes Hus.
Arr.: Satsningsområdet “Jøder, kristne og hedninge i
antikken”.
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debat om værdier, 
religion og politik
Er politikken på vej ud til fordel for religion, kom-
misioner og globalisering? Har religiøse ledere, bu-
reaukrater og eksperter overtaget politikernes
rolle? Hvem sætter i dag de politiske værdier? De
spørgsmål tager  Sociologisk Forum, Kritisk Profil
og tidsskriftet Distinktion op på en konference,
hvor det overordnede spørgsmål er om vi i det 21.
århundrede er på vej mod at afskaffe politikken.
Skismaet mellem det afpolitiserende og det gen-
politiserende bliver belyst med afsæt i forskellige
temaer

I sit foredrag vil Asbjørn Sonne Nørgaard foku-
sere på spørgsmålet om den rolle, størrelser som
Strukturkommissionen og Velfærdskommisionen
spiller i politik og de politiske konse-kvenser af
de store kommissioners anbefalinger. Sætter de
Folketing og regering skakmat, eller er politikerne
stormestre, der bruger kommissionerne som brik-
ker i et større spil?

Manni Crone spørger om religionens genkomst
er antipolitisk og lægger selv op til et benægten-
de svar. Søren Hviid Pedersen tager fat i kultur-
og værdikampen og argmenterer for, at den er et
genuint, men ikke velunderbygget forsøg på at
skabe politiske distinktioner. Endelig diskuterer
Mikkel Thorup, om der er hold i påstanden om, at
globaliseringen fører til en afpolitisering. Den af-
sluttende paneldebat med de fire oplægsholdere
gøre status på det politiske og diskuterer om det
er trængt af andre praksisformer.

mod en afskaffelse af politikken?
19. maj kl. 9-15.30
mødelokale 2, studenternes hus
gratis og uden tilmelding.



fascinationen af 
et mesterværk
Dagen er den 14. januar 1506. Stedet er en villa midt i Rom. 
Her bliver den 30-årige italienske kunstner Michelangelo vidne 
til fundet af Laokoongruppen – et af kunsthistoriens mest 
berømte antikke værker: Det forestiller den trojanske præst 
Laokoon og hans to sønner, som på makaber vis bliver kvalt 
og bidt ihjel af to slanger. For Michelangelo er fundet en åben-
baring, og skulpturens dramatiske, muskuløse og forpinte fysik
skulle få stor indflydelse på hans kunst.  

I 500-året for fundet, der falder sammen med Renæssance-
året har Antikmuseet valgt at vise sin 250 år gamle afstøb-

ning af Laokoon i en æstetisk, informativ og eksperimen-
tel udstillingsscenografi, som skaber et nyt rum omkring
skulpturen. Den er opstillet i selskab med nye, gamle
og lånte værker, som enten skaber en kontrast til
eller et spejlbillede af Laokoons bevægede og 
bevægende gestus, der gav inspiration til mange
menneskefigurer i kunsten, blandt dem den liden-
de Kristus. Som den ypperste skildring af lidelse
lå det lige for at genbruge det antikke heden-
ske værk i den kristne billedverden.

På udstillingen kan man opleve Michelan-
gelos og andre europæiske kunstneres fas-
cination af Laokoon – både i renæssancen
og i århundrederne derefter såvel i ud-
landet som herhjemme. Således bliver
den også en fortælling om, hvordan
kunstværker skaber nye værker, når
motiver vandrer fra én historisk perio-
de til en anden.  

fascination
laokoon og renæssancens
kunstnere
antikmuseet 
11. maj til 30. oktober 2006

norsk drama 
på KaserneSceneN 
Henrik Ibsens Gengangerne er et evigt gældende fa-
miliedrama og et af Henrik Ibsens, som døde for 100
år siden i år, mest spillede dramaer. Nu kan man
også opleve det på på KaserneSceneN.
Her er afgangsklassen fra den norske teaterskole,
Akademi for Scenekunst, er inviteret til at vise deres
udgave af Gengangerne. Kirsten Dehlholm fra dan-
ske Hotel Pro Forma har iscensat dramaet med det
kriminalistisk tilsnit, hvor teksten er ladet med

underliggende betydninger. I Kirsten Delholms op-
sætning er hver person med en undtagelse dobbelt-
besat som gengangere, der spiller at spille Ibsen.
Samme afgangsklasse spiller i dagene forud forestil-
lingen Mads Berg Norsk Skolesangbok, som ser på
den nationale kultur som mål og middel til at
komme hele verden i møde. Forestillingen vil tage
kærligt fat på emner som ture på fjeldet, skolen,
sport, de ti bud, janteloven, kviklunchen, det norske
flag og, hedder det i oplægget, det at tisse i mod-
vind. Mads Berg Norsk Skolesangbok er skabt i et
samarbejde mellem skuespillerne og den tidligere
leder af skuespillinjen på Akademi for Scenekunst

Torunn Kjølner, der nu er tilbage på Aarhus Universi-
tet som lektor på Institut for Æstetiske Fag. 

gengangerne
18. og 20. maj. kl. 19.30 

mads berg norsk skolesangbok
16. og 17. maj. kl. 19.30 

kr. 80 /stud. kr. 50 
billetter ved indgangen,
på tlf. 4040 6661 
eller dratk@hum.au.dk
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forskning i fokus

magt og medier
hvem sætter dagsordenen 
i dansk politik?

Er det medierne, der styrer den politiske dags-
orden og tvinger politikerne til at tage emner 
op til behandling og f.eks. ændre lovgivningen?
Man kan hurtigt foranlediges til at svare ja til et
sådant spørgsmål, når man ser på den aktuelle
kødskandale. Den startede med en tv-udsen-
delse og var tæt på at koste fødevareministeren
jobbet. Men er det nu også så simpelt? Er det
måske ikke lige så meget politikerne, der griber
mediehistorier, der passer ind i deres politiske
strategier, og gør en sag ud af dem? I hvert fald
er forståelse af samspillet mellem politikere og
medier helt centralt for indsigten i, hvem der
har magt og indflydelse i dansk politik.

Netop spørgsmålet om, hvem der sætter den
politiske dagsorden, står centralt i det store
forskningsprojekt, som professor Christoffer
Green-Pedersen arbejder med ved Institut for
Statskundskab. Og det tager han op i den an-
den af tre  foreslæsninger, som Aarhus Univer-
sitet, Folkeuniversitetet i Århus og Politiken
arrangerer i fællesskab under overskriften
“Forskning i fokus”. De er åbne for alle, varer
ca. tre kvarter og efterfølges af debat. Denne
dag er ordstyreren Rasmus Emborg, der er
politiske redaktør ved Politiken. 

17. maj kl. 16.30-18. 
søauditorierne, aud. 1, 
universitetsparken
fri entré 
reserver plads på 
www.politikenbillet.dk

øje på ibsen
Den norske dramatiker Henrik Ibsen (1828-1906),
der fejres i år verden over, får også særlig op-
mærksomhed på Aarhus Universitet.

Fra den 10. maj og en måned frem kan man på
balkonen over kantinen i Nobelparken se udstil-
lingen “Ibsens øje”. Den er inddelt i ni temaer,
som alle tager udgangspunkt i et centralt emne i
Henrik Ibsens drama-produktion. Bidragene til ud-
stillingen er produceret af journalister, forfattere
og politikere, som er blevet bedt om at brygge 
videre på Ibsens temaer i bestemte passager i
hans skuespil.

Henrik Ibsen skrev i alt 26 teaterstykker og en
digtsamling. De er til stadighed genstand for ny-
opsætninger og nyfortolkninger verden over. Nogle
af disse nye udgaver af Ibsens værker kommer
under luppen ved en særlig Ibsen-konference på
Aarhus Universitet, hvor markante Ibsen-forskere
også diskuterer de store kvindeskikkelser i Ibsens
dramaer og den postmoderne Ibsen. Det er gratis
at deltage i konferencen, men det kræver lige en
tilmelding på kultur@hum.au.dk

ibsens teater – scenisk og litterært
konference 19.-20. maj
begge dage kl. 9.30-17
kasernescenen, langelandsgade
program på 
www.hum.au.dk/nyheder/kalender/

ibsen-udstilling
bygning 1482
nobelparken

rundt om ibsen

Leif Nygaard



Når verdens største dyr, blåhvalen, har sæd-
udløsning, udløses ca. 400 liter sæd på én
gang. Kun de ca. 30 liter ender dog i partne-
ren.

Var det en oplysning, De havde brug?
Næppe. Men lidt underholdende var den da,
og måske den også kan være ganske nyttig
som udgangspunkt for en vits, næste gang en
eller anden påstår, at vandet da vist smager
lidt salt …

Størrelsen af blåhvalens ejakulation er blot
en af mange helt ubrugelige og herligt under-
holdende oplysninger, man kan finde på
hjemmesiden www.ubrugelig.dk 

Hjemmesiden, der har eksisteret i det små
siden 1997, men for alvor har vokset sig stor
de sidste par år, er en guldgrube for friske
drenge og piger i alle aldre med hang til lek-
sikalsk viden af den mere spøjse slags. Det er
brugerne selv, der sørger for at opdatere si-
den med nye data fra en skør verden, og
skønt grundlæggeren af sitet, Jesper Hede-
gaard Christensen, efter eget udsagn laver
enkelte stikprøvekontroller af de indsendte
oplysninger, skal man nok ikke basere tesen i
sit speciale på viden fra hjemmesiden. En vi-
den som den, at fire procent af alle kinesere
er millionærer, er formentlig forældet hurti-
gere, end Jesper Hedegaard kan nå at tjekke
den.

Mænd og kvinder
Den 30-årige sygeplejestuderende fik ideen
til hjemmesiden, da han i 90’erne læste geo-
grafi på Københavns Universitet. Det var et
studium fyldt med ubrugelig viden.

– En dag fik vi for eksempel at vide, at der
fandtes 10.000 dyndsnegle per kubikmeter
sand i Vadehavet. Det syntes jeg ærlig talt
var en ret ubrugelig viden, og jeg tænkte, at
den slags måtte der sikkert være rigtig meget
af, siger Jesper Hedegaard Christensen.

I dag har www.ubrugelig.dk over 6000
brugere, og de er næsten udelukkende mænd
– om man så skal være stolt af det eller ej. I
hvert fald bekræfter det en tidligere historie

her på Bagsiden, nemlig den om mænds og
kvinders forhold til paratviden (CAMPUS 7 /
2004). Den viste, at mænd går mere op i
(ubrugelig) paratviden end kvinder, fordi der
blandt mænd er status i at vide, at der hvert
sekund på verdensplan drikkes over 3000
kopper Nescafé, eller at kisten var 3,28
meter lang, da verdens højeste mand, Robert
Wadlow, døde. Kvinder interesserer sig gene-
relt for langt vigtigere emner. 

Kun en tåbe …
Spørgsmålet er dog, om det er helt fair at
kalde den viden, der ikke er direkte nyttig,
for ubrugelig. Personligt føler jeg mig i hvert
fald en smule stødt over, at den viden, der
satte skub i min egen intellektuelle udvikling
som 6-årig, nemlig den der fandtes i Lade-
manns Leksikon og Guinness Rekordbog,
skulle være ubrugelig. Sådan har jeg aldrig
oplevet det. Tværtimod belønnede mine sær-
lige evner inden for kategorien “hovedstæder
i Afrika” mig med mængder af kirsebærvin
og karamelskildpadder, som mine jævnal-
drende kun kunne drømme om, når jeg på
skødet af min stolte faster Agnes skråsikkert
bekendtgjorde, at hovedstaden i det davæ-
rende Øvre Volta selvfølgelig hed Ouagadou-
gou. Og der har da også i ungdomsårene væ-
ret mere end én ung pige, som er blevet be-
hørigt imponeret over at få samtlige verdens-
rekorder i atletik serveret på et sølvfad. Så
kom ikke her: Kun en tåbe værdsætter ikke
ubrugelig viden. Her er mere af slagsen:

– Høje hæle blev opfundet af en kvinde, 
der kun blev kysset på panden.

– En kvinde iført stilethæle udøver et større
tryk mod underlaget end en elefant – også
selv om den kun står på et ben. 

– Der er statistisk set større sandsynlighed
for at blive dræbt af en flyvsk champagne-
prop end af en giftig edderkop.

– Danmarks længste ord, der har været brugt
i praksis, er: speciallægepraksisplanlæg-
ningsstabilliseringsperiode. (51 bogstaver).

– Antallet af sandkorn i Sahara er beregnet
til at være 1800 trilliarder.

– Hvis man står 2 meter over havets 
overflade, er afstanden til horisonten 
kun lidt under 5 km.

– Ca. 45 procent af alle danskere kigger i
andre folks toiletskabe.

– Ca. 35 procent af alle verdens kvinder
har kastet en sko efter en mand.

– Man bruger mere energi på at spise en
mellemstor bladselleri, end man får af at
spise den.

– Kylie Minogue siger “lucky” 65 gange i
sangen “I Should Be So Lucky”.

www.ubrugelig.dk

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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Giv planten en drink

Alle planteejere kender til det problem, at plantens

stamme og blade gror uhæmmet og ender med at få

den stakkels plante til at tippe over, så den fine

blomsterkrone skraber mod jorden i stedet for at

strutte i vejret. 

Men det er der nu råd for. Planten skal simpelthen

have en lille skarp – gerne en tequila eller en gin,

men snaps og whisky går også an, bare man husker

at fortynde.

Det særdeles opsigtsvækkende resultat kan man

læse om i april-udgaven af HortTechnology, et for-

nemt “peer reviewed” tidsskrift inden for hortikultur

(havebrug).

Det hele begyndte med et læserbrev til havesek-

tionen i The New York Times, hvor en læser påstod,

at gin havde forhindret hendes pinseliljer i uhæm-

met og ødelæggende vækst. Det fik William Miller,

en hortonom fra Cornell-universitetets blomster-

forskningsprogram, op af stolen.

– Jeg havde hørt om at bruge alkohol til mange

ting, men aldrig nogensinde i forhold til at hæmme

planters vækst, siger Miller, der straks gik i gang

med at undersøge sagen.

Han fandt hur-

tigt ud af, at

blandinger med

en alkoholpro-

cent på over 10

procent var gifti-

ge, men at etha-

nolblandinger

mellem 4 og 6

procent svaren-

de til en al-

mindelig pils-

nerøl eller en

godt fortyndet

drink hæmmede væksten med 30 til 50 procent og

lod blomsterkronen være stor og velduftende.

Miller har endnu ikke fundet den præcise forkla-

ring på fænomenet, men arbejder med flere hypote-

ser.

– Det kan være, fordi alkohol ødelægger rødderne

en smule, så de ikke kan absorbere vand så effektivt

som normalt. Men det kan også skyldes, at planten

skal bruge mere af sin energi på at trække vandet

ud af blandingen med alkohol og derfor ikke vokser

så hurtigt. I hvert fald virker det, siger William Mil-

ler.

Inden man bruger resterne af en flaske dyr Brunel-

lo på sine planter, skal man dog være opmærksom

på, at sukker ophæver effekten, og derfor har øl og

vin ingen gavnlig virkning.

Solbadning er vanedannende

Solbadning kan være vanedannende på samme må-

de som narkotika, viser resultaterne af en undersø-

gelse foretaget af dermatologer fra Wake Forest Uni-

versity School of Medicine i North Carolina, USA.

Resultaterne, der er offentliggjort i april-numme-

ret af Journal of the American Academy of Dermato-

logy, er ikke rar læsning for alverdens solarie-Da-

rio’er.

– Vi har længe vidst, at ultraviolet lys har en effekt

på humøret hos solbadere, men den nye undersø-

gelse viser, at nogle solbadere faktisk også får ab-

stinenser, når “feel good”-kemikalierne i UV-lys for-

svinder, siger forfatteren til artiklen, Mandeep Kaur.

Forskernes undersøgelse viste, at hyppige solbade-

re ubevidst foretrak solarier med UV-lys frem for so-

larier uden UV-lys. Hvis de gennem længere tid tog

sol i sidstnævnte, fik de abstinenser i form af hoved-

pine, kvalme og svimmelhed. 

Fænomenet skyldes formentlig tilførslen af hud-

endorfiner gennem UV-lys. Endorfinerne er krop-

pens naturlige opium-stof, og hvis endorfinniveauet

i kroppen er højt, giver “en kold tyrker” nogle af de

samme symptomer som ved narkoafvænning.

Redigeret af Hans Plauborg

Heureka!!!

Vind et måltid
Hvor mange gange har økonomerne
vundet Det Gyldne Bækken

Send sms til 2899 2577
senest mandag den 15. maj.

Vinderne af quizzen i sidste nummer blev Lærke Nielsen, Lars Djernes
og Louise Hoeg, der alle får et gavekort til en middag, som denne gang
er sponsoreret af Studenterhusfonden.
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Ubrugelig viden?
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