
Studerende fra hele landet viser deres util-
fredshed mod bl.a. brugerbetaling ved en 
demonstration den 2. oktober på Folketingets 
åbningsdag, men umiddelbart så Studenterrå-
det ingen grund til at deltage. Men så i sidste 
uge valgte Studenterrådet alligevel at bakke 
op om demonstrationsinitiativet og er dermed 
nu på linje med paraplyorganisationen Dan-
ske Studerendes Fællesråd.

Det, der ligner en kovending, har sin naturli-
ge forklaring, siger den nyvalgte næstformand i 
Studenterrådet, stud.mag. Simon Boas Jensen:

– Vi har været afventende i forhold til at 

ville være med til at demonstrere. For det 
første er det et meget usædvanligt skridt for 
Studenterrådet at deltage i en demonstration. 
Det gør vi normalt ikke, da vi mener, vi bedre 
opnår resultater ved at gå i dialog. Vi går 
kun med i denne demonstration, fordi den er 
lødig. 

En anden grund til den sene udmelding om 
opbakning er, at Studenterrådets Fællesråd 
holdt sit første møde efter sommerferien 
tirsdag den 18. september, og først der 
kunne det tage stilling til 
spørgsmålet. 

– Fordi det er så usædvanligt et skridt for 
studenterrådet at opfordre til demonstration, 
ville vi have en ordentlig debat, inden Fælles-
rådet stemte om deltagelse. Den tirsdag kunne 
jeg orientere rådet, altså repræsentanter fra 
fagrådene på universitetet, om, hvad denne 
demonstration skal handle om, og om bag-
grunden for den. Og noget helt tredje er, at vi 
har haft en meget hektisk semesterstart, fordi 
vi både har arrangeret Danmarks Største Fre-

dagsbar og studie-
startsmesse, 

siger Simon Boas Jensen. 
”Nej til nedskæringer – Ja til investeringer” 

hedder overskriften for demonstrationen 
den 2. oktober. Hvis det kun havde været 
en demonstration mod brugerbetaling, ville 
Studenterrådet formentlig ikke have bakket 
op om det, siger Simon Boas Jensen. Det er 
vigtigt, at det er om nedskæringer generelt, 
for det er mere aktuelt nu, Brugerbetaling er 
kun én mulig konsekvens af nedskæringer, 
påpeger han.

Den ny formand for Det Frie 
Forskningsråd, professor, 
dr.med. Jens Christian Djurhuus 
fra Aarhus Universitet vil have 
en fordobling af den andel, 
rådet får af de offentlige forsk-
ningsbevillinger. Og selvom den 
andel i de kommende år ser ud 
til at falde, er han optimist.
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Brugerbetaling deler vandene
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Mere fri forskning 

Michael Moores nye film Sicko ram-
mer netop nu de danske biografer. 
Lars Thorup Andersen fra Institut 
for Statskundskab har set filmen. 
Moore går nu efter middelklassen 
og er blevet mere ”mainstream”, 
end han var i filmen Fahrenheit 911.

Opinion Portræt

Forskerne har brug for modspil fra medierne 
og offentligheden, mener forskningsprofes-
sor Henrik Callesen, der netop har holdt 
årets festforelæsning ved universitetets 
årsfest. Forskerne skal omvendt være klædt 
godt på, når de udtaler sig til medierne – 
især om kontroversielle emner, ellers sætter 
medierne alene dagsordenen  

Læs mere om demonstration 

 og kampagnen ”Nej til brugerbetaling”  

Studenterrådet på AU, her ved næstformand 
Simon Boas Jensen (t.v.), går ikke automatisk 
samme vej som paraplyorganisationen Danske Stude-
rendes Fællesråd, her repræsenteret ved levevilkårspoli-
tisk ordfører Michael Hunnicke.
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Det er næsten ikke til at tro det, men det er nu godt fire år 
siden,  bestyrelsen for Aarhus Universitet trådte til, og 

snart skal både medarbejdere og studerende igen til valg for at 
vælge repræsentanter til bestyrelsen. Jeg betragter både med-
arbejderrepræsentanterne og de studerende som helt afgørende 
medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet har i de fire år 
budt på meget væsentlige beslutninger for Aarhus Universitet, 
hvor fusionen med Handelshøjskolen i Århus, Danmarks Pæ-
dagogiske Universitet, Danmarks JordbrugsForskning og Dan-
marks Miljøundersøgelser naturligvis er den største og måske 
mest betydende beslutning i universitetets nu 79-årige historie. 

Bestyrelsen gik ind i fusionsarbejdet med et ønske om, at 
Aarhus Universitet skulle være med til at præge processen. Det 
synes vi i dag er lykkedes til fulde, og jeg mener bestemt, at det 
nye landsdækkende Aarhus Universitet med undervisning og 

forskning på mere end 20 lokaliteter i dag fremstår som vinde-
ren af fusionskapløbet. 

Dermed er udfordringerne og kravene til en kommende be-
styrelse ikke slut – tværtimod. Med en forventet vækst i bevil-
lingerne over nogle år på ca. 10 milliarder kroner  til universi-
tetsområdet – næsten en fordobling i forhold til i dag – skal  vi 
anstrenge os til det yderste for at få samfundet og politikerne 
til at føle sig trygge ved den måde, universiteterne forvaltes på. 
Vi skal for enhver pris undgå, at samfundet gennem et massivt 
bureaukrati kontrollerer sig til tryghed.

Bestyrelsen har i hele sin levetid været sig sit ansvar bevidst. 
Når bestyrelsen har det fulde ansvar for universitetets økonomi, 
strategi og lignende forhold, må det også være bestyrelsen, der 
har ret til at bestemme, hvordan universitetet forvalter sin øko-
nomi og udfylder strategien i praksis.

Såvel strategiplanen som udviklingskontrakten med ministeri-
et udgør redskaber til at synliggøre den valgte udviklingsretning, 
og der er naturligvis ingen modsætninger mellem intentionerne 
i udviklingskontrakten og det nu igangværende strategiarbejde.

Videnskabsministeren har gentagne gange forsikret, at han er 
parat til at give universiteterne større råderum. Det tror vi på – 
og vi vil blive ved med at presse på, fordi vi tror, at det er den 
måde, samfundet får mest nytte af universiteterne. 

Der er kort sagt store opgaver for den kommende bestyrelse. 
Derfor håber jeg, at mange medarbejdere og studerende vil tage 
aktivt del i det kommende valg til bestyrelsen og blande sig i 
debatten. Det har vi brug for.

Det er min fornemmelse, at der er en god stemning. Man er 
optimistisk og føler, at Aarhus Universitet er på vej frem og 
glæder sig over at være en del af denne udvikling.  

Store opgaver for bestyrelsen

Af formand for bestyrelsen, Jens Bigum

campus in brief
Independent research 
wants a larger slice 
of the cake
The new chairman of the Danish 
Council for Independent Re-
search, Professor Jens Christian 
Djurhuus DrMedSc from the 
University of Aarhus, wants to 
double the Council’s share of 
public research funding. And 
even though this share looks 
set to fall in the years ahead, he 
is an optimist.

“¬All the experts and leading 
figures in the business commu-
nity agree that independent re-
search is the source of strategic 
research, the Danish National 
Advanced Technology Founda-
tion and a variety of basic re-

search centres. So we aren’t just 
asking for more money. We want 
to ensure a research policy tar-
geted to meet the needs of the 
future”, says the new chairman.

In a few years’ time the Coun-
cil will be granted no more than 
six per cent of the public re-
search budgets. This means that 
researchers have an extremely 
low success rate when they 
apply to one of the five research 
councils under the Danish Coun-
cil for Independent Research.

During the next four years 
Jens Christian Djurhuus will 
work to ensure that Denmark 
appoints more women research 
managers. And some of the 
Council’s money will be used for 
this purpose.

Even though Danish resear-
chers take part in a wide range 
of international partnerships, 
the chairman believes that Da-
nish researchers need to have a 
higher profile in the EU. He also 
wants to strengthen contacts 
with the expanding world of 
research in China. And finally, 
he believes that the 200 per 
cent increase in PhD graduates 
proposed by the Danish govern-
ment is not enough.

“More can be achieved by 
running PhD programmes with 
an international angle, and I 
would like this to involve bilate-
ral agreements with universities 
abroad”, he concludes.

Electronic voting 
means new  
campaigns
When the annual elections to 
the university board, subject 
councils and boards of studies 
are held on 19-22 November, 
the University of Aarhus will be 
introducing electronic voting 
for the first time. The university 
has grown much larger since the 
mergers, and its departments 
are now more widely spread 
than ever before. It is also a big 
job to count all the votes cast 

on pieces of paper. So the elec-
toral committee has decided to 
abandon paper and pen, and re-
place them with bits and bytes.

Lessons learned at Aalborg 
University and Roskilde Univer-
sity show that the voting tur-
nout doubled when electronic 
voting was introduced – a good 
omen for the turnout in Aarhus, 
which has been falling for the 
past couple of years.

However, many student po-
litics organisations which have 
always used polling stations as 
a base for their campaigning ac-

tivities are worried that the lack 
of visible polling stations at the 
university will lead to a fall in 
turnout and loss of the mandate 
on which student politics relies.

Students from abroad are 
only entitled to vote in these 
university elections if they are 
studying a full degree program-
me in Aarhus. Students on shor-
ter programmes or individual 
subject courses can vote at their 
home university, but not at the 
University of Aarhus.

Foto: Lars Kruse/AU
-foto

Largest annual 
celebration ever
The University of Aarhus ce-
lebrated its 79th birthday on 
14 September with the largest 
number of guests to date. Cur-
rent students and alumni, staff 
and “friends of the house” pou-

red into the University all day 
long. Up to 8000 students parti-
cipated in the annual sport’s day 
throughout the day, as well as 
in Denmark’s biggest Friday bar 
with theme bars and live music 
in the University Park. And more 
than 450 jubilarians had ac-
cepted the invitation to attend 

the academic ceremony in the 
Main Hall, which included the 
presentation of awards, the ap-
pointment of honorary doctors 
and the annual ceremonial lec-
ture. The evening event for 1250 
jubilarians, staff and special 
guests took place for the first 
time in the Aarhus Music Hall.

“The University of Aarhus seeks a firm footing in the depths, as our seal reads, and like the dolphins, ladies 
and gentlemen, we go on playfully seeking. With imagination and creativity, and deeply rooted in a base of 
solid knowledge, the University of Aarhus will make its major contribution to the development of society”, 
said Rector Lauritz B. Holm-Nielsen at the end of his annual celebration speech.

Students to  
demonstrate 
against cutbacks
In connection with the opening 
of the Danish parliament, Da-
nish students will demonstrate 
on 2 October against cutbacks 
in education funding. The 
National Union of Students 

in Denmark (DSF) is focusing 
particular attention on the pos-
sible introduction a ‘user pays’ 
system as a result of cutbacks. 
DSF and The Danish Associa-
tion of Masters and PhDs (DM) 
have initiated a campaign this 
autumn against user fees. No 
politicians are currently ready to 
introduce user fees for educa-

tion in Denmark, but according 
to DSF and DM, they are on the 
way. The Student Council of the 
University of Aarhus is holding 
off on backing the campaign, 
in part because they think dia-
logue is a better way to achieve 
results, and in part because 
they would rather point out po-
litically more urgent cutbacks.
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INtEgratIoN

Hvad skal man kunne for at læse på 
en videregående uddannelse, hvordan 
fungerer en læsegruppe, hvad er bedst 
at gøre, når man læser til eksamen? 
Handelshøjskolens mentorordning 
har nu i et lille års tid sat studerende 
sammen med flygtninge og indvan-
drere, så de nye danskere kan få bedre 
opbakning til at tage det sidste lille 
modige spring ind på en videregående 
uddannelse. 

Og nu viser en evalueringsrapport 

fra Integrationsministeriet, at men-
torordninger generelt i høj grad har 
en effekt. Flere nydanskere kommer 
i uddannelse, bliver i uddannelse og 
får et arbejde, hvis de er tilknyttet 
en mentorordning. Den nye rapport 
stemmer rigtig godt overens med Han-
delshøjskolens erfaringer med deres 
mentorprogram.

– Vores erfaringer viser, at mento-
rerne reelt kunne gå ind og afhjælpe 
nogle usikkerheder i forhold til det at 
studere. Det handler om at give det lille 
skub, så man tror på sig selv og tør søge 

videre, siger Bodil Løck Møller, som er 
koordinator på mentorprojektet.

todelt ordning
På Handelshøjskolen er mentorord-
ningen todelt. De studerende melder 
sig både til at støtte en flygtning eller 
indvandrer, som overvejer at søge ind 
på en videregående uddannelse, men 
får så samtidig også selv tildelt en men-
tor blandt Handelshøjskolens mange 
tidligere studerende. På den måde kan 
de studerende både selv hjælpe og blive 
hjulpet på en gang. 

– Vil gerne hjælpe vores studerende 
godt i gang i arbejdslivet. Samtidig ser 
vi det som et vigtigt projekt, at vores 
studerende får praktisk og menneskelig 
erfaring med at udøve social ansvarlig-
hed. Det mener vi i sidste ende vil gøre 
dem til bedre medarbejdere og ikke 
mindst ledere. Derfor hænger det to-
delte projekt rigtig godt sammen, siger 
Bodil Løck Møller.

Ansøgningsrunden til de nye men-
torer på Handelshøjskolen går i gang 
inden for de næste par måneder, og du 
kan læse mere på Handelshøjskolens 

hjemmeside www.asb.dk
Er du ikke studerende på Handels-

højskolen, men har alligevel lyst til at 
være mentor for en indvandrer eller 
flygtning, kan du kontakte Dansk 
Flygtningehjælps Guideprojekt eller 
KVINFOs Mentornetværk.    /ksl

DEmoNStratIoN

Der er ikke meget studenteroprør over de 
danske studerende, og kun i ganske få tilfælde 
griber de til at opfordre til demonstration. Men 
den 2. oktober, på Folketingets åbningsdag, 
tager studerende fra både ungdomsuddannel-
ser og videregående uddannelser det sjældne 
middel i brug og demonstrerer i København og 
Århus under parolen ”Nej til nedskæringer”.

Nedskæringer fører ifølge de studerende til 
dårligere undervisning, ringere studiemiljø og 
brugerbetaling, og netop brugerbetaling er sær-
ligt i fokus hos Danske Studerendes Fællesråd 
(DSF), der repræsenterer studerende på vide-
regående uddannelser. Demonstrationen den 
2. oktober er kun én måde, DSF i dette efterår 
viser deres bekymring for, at brugerbetaling vil 
vinde indpas i det danske uddannelsessystem. 
I midten af september lancerede DSF sammen 
med Dansk Magisterforening (DM) en lands-
dækkende kampagne med debatmøder på de 
danske universiteter. 

Også på Aarhus Universitet, hvor Studenter-

rådet ellers har forholdt sig afventende med 
hensyn til at bakke op om initiativet. Dels fordi 
Studenterrådet generelt mener, det er bedre 
at føre dialog end at demonstrere, dels fordi 
Studenterrådet ikke mener, at faren for bruger-
betaling er så aktuel som andre reelle nedskæ-
ringer, siger Studenterrådets nye næstformand, 
Simon Boas Jensen:

– Fællesrådet har besluttet med kvalificeret 
flertal at tage del i initiativet, men det er vigtigt 
for os, at demonstrationen generelt kommer til 
at handle om nedskæringer i det hele taget og 
ikke bare brugerbetaling. Vi erkender bekym-
ringen for brugerbetaling, som DSF og Dansk 
Magisterforening sætter på dagsordenen, men 
synes ikke, det er det vigtigste lige nu. 

Brugerbetaling på vej
På debatmødet om brugerbetaling på Aarhus 
Universitet den 19. september gjorde formand 
Ingrid Stage fra DM rede for, hvorfor det er 
vigtigt at sætte brugerbetaling på dagsordenen, 
selv om det ikke virker umiddelbart aktuelt.

– Ingen danske politikere er parate til at ind-

føre brugerbetaling nu og her, men det skyldes 
blandt andet, at vi har holdt debatten om bru-
gerbetaling i gang, så politikere fra alle partier, 
der har sagt, at de ikke har det på programmet, 
ikke har fået mulighed for at ændre mening. 
Men brugerbetaling er på vej. Venstre og 
Dansk Industri kommer med meldinger om eli-
teuddannelser, og med eliteuddannelser vil der 
med høj sandsynlighed følge brugerbetaling.

Det blev i øvrigt aldrig til den forventede 
heftige debat, for de 14 fremmødte tilhørere 
var enige med oplægsholderne fra DSF, DM og 
Studenterrådet.

De første eksempler
Brugerbetaling er allerede så småt på vej ind 
på de danske universiteter. Skal man i dag for 
eksempel supplere sin bacheloruddannelse 
for at bliver optaget på en bestemt kandidat-
uddannelse, skal der betales ved kasse 1. For 
nylig kunne dagbladet Information fortælle, 
at en studerende, der valgte at springe på en 
kandidatuddannelse på RUC efter at have gjort 
sin bacheloruddannelse færdig på Københavns 

Universitet, indkasserede en regning på 13.000 
kr. Dertil kom et halvt år uden SU. Tidligere 
blev studerende optaget på RUC’s kandidat-
uddannelser og fik den supplering, der var 
nødvendig, med tilhørende SU. Men med 
universitetsloven fra 2003 blev det slået fast, 
at universiteterne skal kræve betaling fra de 
studerende, der kommer med en bachelorgrad, 
som ikke matcher den kandidatuddannelse, de 
gerne vil læse. 

Studiechef Inger Rossing Jensen fra RUC 
mener, at brugerbetaling stille og roligt sniger 
sig ind ad bagdøren på de danske universiteter.

– Allerede nu er der jo i høj grad brugerbeta-
ling på de danske universiteter. Vi har masterud-
dannelser og andre former for åben uddannelse, 
som denne her problematik falder ind under, og 
alt muligt andet. Så der er brugerbetaling i spil 
mange steder, siger hun til Information.

Hans Plauborg / hp@adm.au.dk  

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Foto: Per Allan, Lokalhistorisk Sam
ling

rettelse
I sidste nummer af Campus 
bragte vi et kort over universite-
tets trådløse internet, illustreret 
med et kort, som desværre ikke 
var helt korrekt.

Følgende bygninger har trådløst 
net men var ikke markeret på 
vores kort
• 1328 
•  1410 vest (Ringgadebibliote-

ket)
• 1414 (Ringgadebiblioteket)
•  1584 (Kasernen undervis-

ningsfløj)
• 2110 (Trøjborg)
• 4290 (Moesgård Biblioteket)
• 5350 (Schön-bygning)

Følgende bygninger har IKKE 
har trådløst net, men er alligevel 
blevet markeret på vores kort
• 1581 
• 1583
• 1586

Desuden har bygning 1451 og 
1453 ikke trådløst net i fælles- 
eller studenterområder

Det oprindelige kort, uden de 
ovennævnte rettelser kan findes 
i CAMPUS nr. 14/2007 på  
www.au.dk/campus

1131

1134
1535

1541

1533

1536

1534

1122
1233

1231

1235

1252

1253

1251

1234

1111

1232

1221 12231222

1532

1522

1512

1511

1513

P1

P2
P3

B1
B2

B3
B4

B5

B6

1514
1515
1516 1171

1172
1525

1583

1582

1585

1586

3120

3017

1584

1581

1523

1521

1137
1135

1141

1212

1213
1211

1161

1163

1181
1182

1185

1415

1423
1422

1431

1421

1414
1413

1412

1411

1343

1342

1328 1327 1326

1325

1324 1323

1322

1241

1245

1242

1243
1244

132113311333

1332

1351

1341

1162

1441

1442

1443
1444

1196

1197

1191

1193

1192
1194

1195

12611262

1613

1614       
1612

1675

1674

1673

16711672

1611

1266

1268
1267

1313

1312

1311

1102
1101

1463

1465

1467
1493

1495

1453

1455

1430

1420

1447

1440
1451

1461

1491

1410

6 1

3
2

1360
4

5 1320
1340

1330

1350

10D

09A

06D

07B

03A 18B

01E

1240

1260

1264

1265

1110

1090

1610

12301220

1210

1120

1100

1130

1150

11401520

1530

1550

1540

1580

1510

7

8

9

1160
1180

1170

1445

1250

1190

1310

1481-1483

1670

1633

2111

3110

51775008

589C

5789

5126

5128

5132

5350

5365

5345

5795

5344
 5343

5340
5342

5346

5347
5341

 5114

 5112

 5104

 5247

5336
5337

5511

5414

5415

5510
5522

5521

5520

14485124

Nordre Ringgade

N
ørrebrogade

Carl H
olst-Knudsens Vej

Vennelyst Boulevard

Høegh-Guldbergs Gade

C
. F

. M
øll

ers
 A

llé

Wilhelm Meyers Allé

O
le W

orms Allé         
    

Victor Albecks
 V

ej

Gustav W
ieds Vej

La
ng

el
an

ds
ga

de

N
y M

unkegade

Kaserneboulevarden

Paludan-M
üllers Vej

Karl Verners Vej

          N
ordre Ringgade A

ldersrovejTrøjborgvej
Ki

rk
eg

år
ds

ve
j

La
ng

ela
nd

sg
ad

e

N
ørrebrogade

Randersvej

Kaserneboulevarden

La
ng

el
an

ds
ga

de

Trøjborgvej

Peter Sabroes G
ade

Bartholins Allé

Randersvej

Vestre Ringgade

Ærøgade

Emil Aarestrups Vej

Jens Chr. Skous Vej

N
iels Jensens Vej

Fredrik Nielsens Vej

Tåsingegade

   
   

   
   

  L
an

ge

lan
ds

ga
de

Fi
nl

an
ds

ga
de

Helsingforsgade

Katrinebjergvej

M
øl

le
va

ng
s 

Al
le

Paludan-M
üllers Vej

Åb
og

ad
e

Jen
s Baggese

ns Vej

Møllevejen

Universitets-

Trøjborg 

Centret

parken

Gæstehuset

Århus
Universitets-

hospital

Studenternes Hus

Statsbiblioteket

 Kollegier

Danmarks Pæd.

Universitet

 Sygeplejevidenskab/KollegiumJCVU

Pressens 

Uddannelsescenter

Biofysik 

Jura

Teologi

Økonomi
Aula

 Kollegier

 Humaniora

Stats-
kundskab

 Fysiologi

 Klinisk epidemiologi

         
 

Med.
Biokemi

 Fysik og Astronomi

 Matematik

Biologi

 Biologi

Molekylær-

biologi

Molekylærbiologi

 Biologi

 Geologi

 Anatomi

 Søauditorierne

Folkesundhed

Victor 
Albeck-Bygningen

Zoologi 

Seminarium

Retsmedicin

Tandlæge-

skolen

Bartholin-

bygningenNaturhistorisk

Museum

Steno 
Museet

Æstetiske Fag

Stakladen

Administrationen

Forskerparken

Epidemiologi

Væksthusene

Botanisk

Have

Kemi

Antikmuseet

Konferencecenter

og boghandel

Informations-

centret
Universitets-

forlaget

Nobel-
parken

Kollegie-

kontor

Den 
Sociale

Højskole

Psykologi

Humaniora

Kaserne-

scenen

IT-byen Katrinebjerg

Nobelparken

Babbage

Turing

Ada

Vannevar 

Bush
Benjamin

Dreyer

Stibitz

Schön

Rådgivnings- og

støttecentret

Marinøkologi

Geofysik

Adorno

Idræt

Shannon
Hopper

Wiener

Zuse

Storcenter Nord

Parkering

Codd-M

Codd-N

Codd-S

IT-huset

Katrinebjerg

Fredrikshus

InnoCamp

Katrinebjerg

Regnskabskontoret

Budget- og Planlægningskontoret

Brugerbetaling skal til debat
Danske Studerendes Fællesråd er gået sammen med Dansk Magisterforening om 
en kampagne mod brugerbetaling. Studenterrådet ved Aarhus Universitet mener, 
det er mere relevant at sætte ind over for de reelle forringelser, der sker på uni-
versitetsområdet, men bakker op om initiativet og går med i den demonstration, 
der er varslet den 2. oktober.

Det er sjældent, danske studerende går på barrikaderne - som her i 
1969, hvor studerende besatte ledelsens mødelokale.

muhammed-krisen kostede mere på eksporten 
Nye beregninger fra Handelshøjskolen viser, at eksporttabet til landene i Mellemøsten i forbin-
delse med Muhammed-krisen var langt større end hidtil antaget. Næsten to milliarder gode eks-
portkroner gik danske firmaer glip af på grund af boykotten. 

DaNSk EkSport

Da 12 danske Muhammed-tegninger fik muslimer 
overalt i Mellemøsten til at fravælge Lurpak-smør, 
Danpo-kyllinger eller Danisco-sukker, var tabet på 
den danske eksportbundlinje flere hundrede mil-
lioner større end hidtil antaget. 

Det viser en ny kandidat-afhandling fra Han-
delshøjskolen.

De to dimittender, Helle Sahlholdt og Maria 
Dueholm, har brugt en helt ny og langt mere grun-

dig beregningsmetode, som viser, at de 25 OIC-
lande (Organisation of the Islamic Conference) 
i alt sagde nej til danske produkter for i alt 1,94 
milliarder. I marts 2007 beregnede Danmarks 
Statistik eksporttabet til 1,69 milliarder kroner, 
og Dansk Erhverv har hidtil anslået, at tabet kun 
udgjorde 500-700 millioner kroner.

De mange ekstra millioner på tabskontoen kom-
mer blandt andet, fordi de to dimittender også 
har medregnet den forventede vækst i eksporten 
til Mellemøsten, som indtil krisen, var et område 

med stor fremgang for danske firmaer. 
– Vores metode er ikke brugt i de tidligere ud-

regninger af eksporttabet, og derfor vurderer vi, at 
vores resultat giver et mere reelt billede af, hvor 
meget eksport Danmark er gået glip af som følge 
af Muhammed-krisen, siger Helle Sahlholdt. 

Til sammenligning var den danske eksport til 
OIC-landene i 2005, inden Muhammed-krisen, på 
15 milliarder.   /ksl

Mentorordninger virker — også på Handelshøjskolen
Får flygtninge og indvandrere hjælp og opbakning fra en dansk mentor, så stiger muligheden for, 
at de kommer i gang med og færdiggør en uddannelse. Det viser en ny rapport fra Integrations-
ministeriet. På Handelshøjskolen har det første mentorprogram været i gang i et års tid, og snart 
starter jagten på et nyt hold.
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Elektroniske kryds betyder nye kampagner
Når universitetet i november afvikler valg til råd, nævn og udvalg, bliver afstemningen for  
første gang elektronisk. Studenterorganisationerne skæver spændt til stemmeprocenterne  
og er klar til at ændre hele deres måde at arbejde på for at skabe mere fokus på valget. 

UNIvErSItEtSvaLg

Ikke flere alenlange papirstemmesedler, blot et 
tryk på en tast. 

Når det årlige valg til universitetets bestyrelse, 
til fagrådene og til studienævnene skal afholdes 
fra den 19. til den 22. november, indfører Aarhus 
Universitet for første gang elektronisk afstem-
ning. De lange afstande på det nyfusionerede 
universitet og det store besvær med at tælle de 
mange papirsedler har fået valgudvalget til at 
tage skridtet væk fra papir og blyant og hen til 
bits og bytes. 

Nervøs for synligheden
Men den nye afstemningsform betyder ikke blot 
tastetryk frem for blyantskryds – de mange stu-
denterpolitiske organisationer, som før har brugt 
selve afstemningsstedet og universitetet som 
afsæt for deres kampagnevirksomhed, må også 
nytænke deres kampagneform og er samstem-
mende noget nervøse for, om den manglende 
synlige afstemning på universitetet vil få stem-
meprocenten til at falde og mandatet bag studen-
terpolitikken til at forsvinde.

Ask Foldspang Neve, som er kampagnekoordi-
nator for Frit Forum, er forsigtig optimist.

– Jeg tror, elektroniske afstemninger har nogle 

muligheder og kan give højere valgdeltagelse på 
sigt, men selvfølgelig skal vi være opmærksomme 
på, om valget bliver mindre synligt, nu hvor 
stemmeboksene og de mange festlige indslag ikke 
gør afstemningen til en event i sig selv, siger han. 

glad for flere dage
Erfaringer fra Aalborg Universitet og RUC viser, 
at stemmeprocenten der blev fordoblet, da man 
gik fra papirafstemninger til elektroniske valg, 
så det tyder umiddelbart positivt for den århu-
sianske stemmeprocent, som ellers har været 
faldende de sidste par år. Men netop den særlige 
århusianske kampagneform med events omkring 
afstemningsstederne betyder, at studenterpoli-
tikerne mener, at der er særlig god grund til at 
holde øje med, om interessen for valget daler.

Hos Liberale Studerende ser Århus-formanden 
Tej Friis Egefjord det som noget positivt, at den 
elektroniske valghandling bliver over fire dage i 
stedet for blot én, som indtil nu har været reglen 
for papirudgaven. 

– Jeg tror, det er tiltrængt, at de studerende 
får mulighed for at stemme i længere tid, og så 
må vi studenterorganisationer sørge for, at de 
opdager, at der er valg. Vi vil forsøge i langt hø-
jere grad at lave materialer og kampagner, der 
guider de studerende ind på nettet og afstem-

ningsstedet, og det kommer da helt sikkert til at 
ændre vores kampagne, siger han. 

Nyt fokus
Studenterrådets nye formand, Mikkel Krogs-
holm, har også bidt mærke i den nye afstem-
ningsform. Han tror, det giver flere studerende 
mulighed for at deltage i universitetets demo-
krati, og mener, det skal ses som et wake-up-call 
til de studenterpolitiske organisationer. 

– Netop fordi det gode og grundige studenter-
politiske arbejde bliver lavet i god tid, inden evt. 
forkerte beslutninger går ud over de studerende, 
bliver det også nemt lidt usynligt. Succesformlen 
fra Studentersamfundet i Aalborg, hvor elektro-
niske afstemninger fordoblede stemmeandelen, 
er at skabe en bredere kontaktflade mellem det 
studenterpolitiske arbejde og de almindelige 
studerende. Den formel har vi igennem det sidste 
års mere socialt-orienterede arrangementer prø-
vet at kopiere. Så kan vi trække på netværket fra 
de arrangementer, når der kommer en politisk 
sag, hvor vi har brug for at mobilisere bredt, eller 
når vi skal forklare, hvorfor det stadig er vigtigt 
at stemme, selvom vi ikke står klar med æbleski-
ver nede ved stemmeboksene, forklarer han.

 
Kristian Serge Skov-Larsen / ksl@adm.au.dk

Elektronisk valg
På hjemmesiden www.au.dk/valg 
finder du mere information om val-
get. I år er der valg til bestyrelsen 
og – for studerende og ansatte på 
det ’gamle AU’ – til akademisk råd, 
ph.d.-udvalg og studienævn. Når 
valglisterne offentliggøres i starten 
af oktober, vil alle vælgere modtage 
en informationsmail med oplysnin-
ger om tjek af valgret, opstilling af 
kandidater, afstemning og lign. 

Du stemmer ved at gå ind på 
www.au.dk/valg, hvor du guides 
videre til et særligt valgsystem. 
Brugernavn og adgangskode hertil 
er det samme, som benyttes til den 
internetbaserede selvbetjening på 
det ’gamle AU’. Vælgere på de nye 
hovedområder, DJF, DMU, ASB og 
DPU, skal derfor oprettes som bru-
ger i selvbetjeningen for at kunne 
stemme. En vejledning hertil findes 
på www.au.dk/valg. 

Når du logger dig ind i valgsyste-
met, vil der fremkomme en personlig 
stemmeseddel med lige præcis de 
organer, du har stemmeret til. 

Der kan stemmes fra alle internet-
opkoblede pc’er. I begrænset 
omfang vil det også være muligt at 
stemme på papir. En liste over papir-
stemmestederne findes på  
www.au.dk/valg. 
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DpU optaget i inter-
national tænketank
Danmarks Pædagogiske Universi-
tetsskole ved Aarhus Universitet 
(DPU) er optaget i en international 
tænketank, der fremover vil sætte 
uddannelse på den internationale 
dagsorden med analyser og anbe-
falinger om pædagogik, læring og 
uddannelse. Tænketanken omfatter 
otte af verdens mest anerkendte 
institutioner inden for uddannelses-
forskning. 

– Samarbejdet vil være med til at 
hæve standarden i det danske ud-
dannelsessystem og vil give danske 
studerende unikke muligheder for at 
studere ved nogle af verdens bedste 
universiteter inden for pædagogisk 
forskning, siger dekan Lars-Henrik 
Schmidt, der er valgt som formand 
for International Alliance of Leading 
Education Institute, som tænketan-
ken hedder.

Formandskabet betyder, at DPU 
skal være vært for tænketankens 
årsmøde næste år. Her vil den være 
klar med sine første analyser og 
anbefalinger, som vil dreje sig om 
læreruddannelsen.

De øvrige universiteter i tænke-
tanken er Beijing Normal University, 
University of London, Nanyang Tech-
nological University i Singapore, 
University of Toronto, Melbourne 
University, University of Wisconsin og 
Seoul National University.   / hh

Det Jordbrugsvidenskabelige  
Fakultet regner med at have  
200 ph.d.-studerende om tre år.

oprUStNINg

Efter knap et år som fakultet ved Aarhus Uni-
versitet sætter Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet (DJF) nu turbo på uddannelsen af frem-
tidens forskere inden for agronomi, sundheds-, 
natur- og ingeniørvidenskab. 37 nye stipendier, 
der netop er slået op nationalt og internationalt i 
tidsskriftet Nature, skal lægge en solid bund for 
fakultetets kommende forskerskole. Målet er, at 
den i løbet af de næste tre år får omkring 200 
ph.d.-studerende.

– Det er en stor satsning, som for alvor giver os 
status som universitet, siger forskningschef Ian 
Max Møller, der står i spidsen for forskerskolen. 

Med det aktuelle opslag investerer fakultetet i 
de næste tre år 60 millioner kr. i forskeruddan-
nelsen. En del af pengene kommer fra Det Stra-
tegiske Forskningsråd og Højteknologifonden, og 
så håber Ian Max Møller, at Forsknings- og In-
novationsstyrelsen i næste måned vil nikke ja til 
også at bidrage med finansieringen. I hver tredje 
af de opslåede stillinger medvirker en partner fra 
erhvervslivet.

150 stipendier på vej
Ian Max Møller regner med, at en del af de 37 sti-
pendier kan besættes allerede til december, og at 
alle er på plads i løbet af januar.

– Derudover regner vi med at opslå 60-70 sti-

pendier næste år og yderligere 80 i 2009, så den 
næste store opgave bliver at få en masse ph.d.-
kurser op at stå, forklarer han.

Først efter fusionen med Aarhus Universitet 
har kommende forskere fået mulighed for at ind-
skrive sig som studerende ved DJF. Den mulig-
hed har syv stipendiater benyttet sig af. Men den 
tidligere sektorforskningsinstitution (Danmarks 

JordbrugsForskning) er ikke ubekendt med at 
have ph.d.-studerende i laboratorierne. Mange 
ph.d.-studerende indskrevet ved andre univer-
siteter har gennem årene fået deres forskerud-
dannelse ved DJF. Aktuelt har DJF omkring 90 
ph.d.-studerende, som er indskrevet ved andre 
universiteter.  /hh

kickstart på  
ny forskerskole

Foto: Søren Kjeldgaard/AU
-foto
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Større del af kagen til fri forskning
Professor Jens Christian Djurhuus fra Klinisk Institut er udpeget til formand for Det 
Frie Forskningsråd. Han er optimist på den frie forsknings vegne, men også bekym-
ret for, at krav til forskernes performance kan ende med mainstream-forskning.  
Og så vil han prioritere at få flere kvinder i spidsen for forskningen.

frI forSkNINg

Den frie forskning får mindre og mindre del i 
de penge, staten deler ud til forskningsverde-
nen. Selvom politikerne læ,gger op til at øge 
forskningsbudgettet med knap 10 milliarder 
kr. frem til 2012, må de frie forskningsråd se i 
øjnene, at politisk bestemte satsninger og stra-
tegier vil løbe med den største del af pengene. 

Som ny formand for Det Frie Forskningsråd 
ser professor, dr.med. Jens Christian Djurhuus 
fra Aarhus Universitet det da også som en af 
sine opgaver at få flere penge kanaliseret over 
til puljen, som Det Frie Forskningsråd med 
sine fem forskningsråd fordeler på baggrund af 
ansøgninger fra forskerne. Den pulje er i dag på 
knap en milliard kr. eller omkring otte procent 
af de samlede bevillinger til forskningen. Bud-
getterne for de kommende år vil reducere den 
andel til seks procent.

– Vi går efter, at de fem forskningsråd skal 
have 12 procent, siger Jens Christian Djur-
huus, der er institutleder på Klinisk Institut. 
Med formandsposten vender han tilbage til det 
forskningspolitiske system, han forlod i 2003 
efter en lang årrække som medlem og formand 
for det daværende sundhedsvidenskabelige 
forskningsråd. 

Jens Christian Djurhuus er udpeget for fire 
år, og han er optimist på vegne af den frie 
forskning trods den manglende politiske bevå-
genhed og presset fra den strategiske forskning.

– Det er en stimulus i sig selv, så måske har 
jeg lidt Don Quijote i mig. Jeg er bestemt over-

bevist om, at politikerne er modtagelige for ar-
gumenter, men vi skal selvfølgelig argumentere 
i tråd med tidsånden, og ikke bare sige, vi vil 
have flere penge til den frie forskning.

Nobel og strategier
En fordobling af forskningsrådenes budget har 
umiddelbart dårlige odds, erkender den ny 
formand. 

– I det politiske system er der hverken med-
vind til fri forskning eller flere basismidler til 
universiteterne – i hvert fald ikke uden kon-
kurrence. Men en fremadrettet forskningspo-
litik kræver flere penge til den frie forskning. 
Alle eksperter og fremtrædende erhvervsfolk er 
enige i, at kilden til både strategiske forskning, 
Højteknologifonden og diverse grundforsk-
ningscentre vil udtørre uden den fri forskning, 
siger Jens Christian Djurhuus, der også fandt 
opbakning, da videnskabsminister Helge San-
der denne sommer havde indbudt til møde om, 
hvordan Danmark kan få flere Nobelpriser. 

– Her lagde formanden for Nobelkomiteen 
ikke skjul på betydningen af fri forskning, da 
han konstaterede, at Nobelpriser ikke udsprin-
ger af store spektakulære centre, fortæller Jens 
Christian Djurhuus.

kvinder, EU og kina
Men også Det Frie Forskningsråd er nødt til at 
tænke strategi og opstille mål. Jens Christian 
Djurhuus nævner selv tre felter, hvor der skal 
sættes ind med den femtedel af budgettet, som 
bruges til særlige formål.

– Vi skal have betydeligt flere kvinde-
lige forskningsledere. Freja-programmet i 
1990’erne viste sig at være en stor succes, og 
jeg forestiller mig, at vi i lighed med dengang 
afsætter en særlig pulje til formålet, som måske 
efterfølgende kan suppleres med penge fra 
andre kanaler. Og vi skal gå mere helhjertet 
ind i internationalt samarbejde. Selvom danske 
forskere er med i meget internationalt samar-
bejde, er vi ikke markante nok i EU. Lande som 
Slovenien og Finland har en meget tydeligere 
profil i Bruxelles. For det tredje vil vi satse på, 
at der bliver uddannet flere ph.d.er end den for-
dobling, der nu er lagt op til. Det skal ske med 
ph.d.-programmer med internationalt tilsnit, og 
jeg ser gerne bilaterale aftaler med udenlandske 
universiteter, siger rådsformanden. 

Han understreger, at det europæiske per-
spektiv i de kommende år får større betydning 
for dansk forskning, ligesom kontakterne til 
den ekspansive kinesiske forskningsverden skal 
styrkes. 

I forhold til de visionære områder, som rådet 
har uddelt penge til i 2005 og 2006, varsler 
formanden også ændringer.

– Det duede ikke at spørge institutionerne om 
visionære områder. De 87 medlemmer i de frie 
forskningsråd har jo i forvejen et enestående 
overblik over dansk forskning, og den guldgrube 
skal vi da bruge mere aktivt til at identificere 
”boblerne” i forskningsverdenen. Ved på tværs 
af rådene at se nye vinkler på projekterne kan 
vi måske også inddrage flere forskellige forsk-
ningsområder, siger den nye rådsformand. 

risiko for mainstream-forskning
Jens Christian Djurhuus noterer med til-
fredshed, at introduktionen af de såkaldte 
forskningsindikatorer er udskudt til 2009, 
fordi der var utilstrækkeligt grundlag for at 
fordele penge mellem universiteterne bl.a. på 
baggrund af, i hvilke tidsskrifter og hvor ofte 
forskerne publicerer.

– Mit råd er, at man skal bruge meget tid 
på at finde de rigtige bibliometriske data til at 
måle kvalitet og produktion. Dertil kommer 
vanskeligheder med at tage højde for de meget 
forskellige publikationsprofiler, der er fra fag 
til fag. Så det er godt, det er udsat.

– Er det overhovedet godt nok at fordele 
penge mellem universiteterne på den måde?

– Nej, det synes jeg ikke. Når forskerne og 
universiteterne skal måles på den måde, bliver 
det et spørgsmål om at præstere og udvise 
kortsigtet performance. Man risikerer at skade 
den fri forskning, fordi forskere vil holde sig 
inden for mainstream-forskning for at kunne 
publicere i de meritgivende tidsskrifter. Det vil 
være det værste, der kunne ske. Og selvom det 
nu ser ud til, at universiteterne får flere penge 
til forskning, kan vi risikere, at de respektive 
ledelsers lyst til at satse i forskningen bliver be-
grænset af kravet om at skulle nå bestemte mål. 

Helge Hollesen / hho@adm.au.dk

Tværfagligt netværk vil profilere forskere

Et nyt netværk vil nu styrke og profilere de studier i videnskab, teknologi og me-
dicin, som en række centre og enkeltforskere ved Aarhus Universitet bedriver med 
filosofiske, historiske og sociologiske vinkler. De studier foregår ved flere fakulteter, 
og med Aarhus Network for Science, Technology, and Medicine Studies håber initia-
tivtagerne, at feltet kan få en stærk universitetsprofil.

SamarBEjDE

– Over 40 forskere og omkring 20 ph.d.-
studerende arbejder inden for dette felt. 
Det vidner om, at AU er godt repræsenteret 
på området, også i forhold til universiteter, 
vi gerne vil sammenligne os med, fortæller 
lektor Peter C. Kjærgaard. Han er idéhisto-
riker, men har haft sin gang på både det 
humanistiske og naturvidenskabelige fakul-
tet, hvor han arbejder sammen med viden-
skabshistorikerne på Steno Instituttet. 

– Det har nok givet mig et særligt blik for 
potentialet i det tværfaglige samarbejde, 
siger han om initiativet. Det har fået øko-
nomisk støtte fra ”Videnssamfundet”, der 
er et af universitets fokusområder inden for 
forskningen. Han ser også det åbne netværk 
som en mulighed for at inddrage flere fag-
lige miljøer i dette område.

Internationalt potentiale
I udlandet er forskere inden for de studier, 
netværket omfatter, ofte samlet på institut-

ter eller i centre. Initiativtagerne håber, at 
netværket kan gøre forskerne i Århus lige 
så synlige.

– Vi har ikke været gode til at vise, at 
AU er attraktivt inden for disse studier. En 
af grundene er selvfølgelig, at de er vokset 
ud af lokale miljøer. Mange af forskerne 
kender ikke hinanden, og kommunikatio-
nen har været dårlig, konstaterer Peter C. 
Kjærgaard. Men han ser optimistisk på 
netværkets muligheder for at markere sig 
internationalt.

– I forbindelse med forårets ansøgnings-
runde til nye ph.d.-stipendier brugte vi en 
betaversion af netværksportalen og fik i 
løbet af en uge hits fra mere end 40 lande. 
Det siger noget om mulighederne for at slå 
igennem internationalt – også med aktivite-
ter og publikationer fra forskere ved Aarhus 
Universitet, siger Peter C. Kjærgaard.

forskning til frokosten
For studerende med interesse for studier i 
videnskab, teknologi og medicin giver net-

værket også muligheder for at finde frem til 
relevante kurser. Og man tilstræber en høj 
grad af fleksibilitet og bevægelighed mellem 
de forskellige kurser. 

– Men det er først og fremmest et net-
værk, hvor forskerne kan hjælpe hinanden 
med at skabe de bedst mulige betingelser 
for forskning, siger Peter C. Kjærgaard.

For at skaffe forskerne tid og mulig-
hed for gensidig orientering introducerer 
netværket såkaldte ”brown bag research 
seminars”, som kort og godt er forskning 
til frokosten. Her vil man en gang om ugen 
bl.a. fokusere på forskningen blandt ph.d.-
studerende og post.docs.

Netværket lanceres officielt den 28. sep-
tember med seminaret ”Imperialism Tech-
nology and Modernity” (se kalenderen).

Flere oplysninger om netværket på  
www.stm.au.dk

Helge Hollesen / hho@adm.au.dk

To af AU’s nye hovedområder, DMU og DPU, gik i år sam-
men om at gøre det festligt at deltage i DHL-stafetten i Kø-
benhavn. Med delfiner på letgenkendelige orange t-shirts 
løber her Matthias Ketzel, Jesper Stubkjær og Nikolaj 
Ilsted Bech med henholdsvis nummer 3518, 3519 og 3517.
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Frederick Copleston
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Som noget nyt blev årsfestens aftenarrangement indledt med en koncert i den nyopførte Symfoniske Sal i Musik huset Aarhus. Efter 
Den Jyske Operas Kor indtog det prisbelønnede rytmiske kor Vocal Line (billedet) ved dirigent lektor Jens Johansen, Afdeling for Musik-
videnskab, scene som lydrum med deres fortolkninger af sange af så forskellige kunstnere som Prince, Björk og Leonard Cohen.

Foto: Lars Kruse/AU
-foto 

Foto: Lars Kruse/AU
-foto 

Den store fredagsbar fik fornemt besøg af AGF’s førsteholdstrup, 
som i en lille times tid var gæstebartendere i det store cirkustelt. 
Blandt andet AGF’s ene angriber, Peter Graulund, langede øl og 
fribilletter til næste hjemmekamp over disken. At dømme efter 
”De Hvides” gode indsats og medfølgende 1-0-sejr over Randers 
FC blot to dage senere bør AGF-truppen måske overveje at lægge 
fredagsbar-servering ind som en fast del af træningsprogrammet. 

Foto: Søren Kjeldgaard/AU
-foto 

Foto: Lars Kruse/AU
-foto 

årSfESt

Aarhus Universitet fejrede fredag den 14. september sin 
79-års fødselsdag med det største antal gæster til dato. 
Nuværende og tidligere studerende, ansatte og “venner af 
huset” strømmede til universitetet hele dagen. Der var op 
mod 8.000 studerende, som i løbet af dagen deltog i den 
årlige idrætsdag og Danmarks største fredagsbar med te-
mabarer og live musik i Universitetsparken. Og godt 450 
jubilarer havde sagt ja tak til invitationen til den akade-

miske højtidelighed i Aulaen med prisoverrækkelser, ud-
nævnelse af æresdoktorer samt årets festforelæsning.

Efter at universitetet er fusioneret med fire andre 
institutioner, er årsfesten også blevet større, og det har 
krævet ændringer i det ellers traditionsrige arrangement. 
Der plejer at være fest om aftenen i Stakladen for jubila-
rer, ansatte og særligt indbudte, men for at kunne huse 
de 1250 tilmeldte gæster var årsfestens aftenarrange-
ment flyttet til Musikhuset Aarhus.

aarhus Universitet  
fik fejret sine 79 år med maner

Foto: Lars Kruse/AU
-foto 

Universitetets årsfestgæster kunne også opleve et forrygende show ved kemistude-
rende fra Aarhus Universitet, der bruger hverdagens kemikalier på en overraskende og 
spektakulær måde i imponerende eksperimenter.

Foto: Søren Kjeldgaard/AU
-foto 

Danseakademiet, også kendt som Akademisk Forening for Dans, gav en imponerende 
opvisning i både moderne dans og klassisk ballet til idrætsdagen. Inden da måtte dan-
serne dog bruge et par timer på at tørre den regnvåde scene af, så trinnene kunne laves 
helt rigtigt. Men til sidst blev deres tålmodighed og hårde arbejde belønnet.

Foto: Søren Kjeldgaard/AU
-foto 

Medlemmer af Jydsk Akademisk Jagtforening stod for idrætsdagens mest blodige ind-
slag, da de flåede, parterede og stegte en medbragt dåhjort for at lokke flere til at høre 
mere om foreningens aktiviteter. Ifølge formand Andreas Fløe Nielsen tilrettelægger 
foreningen sine aktiviteter særligt efter, at medlemmerne ikke har penge til dyre jagt-
ture, og især pramjagter er populære. Senere var det muligt for publikum at smage det 
meget lækre hjortekød.

Foto: Jesper Rais 

Da mørket faldt på, blev idrætstøjet og fodboldstøvlerne lagt til side og danseskoene 
fundet frem. De tre partybands, Tennis, Robbie Williams Jam og Hits spillede teltet og 
publikum helt op på tæerne, og alle tanker om regn og mudder blev helt glemt.

Den Jyske Operas Kor ved dirigent lektor Erling Kullberg, Afde-
ling for Musikvidenskab, åbnede årsfestkoncerten med popu-
lære toner af Verdi.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen udnævnte professor Bai Chunli 
(t.v.) og professor Yang Huanming (t.h.) til æresdoktor ved hen-
holdsvis Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab, se navnesiden.
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Forskningsprofessor Henrik Callesen fra  
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er en af 
Danmarks førende eksperter i kloning, som for 
10 år siden affødte en mediestorm, der blev 
meget lærerig for de involverede forskere. 

Foto: Søren Kjeldgaard/AU
-foto

En forsker formes:
I serien ”En forsker formes” tegner CAMPUS denne gang et portræt af 
forskningsprofessor Henrik Callesen, som var udpeget til at holde festfore-
læsningen til universitetets årsfest den 14. september.
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Forskerne har brug for modspil fra medierne og offentligheden, mener forskningsprofessor Henrik Callesen. Omvendt skal 
forskerne være klædt godt på, når de udtaler sig til medierne – især om kontroversielle emner, ellers sætter medierne 
dagsordenen. Det lærte Henrik Callesen, da han som en af Danmarks førende kloningseksperter kom i vælten, mens klo-
ningsdebatten for alvor rasede.  

portræt

I 10 år havde danske forskere lavet forsøg med 
kloning, uden at det havde interesseret pressen 
synderligt. Det vendte et lille loddent væsen fra 
Skotland fuldstændigt op og ned på i februar 
1997. Væsenet hed Dolly, og en sensation var 
hun, hende Dolly, for hun var verdens første 
voksenklonede får. Med ét hvirvlede en medie-
storm om kloning. Dolly blev dog hurtigt for-
vist til kulissen i medierne, hvor fokus i stedet 
blev rettet mod perspektiverne i, at forskere 
havde haft succes med at klone i det hele taget: 
Hvis man kan klone dyr, hvad skulle så forhin-
dre kloning af mennesker? 

De danske kloningsforskere, som på det tids-
punkt lavede forsøg med at klone kalve, blev 
kimet ned. En af dem er forskningsprofessor 
Henrik Callesen fra Det Jordbrugsvidenskabe-
lige Fakultet (tidligere Danmarks Jordbrugs-
Forskning).

– Vi kunne gang på gang sige, at vi ikke 
havde noget med kloning af mennesker at gøre, 
men der var ikke mange i Danmark, der havde 
med kloning at gøre i det hele taget, så vi blev 
kontaktet i ét væk. Det var ikke sjovt i en lang 
periode, fordi vi havde fornemmelsen af, at vi 
var blevet kastet ind i en mediestorm, som vi 
ikke havde erfaring med eller forstand nok på 
at håndtere, siger Henrik Callesen og uddyber, 
hvordan det blev en meget lærerig oplevelse:

– Vi blev spurgt om virkelig mange ting, som 
ikke handlede om lige præcis det, vi arbejdede 
med – specielt i starten fik vi mange spørgsmål 
om misbrug af de her teknikker på mennesker, 
og det ville vi gerne sige noget om. Men vi vid-
ste aldrig, hvad der skete med det, vi sagde, og 
den frimodighed, der fik os til – i vores forsk-
ningsmæssige begejstring – at fortælle vidt og 
bredt, skulle vi i det her tilfælde være ekstra 
påpasselige med. Det var ikke første gang, vi 
havde med pressen at gøre, så vi vidste godt, 
at der alt efter medie var nogle, som var mere 
eller mindre drevne i at pille lige den sætning 
ud, som gør sig bedst som overskrift, og det var 
ikke sikkert, at det lige var det, der var vores 
tænkte budskab. Og vi var simpelthen ikke er-
farne nok til at styre det.

Debatten var ved at få nogle konsekvenser 
for forskningen, som kloningsforskerne, heri-
blandt Henrik Callesen, fandt helt uacceptable. 
De tog sagen i egen hånd og indkaldte blandt 
andet til pressemøde for at få debatten tilbage 
på et realistisk plan og afværge et decideret 
forbud mod kloning, som blev diskuteret på 
Christiansborg. I Norge var det kommet. 

– Det er ikke spor givet, at det kan lade sig 
gøre med mennesker. Og i givet fald: Hvem 
skal gøre det? For selv om forskningen ikke må 
begrænses politisk, vil brugen af de redskaber, 
forskerne udvikler, naturligt være underlagt 
lovgivninger, kontroller og begrænsninger, 
sagde Callesen dengang. 

Den daværende ansvarlige minister på om-
rådet, Henrik Dam Kristensen, udskød i nogle 
måneder beslutningen om, hvad forsknings-
gennembruddet med Dolly skulle have for den 
danske kloningsforskning. Det blev ikke til 
et forbud, og den lovgivning, der er kommet 
senere på området, begrænser ikke forskerne. 
Den type forsøg, de var i gang med dengang, 
kan de stadig lave. 

Nyttig feedback fra unge
Kloningsdebatten var medietræning på den 
mest hektiske måde, man kan tænke sig. Hen-
rik Callesen blev dog ikke mere forskrækket, 
end at han stadig gerne stiller op til interview 
om sin forskning, men han er i dag meget be-
vidst om, hvad han siger ja til at udtale sig om, 
og hvordan journalisterne vil bruge det. Efter 
hans mening er formidling en vigtig del af en 
forskers job, og det må gerne være med direkte 
kontakt til modtagerne, for eksempel i form 
af foredrag og tiltag som ”Forsker for en dag”, 
som Agro Business Park Foulum arrangerer for 
uddannelsesinstitutioner.

– Det er særdeles tilfredsstillende i forhold 
til mange af de andre ting, vi arbejder med, 
hvor man ikke får nogen tilbagemeldinger 
før engang om meget lang tid, og den tilba-
gemelding består måske af, at det, man har 
fremsendt, er modtaget. Men det at stå med 
sådan en flok unge mennesker, som ikke altid 
er lige optaget af det, der skal foregå, og så se, 
hvad der kan ske i sådan et forløb, og måske 
ender det endda med, at de bliver helt optaget 
af det, og at de – når det går højt – siger tak, 
når de går. Det er sjovt med sådan nogle 2. og 
3. g’ere … og særdeles nyttigt. Det er ikke kun 
af hensyn til de unge, for vi kan sagtens selv 
lære noget af at give de foredrag. Formidling er 
der stigende fokus på, og da vi ikke alle er ud-
dannet til det, må vi lære det. Der er da formid-
lingskurser, men sådan et 25-lektioners forløb 
med nogle unge giver meget hurtigt en fornem-
melse af, hvad der virker, og hvad der ikke gør. 

Du vil gerne formidle, og der er en del ad-
ministration i din stilling som både souschef 
og forskningsprofessor på Institut for Genetik 
og Bioteknologi – og så er der jo også selve 
forskningen. Hvordan fordeler du din ar-
bejdstid mellem administration, forskning og 
formidling?

– 80 procent går med administration, 40 
procent med forskning og 7 procent med for-
midling, siger han med et stort grin og skynder 
sig at tilføje:

– Jeg ved godt, det bliver mere end 100 
procent, men det er et valg, og det er den mu-
lighed, jeg har, fordi min familie og jeg er enige 
om, at det godt kan hænge sammen. 

Henrik Callesen har tre børn med Kathe 
Rasmussen, der ligesom han selv er uddannet 
dyrlæge. Hun har en dyreklinik for kæledyr, 
hvor de to ældste børn på 21 og 18 år hjælper 
til. Datteren på 21 år vil være dyrlæge – som 
sin mor, som Henrik Callesen understreger det. 

– Som sin mor, siger du. Ikke som sin far?
– De synes alle tre børn, at min kones job er 

mere meningsfyldt. Hun er smådyrsdyrlæge. 
Hun redder kattekillingeliv, helbreder sygdom-
me hos hunde osv. Når jeg derimod beskriver 
mit spændende arbejde, går der meget papir 
i det, og det synes de ikke lyder rigtig spæn-
dende.  

koægget som kerneområde
Henrik Callesen lægger ikke skjul på, at det hel-
ler ikke for ham er papirarbejdet, der tænder 
den største arbejdsgnist. Det er først og frem-
mest forskningen og derefter formidlingen. 

Fra han var ph.d.-studerende i midten af 
80’erne på Den Kongelige Veterinær- og Landbo-
højskole til i dag har han forsket i forplantning og 

moderne forplantningsteknikker, især for køer. 
– Uanset hvilken teknik vi har arbejdet med, 

har det haft betydning at vurdere levedygtighe-
den af de æg, vi har lavet. Udfordringen er tit, 
at vi godt kan lave vurderingen, men det kan 
ikke nytte noget, at vi i kvalitetsvurderingen 
skader æggets levedygtighed. Der skulle gerne 
kunne komme en kalv ud af det. 

Koægget har været omdrejningspunktet i 
hans forskning, som overordnet kan inddeles i 
fire perioder. Først var det hormonbehandling 
af de køer, der skulle levere æggene. Derefter 
var det reagensglaskøer, så kloning, og de se-
neste fem år har hans forskning været koncen-
treret om måling af æggets ”vejrtrækning”.

– Den måde, ægget forbruger ilt på, er også 
et udtryk for, hvor livskraftigt det pågældende 
æg er. Med den nye tilgang forsker vi i, hvor-
dan ægget fungerer, og i de betingelser, der 
skal opfyldes (temperatur, næring etc.) for at 
gøre det mest levedygtigt, hvor man tidligere 
fokuserede på, hvordan cellerne i ægget så ud, 
forklarer Henrik Callesen og giver en uddyben-
de forklaring, der i sig selv fortæller, at han er 
vant til at omsætte sin forskning i letforståelige 
billeder. 

– Når vi kigger i mikroskopet, er ægget sta-
dig småt, og alligevel skal vi kunne vurdere, 

om det er godt eller skidt. Parallellen kunne 
være en person, som sidder 100 meter væk på 
en stol, og om ham skulle vi så kunne sige, om 
han ser godt eller skidt ud. Sidder han op, er 
han nok levende, men er det det samme, som 
at han har det godt? Kan man derimod få en 
fornemmelse af, at han trækker vejret, er det jo 
en god ting. Og trækker han vejret godt, eller 
hiver han efter vejret, er han forpustet eller 
trækker han kun lige netop vejret? Det er hel-
ler ikke det fulde svar, men det er et bedre svar 
end at vurdere det ud fra, hvordan han ser ud 
på 100 meters afstand. Vi kan jo netop ikke 
pille ham fra hinanden i stumper og stykker for 
at se, hvordan han fungerer – og det samme 
gælder æggene. 

Det vigtige modspil
Henrik Callesen er stadig involveret i den dan-
ske kloningsforskning, og i sin festforelæsning 
understregede han, at kloning løbende bør de-
batteres. I det hele taget opfatter Henrik Calle-
sen det som afgørende for forskere, at der er et 
samspil mellem forskere, medier og offentlig-
heden, så forskningen får noget modspil. 

– Det er vigtigt og rigtigt, at vi bliver gjort 
opmærksomme på og holdt op på, at det, vi 
laver, har konsekvenser. Det er kun nyttigt. 
Som forsker skal man være bevidst om, at man 
bidrager til en proces, og ingen kan forudsige, 
hvor den fører hen. Det kan sagtens være, at 
man har en målsætning med et forsøg, men om 
30 år kan resultatet af forsøget vise sig at blive 
et væsentligt bidrag til noget, man overhovedet 
ikke havde kunnet forstille sig. Nogle gange 
bliver man glædeligt overrasket, andre gange 
ked af det. Niels Bohr er vel et godt eksempel 
på en, som det gik galt for – efter hans egen 
opfattelse i hvert fald. 

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Læs festforelæsning på www.au.dk 
aarsfest/2007/festforelaesning
I AU-gustus i september-nummeret er der en 
artikel om den hektiske kloningsdebat i 1997. 

Medietræning på den

hårDE måDE

Det var ikke første 
gang, vi havde med pressen 
at gøre, så vi vidste godt, 
at der alt efter medie var 
nogle, som var mere eller 
mindre drevne i at pille lige 
den sætning ud, som gør 
sig bedst som overskrift, 
men det var ikke sikkert, 
at det lige var det, der var 
vores tænkte budskab. 

Forskningsprofessor Henrik Callesen

I de snart 25 år forskningsprofessor Henrik Callesen har beskæftiget sig med forskning, har forplantning 
hos husdyr, især koen, været hans kerneområde. Han færdes hjemmevant i staldene på Det Jordbrugsvi-
denskabelige Fakultet i Foulum. 

Foto: Søren Kjeldgaard/AU
-foto
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Efter flere års tilløb får Danmark sandsynligvis 
omkring årsskiftet en ny stor og uafhængig por-
tal for forskningsformidling. 
Det er en styregruppe, der foreløbigt består af 
professor i medievidenskab. Kirsten Drotner, 
sekretariatschef i Forsknings- og Innovationssty-
relsen Gitte Agerhus, professor Lars Qvortrup, 
professor Kim Schrøder og vicedirektør Bo Öhr-
ström, der står bag projektet.  
Hovedindholdet på www.videnskab.dk bliver 
forskningsnyheder og fakta om emner, der berø-
rer forskningen, men der vil også være temaer, 
forskerportrætter og multimediepræsentationer.
Inspirationen er hentet fra den norske portal 

www.forskning.no. Den norske portal, der byg-
ger på en andelsmodel med 33 forskningsinsti-
tutioner og højere læreanstalter som medlem-
mer, har opnået stor gennemslagskraft med 
200.000 unikke besøgende hver måned.  
Projektet er i startfasen støttet af Det Strate-
giske Forskningsråd, Det Frie Forskningsråd, 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Kultur-
ministeriet. Der forhandles stadig med eksterne 
partnere, som skal medvirke til at sikre den 
varige drift. Desuden er der opslået en stilling 
som redaktør, der efter planen bliver chef for fire 
faste medarbejdere. 

LæSErBrEv

Michael Moores seneste film Sicko har netop 
haft danmarkspremiere. Ligesom med Al Gores 
film om klimaforandringer kan danskerne nu 
igen gå i biografen og se en forestilling ameri-
kansk samfundskritik. Denne gang er skytset 
rettet mod det amerikanske sundhedssystem, 
som er så ufatteligt dyrt og alligevel ikke leve-
rer varen, hvis man skal tro ikke bare Moore, 
men også mange politikere, forskere og debat-
tører i USA. Præsidentkandidater fra begge 
de to store partier står ligeledes i kø med hver 
deres plan for at redde det skrantende sund-
hedssystem og udvide sygesikring til alle eller i 
hvert fald langt flere amerikanere.

Michael Moore bliver altid beskyldt for at 
være både naiv og ekstrem i sine politiske 

synspunkter. Selvfølgelig er Moore naiv, men 
er det efterhånden ikke også en anelse naivt 
og uoriginalt at bemærke dette? Det vel netop 
Moores helt bevidste strategi at turde stille 
naive, men ikke desto mindre meget relevante 
spørgsmål såsom: Hvorfor betaler amerikaner-
ne langt mere for sundhed end alle andre uden 
tilsyneladende at få ret meget for pengene?

Den anden typiske kritik siger, at alt hvad 
Moore rør ved, er så voldsomt venstredrejet, 
at det ikke bliver taget seriøst af almindelige 
amerikanere. Denne anklage er også kun delvis 
rigtig. Selvom det kun er venstrefløjen i det 
demokratiske parti, der deler Moores løsnings-
forslag om et rent statsbaseret sundhedsvæsen 
uden privat profit, er det alligevel ret tydeligt 
i filmen, at Moore denne gang henvender sig 
til folk på den politiske midte. En måling har 
endda vist, at selv en del republikanske vælgere 
finder filmens påstand troværdig (Kilde: Slate 
Magazine, 29/6 2007), måske fordi de oven på 
Irak-krigen begynder at overveje, om Moore 
nu alligevel ikke havde lidt ret i sin sidste film, 
Fahrenheit 911.

Moores orientering mod den politiske midte 
fremgår klart ved to gennemgående træk i 
filmen. For det første handler filmen ikke om 
de 45 mio. amerikanere uden sygesikring. Den 
historie er slem nok i sig selv, men også fortalt 
mange gange før. I stedet hører vi om alle de 
”underforsikrede”, som troede, de var dækket, 
men som forsikringsselskaberne af forskellige 
kreative grunde nægter sundhedsydelser den 
dag, de får behov for dem. Det er nu engang 
billigere at tilbyde sundhedsydelser til de raske 
end til de syge, og filmen viser ret tydeligt, 
hvordan selskaberne systematisk forsøger at 
‘skumme fløden’ ved at skaffe sig af med de 
syge kunder. Den udvikling behøver man ikke 
være specielt venstreorienteret for at se det 
problematiske i.

Det andet snedige træk fra Moores side er 
at tage fat i nationens største helte, de frivil-
lige brandmænd, som blev syge af at rydde op 
i murbrokkerne på Ground Zero. Man siger 
ofte, at man skal kende et samfund på, hvor-
dan det behandler sine svageste, men fordi 
Moore nu går efter midten, siger han i stedet, 
at vi skal kende samfundet på, hvordan det 
behandler sine helte. Eksemplet er søgt, men 
det må alligevel gøre ondt på amerikanerne at 
se, hvordan fangerne i Guantanamo får bedre 
sundhedsdækning end de helte, som ryddede 
op efter Al-Qaeda. Samlet set må man sige, at 
nok er Moore venstreorienteret, men filmen er 

det i langt mindre grad.
Hvis man ser på den bredere sundhedspo-

litiske debat i USA, ser krisen i sundhedssy-
stemet næsten værre ud, end den fremstilles 
hos Moore. Ikke nok med, at Medicare – den 
nationale sygesikring for pensionister – er 
ved at gå bankerot, fordi prisudviklingen har 
været dramatisk de seneste år. Men denne 
udvikling presser også private arbejdsgivere, 
som ofte står for at forsikre sine ansatte. Ifølge 
New York Times er præmien for at forsikre 
en familie vokset med 87 procent siden 2000, 
hvor de i forvejen var meget høje set med vores 
standarder. Det betyder, at både arbejdsgivere 
og den enkelte familie nu begynder at vælge 
sygesikring fra.

Blandt præsidentkandidaterne i begge par-
tier er der enighed om, at noget må gøres for at 
bremse udgifterne og for at begrænse antallet 
af uforsikrede. Republikanerne foreslår løsnin-
ger med udgangspunkt i markedet og de enkel-
te delstater, men modsætter sig en føderal og 
skattefinansieret reform. Demokraterne ønsker 
at arbejde hen imod en form for universel sy-
gesikring, bl.a. ved at få arbejdsgivere som ikke 
forsikrer sine medarbejder til at betale til en 
fond, som så kan tage sig af de uforsikrede.

Hovedpersonen er Hillary Clinton, som stod 
i spidsen for hendes mands fejlslagne forsøg på 
at indføre sygesikring i 1994. Belært af fortiden 

understreger hun i sin nye plan, at middelklas-
sens valgmuligheder ikke skal begrænses, men 
at alle skal have en form for dækning. Derved 
forsøger hun at undgå beskyldninger om bu-
reaukratisering og ”socialized medicine”, som 
er det skræmmebillede, modstanderne altid 
finder frem.

Efter Al Gores succes med at sætte klima på 
dagsordenen er det helt tydeligt, at Michael 
Moore har fået blod på tanden og håber, at 
biografen endnu engang kan blive rambuk for 
politiske forandringer. F.eks. bliver mange folk 
ringet op af en automatiseret opfordring fra 
Moore om at gå i biografen for derved at vise 
politikerne deres krav om forandring.

Alle tidligere forsøg på offentlig sygesikring 
er blevet dræbt af modkampagner fra medici-
nalindustrien, lægeforeningen og forsikrings-
branchen, men denne gang lader vinden dog 
til at blæse den anden vej. Amerikanske polito-
loger taler om, at der måske er ved at åbne sig 
et politisk ”mulighedsvindue”, også fordi den 
politiske stemning i øvrigt er vendt så drama-
tisk imod Bush-regeringen. Hvem ved, måske 
vil Irak-krigen vise sig at være det bedste, der 
kunne ske for offentlig sygesikring i USA?

opINIoN

Foto: Søren Kjeldgaard/AU
-foto

Analyse:

Det "syge" USa  
— ifølge moore

ambitiøs forskningsportal på vej

WWW.ITU.DK

ÅBENT HUS PÅ IT-UNIVERSITETET
TORSDAG D. 11. OKT. 2007 KL. 15–19
RUED LANGGAARDS VEJ 7, 2300 KØBENHAVN S

vil du være CAND.IT?

af adjunkt, ph.d. Lars thorup Larsen, 
Institut for Statskundskab

Det må gøre 
ondt på amerikanerne 
at se, hvordan fangerne 
i Guantanamo får bedre 
sundhedsdækning end 
de helte, som ryddede op 
efter Al-Qaeda.

Adjunkt, ph.d.  

Lars Thorup Larsen 
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ny professor i miljøret
Birgitte Egelund
Olsen er tiltrådt som
professor i miljøret ved
Juridisk Institut på
Handelshøjskolen. I sin
forskning har hun foku-
seret på samspillet mel-
lem miljøretten og den
markedsorienterede re-
gulering i et internatio-
nalt, EU-retligt og nationalt perspektiv –
herunder især brugen af forskellige regule-
ringsformer og virkemidler samt retlige pro-
blemstillinger inden for forskellige forsy-
ningssektorer (bl.a. affald, el- og vandforsy-
ning), jordforurening og klimaproblematik-
ken. 

Birgitte Egelund Olsen blev cand.jur. i
1995 og erhvervede ph.d.-graden i 1999.
Hun har bl.a. været lektor på Center for
Samfundsvidenskabelig Miljøforskning
(CeSaM) ved Aarhus Universitet. Birgitte
Egelund Olsen er national editor på bl.a.
tidsskriftet Environmental Liability og har
de seneste fem år siddet i styregruppen for
det NordForsk-støttede Nordic Environ-
mental Law Network. Hun har modtaget
flere større eksterne forskningsbevillinger –
senest 3,5 mio. kr. fra Forskningsrådet for
Samfund og Erhverv til et projekt om for-
holdet mellem WTO-retten og EU-retten.

ny professor i formueret
Hans Henrik Edlund
er tiltrådt som professor
ved Juridisk Institut på
Handelshøjskolen. Han
har i en længere årrække
arbejdet med formueret-
lige problemstillinger
særligt i relation til fast
ejendom. Endvidere for-
sker han inden for inter-
national kontraktret – især længerevarende
erhvervskontrakter.

Hans Henrik Edlund blev cand.jur. i 1985
og lic.jur. i 1992. Inden han i 1995 kom til
Handelshøjskolen, har han bl.a. været ansat
i Folketingets administration og virket som
advokat. Hans Henrik Edlund var 2000-
2004 institutleder på Juridisk Institut, og
det sidste halvandet år har han stået i spid-
sen for Handelshøjskolens ph.d.-skole. Ved
siden af sit akademiske arbejde er Hans
Henrik Edlund også formand for beboerkla-
genævnene i Odder og Århus og det ene af
Århus Kommunes to huslejenævn. Han sid-
der desuden i bestyrelsen for Dansk Selskab
for Boligret.

adjungeret professorat
til hjerneforsker

Hjerneforskeren pro-
fessor Albert Gjedde
er udnævnt til adjunge-
ret professor i radiologi
ved John Hopkins Uni-
versity and Hospital i
Baltimore, USA. Det
betyder, at han flere
gange i det kommende
år skal til USA for at
holde forelæsninger og vejlede studerende
ved John Hopkins Universitet.

Albert Gjedde er professor i medicinsk
neurobiologi ved Klinisk Institut og står i
spidsen for PET Centret ved Århus Syge-
hus. Han er også tilknyttet Center for
Funktionel Integrativ Neurovidenskab, som
han grundlagde, og varetager desuden et
professorat i neurologi og neurokirurgi på
Montreal Neurological Institute.

I forbindelse med årsfesten ud-
delte rektor Lauritz B. Holm-
Nielsen to priser à 75.ooo kr. til
to af universitetets anerkendte
forskere.

Professor, dr.scient. Helge
Kragh blev tildelt Aarhus Uni-
versitets Jubilæumsfonds forsk-
ningsformidlingspris som på-
skønnelse af fremragende og ba-
nebrydende formidling af viden
fra universitetet til samfundet. 

Helge Kragh har de sidste 10
år især beskæftiget sig med kos-
mologiens nyere historie, hvor
han anses for at være den føren-
de forsker. Han er både hoved-
forfatter og redaktør af de to
første bind af det omfattende fi-
rebindsværk om dansk naturvi-
denskabs historie og har forfat-
tet mere end 100 opslag til Den
Store Danske Encyklopædi. Han har desuden
skrevet brede og formidlende oversigtsværker
rettet mod et internationalt publikum.

Professor Berit Eika, MHPE, MI, ph.d., blev
tildelt Aarhus Universitets universitetspæda-

gogiske pris som påskønnelse af hendes ind-
sats for fremragende og banebrydende under-
visning på Aarhus Universitet.

Berit Eika har siden 2000 været leder af En-
heden for Medicinsk Uddannelse ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Den enhed

har hun opbygget fra grunden, og hun har på
imponerende vis udviklet medicinsk uddan-
nelse og universitetspædagogik, så det også
internationalt har vakt opsigt, hedder det i
motiveringen for prisen.

to kinesiske æresdoktorer 
ved aarhus universitet
I anledning af Aarhus Universitets årsfest udnævnte rektor Lauritz B. Holm-Nielsen to forskere
til æresdoktor. De to æresdoktorer har spillet en afgørende rolle i det stærke forskningssamar-
bejde, som Aarhus Universitet har opbygget med Kina.

Professor Bai Chunli blev tildelt æresdoktorgraden i naturvidenskab.
Han kommer fra Chinese Academy of Sciences, hvor han er prorektor,
leder af forskerskolen, direktør for kemisektionen og medlem af forret-
ningsudvalget. 

Professor Bai har i næsten 20 år været en aktiv samarbejdspartner i
forskningen og de faglige forbindelser mellem Chinese Academy of 
Sciences og Aarhus Universitet, især i forbindelse med uddannelsen af
unge forskere på iNANO-centeret. Bai Chunlis forskning omfatter
strukturen og egenskaberne ved polymerkatalysatorer, røntgen-kry-
stallografi af organiske kemiske forbindelser og molekylemekanik.

Professor Yang Huanming fra Beijing Institute of Genomics, Chine-
se Academy of Sciences, blev tildelt æresdoktorgraden i medicin. Han
spiller en central rolle for det intensive samarbejde om genom-
forskning mellem Aarhus Universitet og Beijing Institute of Genomics
– især inden for DNA-sekventering og bioinformatik, men også i for-
bindelse med udveksling af ph.d.-studerende, og han var i 1997 gæste-
professor på Institut for Human Genetik. Igennem 90’erne gennem-
førte han et imponerende arbejde for at få Kina med i den internatio-
nale kortlægning af menneskets arvemasse. Professor Yang og hans
organisation har endvidere bidraget til kortlægningen af hønens og
grisens arvemasse.

prisbelønning for fremragende formidling og pædagogik

Morten Lindholm Nielsen 1974-2007

Med Morten Lindholm Nielsens alt for tidlige bortgang har vi på Aar-
hus Universitet mistet en særdeles dygtig og engageret kollega og ven.
Morten var ved at afslutte sit ph.d.-studium, som omhandlede under-
visning i programmering, da han blev ramt af en alvorlig kræftsygdom.
Morten kom sig tilsyneladende over den første operation selvom det
var et hårdt forløb, og han vendte tilbage til universitetet med stor en-
tusiasme og en ukuelig optimisme. Desværre vendte sygdommen tilba-
ge, men selv i den situation bevarede Morten optimismen og sit positi-
ve livssyn. Morten var i det hele taget en positiv, munter og venlig per-
son, som alle – både studerende og medarbejdere – satte stor pris på.

Morten var cand.mag. i informationsvidenskab med ekstra tilvalg i
softwarekonstruktion under it-vest på Datalogisk Institut. Han blev
efter endt studium ansat som amanuensis og ekstern lektor på Institut
for Informations- og Medievidenskab (IMV). Da it-vest i 2003/2004
besluttede at opslå et stipendium inden for undervisning af program-
mering, var Morten den oplagte kandidat. 

Morten brændte for undervisning og opnåede tidligt stor erfaring,
ligesom han tilegnede sig en stor teoretisk ballast. Morten var en excel-
lent underviser og tog afgjort mange pædagogiske og didaktiske point.

Han har været den drivende kraft i udviklingen af kurserne i program-
mering og systemudvikling på IMV, og han var en stærk kraft i udvik-
lingen af computerspilkurser, bl.a. i Game Engine Programming og
Game Basics.

Morten har publiceret adskillige videnskabelig artikler om undervis-
ning, og flere af disse er udkommet i internationale tidsskrifter eller
konferenceproceedings. Han har også været medforfatter til en artikel i
computermusikkens mest prestigefyldte tidsskrift (Computer Music
Journal, MIT).

Med Morten har vi alle mistet en god kollega og ven, som det var en
fornøjelse at arbejde sammen med. Vi har også mistet en stærk resurce
– gode undervisere og forskere inden for it er en mangelvare. Der er
ingen tvivl om, at Morten efter afslutning af sin ph.d. kunne se frem til
en stor karriere ved universitetet herunder som en drivende kraft i ud-
vikling af undervisningen. 

Æret være Mortens minde

På vegne af kolleger og venner ved Aarhus Universitet 

Steffen Brandorff lektor, institutleder, IMV, Aarhus Universitet

Ole Lehrmann Madsen, professor, Datalogisk Institut, 
Aarhus Universitet

mindeord

Lars Kruse / AU
-foto

fødevarepris til
nanaoforsker
Professor Niels Christian Nielsen, Kemisk
Institut, har modtaget Danisco Prisen
2007. Prisen og de medfølgende 250.000
kr. får han for sin stærke internationale
forskningsprofil og et stort engagement i
opbygning af NanoFOOD-konsortiet. 

Selvom prismodtagerens forskning i
kernemagnetisk resonans spektroskopi
ikke retter sig direkte mod fødevarer,
mener priskomiteen alligevel, at den har
relevans for fødevarerelaterede problem-
stillinger. Prisen er en anerkendelse af, at
Niels Christian Nielsen har indført avan-
cerede videnskabelige metoder til at ka-
rakterisere og måle såvel fødevarekompo-
nenter som fødevareoptagelse i levende
organismer.

Niels Christian Nielsen er leder af Dan-
marks Grundforskningsfonds Center for
Uopløselige Proteinstrukturer, hvor han
udvikler metoder til strukturel og funktio-
nel analyse af membranproteiner, fibriller
og protein aggregater. Centret er tæt inte-
greret med nanosciencecentret iNANO og
NanoFOOD-konsortiet, hvor han har bi-
draget væsentlig til etablering af en forsk-
ningsplatform til anvendelse inden for fø-
devareområdet. 
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legater

Forsvar
HUM
Fredag den 5. oktober 2007 kl. 13.00 forsvarer pro-
fessor Marianne Pade sin doktorafhandling “The Re-
ception of Plutarch’s Lives in Fifteenth-Century Italy”.
Forsvaret finder sted i Auditorium A1, lokale 101, byg-
ning 1333, Bartholins Allé.

Konferering
SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har konfereret
den medicinske doktorgrad til 1. reservelæge Frede
Donskov for afhandlingen “Interleukin-2 based immu-
notherapy in patients with metastatic renal cell car-
cinoma”. 

Forsvar
HUM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden forsvarer
klassisk arkæolog, cand.mag. Jane Hjarl Petersen,
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sorte-
havsstudier, afhandlingen “Cultural Interactions and
Social Strategies on the Pontic Shores. Burial Cus-
toms in the Northern Black Sea Area ca. 550-270
BC”. 

Forsvaret finder sted fredag den 28. september
2007 kl. 13.00 i bygning 1453, lokale 122, Nobelpar-
ken, Jens Chr. Skous Vej 3.

SAM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i stats-
kundskab afholder cand.scient.pol. Michael Bang 
Petersen en offentlig forelæsning over emnet 
“Besidder mennesket ét medfødt mentalt system 
til vurdering af antisocial adfærd, f.eks. forskellige
typer af kriminalitet, og kan dette eller flere med-
fødte mentale systemer forklare antisocial adfærd i
den moderne velfærdsstat?”. Forelæsningen finder
sted fredag den 28. september 2007 kl. 14.15 i 
Auditorium A 1, bygning 1333.

TEO
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i teologi
forsvarer cand.theol. Marie Vejrup Nielsen fredag den
28. september 2007 kl. 13.15 sin afhandling “Being
Human – Crisis and Solution in Grand Narratives of
Humanity. The Doctrine of Sin in Dialogue with Evolu-
tionary Biology.” Forsvaret finder sted i Det Teologis-
ke Fakultets Auditorium 2, bygning 1441.

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i teologi
forsvarer cand.theol. Christine Svinth-Værge Pöder
torsdag den 4. oktober 2007 kl. 10.00 sin afhandling
“Doxologische Entzogenheit. Die fundamentaltheolo-
gische Bedeutung des Gebets bei Karl Barth.” Forsva-
ret finder sted i Det Teologiske Fakultets Auditorium
2, bygning 1441.

Tildelinger
TEO
Det Teologiske Fakultets Akademiske Råd har den 3.
september 2007 tildelt domprovst, cand.theol. Knud
Tage Andersen ph.d.-graden i teologi for afhandling-
en “Påskekalendere i Oldkirken”.

Danmarks Grundforskningsfond
inviterer alle områder af dansk forskning til at ind-
sende interessetilkendegivelser om støtte til ene-
stående grundforskning. Frist for indsendelse af 
interessetilkendegivelser er den 30. november 2007
kl. 16.00. Se opslagets fulde ordlyd på www.dg.dk 

Den Østrigske Ambassade
meddeler hermed, at alle oplysninger om østrigske
stipendier forvaltet af ministeriet til udenlandske 
studerende og videnskabsfolk for sommeren 2008
og studieåret 2008/09 vil være at finde i databasen
“Österreichische Datenbank für Stipendien und 
Forschungsförderung” under adressen www.grants.at 

Institutionen San Cataldo
indkalder ansøgninger til et antal stipendier. Stipen-
dierne består i frit ophold med fuld forplejning på
klosteret San Cataldo i Syditalien. 
Se det fulde opslag på www.sancataldo.dk
Anøgningsfrist for ophold i forårssæsonen er 1. de-
cember 2007. For ophold i vintersæsonen 1. april
2008.

Det Danske Institut i Athen
indkalder ansøgere til stipendier til ophold i perio-
den 1. februar til 31. juli 2008. Stipendierne kan
søges til forskningsophold inden for Grækenlands og
middelhavslandenes arkæologi, kunst og arkitektur.

Studerende, der arbejder med Grækenlands og
middelhavslandenes kulturer, kan søge om ophold
eller frit ophold i instituttets gæstelejlighed i Koukaki
i perioden 1. februar til 31. juli 2008. Ansøgningsfrist
den 27. oktober 2007. Se www.diathens.com

Kræftens Bekæmpelse 
Det Videnskabelige Udvalg offentliggør ansøgnings-
frister til uddelinger af støtte til eksperimentel, kli-
nisk og epidemiologisk kræftforskning.

Ansøgningsfrist for hoveduddelingen (senior- og ju-
niorstipendier): For ansøgninger over 1 mio. kr.: man-
dag den 3. december 2007. For ansøgninger under 1
mio. kr.: fredag den 15. februar 2008.
Andre uddelinger (scholarstipendier og rejser):
15. november 2007. Se www.cancer.dk

doktorgraden 

ph.d.-graden 

forskningsstøtte
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Søges:
Tysk universitetsforsker, arkæolog, kvinde, 45 år,
ikke-ryger, søger 1-værelses lejlighed gerne med
altan. I gå / cykelafstand fra Nobelparken.
Dr. Ellen Rehm email: klaer@hum.au.dk

Aarhus Teater søger centralt beliggende lejligheder
til gæster i forskellige perioder fra 15. oktober
2007 til 1. april 2008. Lejlighederne skal være
møblerede. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater
søger tillige i hele sæsonen 07-08 centralt belig-
gende lejlighed og værelse.
Linda Vestergaard, tlf. 8933 2312 kl. 9.00-14.00

Boligannoncer
Sendes til Studenterrådet, Aarhus Universitet 
Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C, Tlf. 8942 5464
vedlagt 50 kr. til dækning af omkostninger. 

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

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

Redigeret af Journalkontoret, Den Centrale Administration, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, tlf. 8942 1151. Deadline onsdag kl. 12 i ulige uger. 

Journalkontoret forbeholder sig ret til at forkorte opslagene i den trykte avis med henvisning til, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger. Opslag/annoncer sendes til: meddelelser@au.dk 

Fulbright Kommissionen 
har legater til studerende, som vil til USA på studie-
ophold. Legaterne, der udbydes i efterårsrunden, er i
form af hel eller delvis frafald af undervisningsafgift
til specifikke amerikanske institutioner. Ansøgnings-
fristen for studier i det akademiske år 2008-2009 er
den 3. oktober 2007 kl. 12.00. 

Se www.wemakeithappen.dk

Peter og Emma Thomsens legat
Stipendiestøtte ydes efter fundatsens bestemmelser
til trængende, flittige, dygtige og begavede unge,
mandlige personer fra Danmark, som har indfødsret,
således at disse efter bestået studentereksamen eller
endt skolegang kan studere ved universiteterne eller
ved de højere læreanstalter. 

Ansøgningsfrist er den 15. oktober 2007.

Svend Grundtvigs og Axel Olriks legat
Af ovennævnte legat bliver i 2007 uddelt et antal le-
gatportioner mellem kr. 5.000 og kr. 15.000 – i særli-
ge tilfælde op til kr. 30.000 – til en viderekommende
studerende eller en yngre kandidat, der på udpræget
videnskabelig basis studerer nordisk filologi eller kul-
turhistorie, herunder specielt den ældre litteratur, dia-
lektologi og folkloristik. 

Ansøgningsfrist mandag 1. oktober 2007.

Mette Cathrine Raarups Mindelegat
Af ovenstående legat er nogle portioner på mellem
1000 kr. og 2000 kr. efter indstilling fra universitetet
til rådighed for begavede og flittige studerende, som
har bestået 1. del af deres uddannelse. 

Ansøgningsfrist fredag den 5. oktober 2007.

Danfoss Innovation Camp 2007
Under denne overskrift gennemfører Danfoss 
Ventures en række Innovation Camps for studeren-
de. Heldagsarrangement i Århus 23. oktober 2007. 
Ansøgningsfrist den 8. oktober. Flere oplysninger 
og tilmelding på www.danfoss.com/camp

kurser

prisopgaver

E-Iæringsenheden 
tilbyder følgende kurser og workshops for ansatte
ved AU: 

19. sep.: PowerPoint-præsentationer der fænger 

9. okt.: Videokonferencer til undervisning samt små 
og store møder

For yderligere oplysninger og tilmelding se 
ww.au.dk/elearning/kurser/aktuellekurser. 

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

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
inviterer i efteråret 2007 til en foredragsrække i 
Selskabets mødesal på H.C. Andersens Boulevard 35,
3. sal, København V.  Uddybende beskrivelse af fore-
dragene findes på www.royalacademy.dk

Center For Entrepreneurship
tilbyder følgende kurser. Flere oplysninger og tilmel-
ding på www.cfe.dk

01.10. Regnskab og budgetter: På dette kursus kan
du erhverve dig viden om, hvordan en typisk ny
virksomhed er skruet sammen økonomisk – her-
under, hvilke elementer der typisk indgår i regnska-
bet for virksomheden samt de hertil relaterede bud-
getter. 

03.10. Pressehåndtering: Sådan kommer din iværk-
sættervirksomhed i avisen. Presseomtale er typisk
væsentlig billigere end annoncer og derfor en god
markedsføringskanal for iværksættere. 

10.10. Markedsanalyse: Lær dit marked at kende! Er
det et marked for det, du vil beskæftige dig med?

Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet
Udskriver hermed prisopgaverne for 2007.
Se hele opslaget på www1.sdu.dk/Adm/rubrik/ 
Frist for indsendelse af opgaver er torsdag den 15.
januar 2009 kl. 15.00.

Marksman Design Award
With the title “Design the perfect pen” the Markman
Design Award 2007-2008 challenges design students
to conceive a pen, pencil or set of writing accessori-
es. Further information can be found on the website
www.marksmandesignaward.com
The deadline for enrolment is January 31st, 2008.

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på: www.perst.dk

bolig

I løbet af den nærmeste tid sender Informationskontoret nogle eksemplarer 
af nye tryksager ud til hovedområder, institutter, centre mv. 
Man kan få yderligere eksemplarer til at uddele til gæster og samarbejdspartnere hos 

Intern post, tlf. 8942 1078 eller intern-post@au.dk

- Aarhus Universitet 07-08 (profilbrochure, 60 sider)

- Tal og tabeller (8 sider)

- Facts and Figures (8 sider)

- Kort over AU- og ASB-campus på dansk (foldet lommestørrelse)

- Kort over AU- og ASB-campus på engelsk (foldet lommestørrelse)

Der er ved at blive udarbejdet en engelsksproget version af profilbrochuren, 
som ligeledes vil blive udsendt. 
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Mandag 24.
kl. 14.15. the place of 
values in science classrooms 
Mary Ratcliffe, University of Southampton, on how
values are seen in modern science curricula and in
teachers’ practice. Se mere på www.si.au.dk. Mate-
matisk Institut, Auditorium G 1. Arr.: Steno Instituttet.

kl. 19. pussycat og lystmorder
Digteren og litteraturkritikeren Lars Bukdahl om at
anmelde kærligt og nådesløst og om skismaet
mellem at være forfatter og anmelde sine kolleger. 
Gratis/kr. 30. Vejrboden, Nordhavnsgade 1. 
Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS. 

kl. 19.30. dansk naturvidenskabs 
første guldalder
Professor i videnskabshistorie Helge Kragh om 
dansk naturfilosofi og lægekunst i perioden 1570-
1680 og årsagerne til den efterfølgende deroute. 
Kr. 25 for ikke-medlemmer. Richard Mortensen-Stuen,
Studenternes Hus. Arr.: Historia.

Tirsdag 25.
kl. 19. international night
Meet Danish and foreign students. pAKHUSET, 
Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Onsdag 26.
kl. 10. international club
Excursion to the Danish National Environmental 
Research Institute (NERI), University of Aarhus, in 
Silkeborg.

kl. 12.15. veje til rom
Docent, dr.phil. Ole Thomsen præsenterer sin bog
om romersk litteratur fra Plautus til Juvenal. 
Lok. 416, bygn. 1463, Nobelparken. 
Arr.: Institut for Sprog, Litteratur og Kultur.

kl. 14.15. ethics and privacy 
in the internet age
Visiting Professor Charles Ess, Drury University, 
Missouri, describes how Western and Asian views
and beliefs about the individual vis-à-vis the 
community shape radically different notions of “pri-
vacy” – and thus lead to radically different expecta-
tions and national legislation regarding data privacy
protection. Det Store Auditorium, IT-huset, Åbogade. 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 19. kan vi elske ku klux klan?
Er Danmark i virkeligheden Europas mest racistiske
land, og er hadet størst hos klanmedlemmet eller
hos danskeren? spørger forfatter og fotograf Jacob
Holdt med udgangspunkt i sit møde med Ku Klux
Klan. Studenterpræst Steen H. Andreassen prædiker
ved den indledende gudstjeneste. Møllevangskirken.
Arr.: Studentermenigheden.

kl. 19-21. læringsstile
Vi lærer alle sammen på forskellig måde – men 
hvilken, eller rettere hvilke? Læring er en kompleks
proces, der har med følelser, sociale sammenhænge,
miljø, krop og psyke at gøre. Oplæg om Dunns og
Dunns læringsstilsmodel og strategier til aktivt at 
påvirke og optimere læring. Gratis/kr. 50. Vejrboden,
Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

kl. 19.30. begyndelsesbetingelser, 
mirakler og vacuum-bombeguden
Professor Holger Bech Nielsen fra Niels Bohr Institu-
tet har gennem mange år arbejdet på en teori om
betingelserne for universets begyndelse, der indbe-
fatter mirakler, og en beslægtet historie om vacuum-
bombeguden, som han i dag benævner “teori med
en virkning, der også har en imaginær del” – dvs. 
en gud som styrer af verden. Aud. 1, Det Teologiske 
Fakultet. Entré kr. 25. Arr.: Studenterkredsen.

kl. 20. fuldmåneaften
Om efterårets stjernehimmel med myter, musik 
og fortælling. Forestillingen gentages kl. 21.30. 
Entré kr. 60. Steno Museet.

Torsdag 27.
kl. 14.15. nietzsches feminine æstetik
Professor Ellen Mortensen, Universitetet i Bergen, 
om æstetikkens betydning i Nietzsches tænkning 
om “viljen til magt”. Lok. 124, bygn. 1584, Lange-
landsgade 139. Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe 
og Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

Fredag 28.
kl. 13-16. imperialism, 
technology and modernity
Seminar with lectures by Dr. Jan-Georg Deutsch, 
Commonwealth History, University of Oxford, 
Dr. Ben Marsden, Cultural History, University of 
Aberdeen, and Dr. Niels Brimnes, History and Area
Studies, University of Aarhus. Søauditorium 4, 
Building 1252. All welcome. For registration please
send an e-mail to idejbt@hum.au.dk with the subject
“Imperialism Seminar” no later than Wednesday 26
September.

Mandag 1.
kl. 14.15. nations at ease 
with radical knowledge
Research Dean Alan Irwin, Copenhagen Business
School, on the “new” scientific governance with 
specific reference to the pursuit of societal consen-
sus around technical change. Matematisk Institut, 
Auditorium G 1. Host: Steno Instituttet.

Tirsdag 2.
kl. 11-17. computational approaches 
in microRNA research 
Workshop. Lakeside Lecture Theatres (Søauditorier-
ne), Aud. 4. Further information: www.birc.au.dk
Hosts: Bioinformatics Research Center (BiRC) / The
Centre for Theory in Natural Science (CTN).

kl. 12.15-14. hvad sker der 
på den politiske scene i rusland?
Gæsteforeslæsning ved Rikke Helms fra Det Danske
Kulturinstitut i Skt. Petersborg. Bygn. 1410 lok. 044.
Arr.: Dansk Russisk Forening Aarhus og Afd. for 
Slavisk og Ungarsk.

kl. 15-17. master’s thesis inspiration 
Meeting on possibilities and challenges in work 
related to Danish development assistance and carry-
ing out field studies in a developing country. Room
011, Building 1324. Further information www.ddrn.dk.
Host: Danish Development Research Network.

kl. 19. international night
Meet Danish and foreign students. pAKHUSET, 
Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Onsdag 3.
kl. 10-12. international club
Associate Professor Bente Lomstein, Dept. of 
Biological Sciences, on climate change and the 
role of the ocean. Faculty Club, Building 1421, 
1st Floor, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 13.15. tiltrædelsesforelæsning
I forbindelse med sin tiltrædelse som professor i 
klinisk psykiatri holder Poul Videbech forelæsningen
“Psykiatrisk forskning: Fra zebrafisk til psykisk syg-
dom”. Auditoriet, Århus Universitetshospital, Risskov.

Torsdag 4.
kl. 15-18. venture cup
Har du en god idé? “Kick Off” til Venture Cup i 
region Midtjylland. Læs mere på www.venturecup.dk.
Center for Entrepreneurship, Finlandsgade 25.

Fredag 5.
kl. 13-16. kirken mellem magterne
Fagligt seminar om økumeni, bekendelse og grundt-
vigianisme i dag. Aud. 1, Det Teologiske Fakultet. 
Se www.teo.au.dk. Arr.: Det Teologiske Fakultet. 

kl. 20. imv-awards 2007
Årets show med rød løber, rampelys, lange kjoler 
og kolde cocktails. Blandt årets produktioner af 
reklamefilm kåres bedste skuespiller, bedste idé 
og bedste teknik. 80’er bandet ZigZag spiller op til
dans. Dørene åbner kl. 18.30. Billetter (50 kr.) købes
fra d. 24. september på IMV, Helsingforsgade 8. 
sTUDENTERHUS åRHUS, Nordhavnsgade 1. Arr.: 
Studerende på Informations- og Medievidenskab.

Mandag 8. 
kl. 11.15 social inclusion in uk museum
Gæsteforelæsning ved Jocelyn Dodd, Director of the
Research Centre for Museum and Galleries, hvor hun
forsker i museernes sociale rolle og museet som læ-
ringsrum. Antikmuseet, Victor Albecks Vej, bygn.
1414. Arr.: Center for Museologi.

kl. 14.15. science: methodological virtues,
epistemic achievement, practical use 
Martin Carrier, University of Bielefeldt, Germany. 
Matematisk Institut, Auditorium G 1: 
Arr.: Steno Instituttet.

kl. 15.15. et naturhistorisk forsvarligt
grundlag for en erkendelsesetik 
I foredragsrækken Religion under angreb diskuterer
geologen og palæontologen Jens Morten Hansen
præmisserne for forståelsen af menneskets disposi-
tioner for at tro, som han mener let kan lede i uføre
og medfører visse erkendelsesteoretiske udfordrin-
ger. Der er behov for en både humanistisk og natur-
videnskabeligt forsvarlig erkendelsesetik, mener han.
Mere på www.teo.au.dk/teonat/ Studenternes Hus,
mødelokale 2. Arr.: Forum Teologi Naturvidenskab.

Tirsdag 9. 
kl. 16.15. religion og massemedier  
Kan massemedierne i deres konstitution og form
siges at rumme religiøse aspekter? Det spørgsmål
tager adjunkt Inger Lundager Knudsen op ud fra
bl.a. tysk og amerikansk interdisciplinær forskning i
“medie-religion” – og diskuterer, hvilke implikationer
massemediernes implicitte religiøse træk kan få for
religionens egen kommunikation i dag. Aud. 2, 
Det Teologiske Fakultet. Arr.: Teologisk Forening.

kl. 19. international night
Meet Danish and foreign students. pAKHUSET, 
Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Onsdag 10. 
kl. 10-12 international club
My Australia by Juletta Christensen. Faculty Club, 
Building 1421, 1st Floor, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 12.15. exchange students in 
a lingua franca english bubble
Associate professor Tim Caudery on research on the
language experiences of exchange students in
Scandinavia. Building 1463, room 416. 
Host: Institute of Language, Literature and Culture.

kl. 14.15. hvad er der blevet 
af de gode gamle tv-spot?
Jacob Bagai, ejer af reklameskolen Adcademy, om at
generere samtale og omtale gennem engagerende
tv-spots. Det Store Auditorium, IT-huset, Åbogade.
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 19. plastic fantastic
Er skønhedsoperationer menneskets sejr over 
naturens luner eller en undertrykkende praksis styret
af en pengehungrende industri og en patriarkalsk
samfundsstruktur? Overlæge Karin Garde, Sct. Hans
Hospital, om plastikkirurgi og kosmetisk kirurgi. 
Møllevangskirken. Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 11.
kl. 14.15. performativitet og feedback-sløjfer
Ph.d.-stipendiat Siemke Böhnisch diskuterer Fischer-
Lichtes teser om feed-backsløjfen med det sigte at
videreudvikle systematiske teser som sådanne. 
Lok. 124, bygn. 1584, Kasernen, Langelandsgade.
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet for
Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 19.30. er der plads til 
mirakler i naturvidenskaben?
Nej, svarer professor Helge Kragh, Steno Instituttet.
Men hvis et mirakel blot er et ekstremt usædvanligt
fænomen, stiller sagen sig anderledes. Der er dog
ingen grund til videnskabeligt at acceptere egentlige
mirakler. Kr. 25. Richard Mortensen-Stuen, Studenter-
nes Hus. Arr.: Studenterkredsen.
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mirakler
Jordens klima ændrer sig, og klimaforan-
dringer har altid været et grundlæggende
vilkår for jordens udvikling. De globale
overvågningssystemer viser, at vi går mod
et varmere og mere fugtigt klima. Årsagen
er sandsynligvis en øget drivhuseffekt på
grund af menneskeskabte aktiviteter. I de
senere år har der været fokus på Grøn-
lands indlandsis, som mange politikere
har besøgt for ved selvsyn at forsikre sig
om klimaændringers betydning. 

I foredragsrækken Forskning i fokus
giver lektor Niels Tvis Knudsen fra Geolo-
gisk Institut et indblik i nogle af de nyes-
te resultater om ændringer i Grønlands
indlandsis og gletsjere på Disko og Ang-
massalik Ø, hvor han selv har været aktiv

i samarbejde med andre forskere. Fore-
draget vil også lægge op til en diskussion
af den betydning, ændringerne i indlands-
isen og andre gletsjere kan få på længere
sigt.

Forskning i fokus er et samarbejde
mellem Aarhus Universitet, Folkeuniver-
sitetet i Århus og Politiken, og foredrage-
ne er åbne for alle. Det er muligt at 
reservere plads på www.politikenbillet.dk

forskning i fokus
3. oktober kl. 16.30-18
aud. 1, søauditorierne
universitetsparken

Ovenstående cocktail er temaet for et seminar,
som fra forskellige vinkler ser på brugen af musik
og anden lyd i film og tv, som husapotek i MP3,
som underlægning for madprogrammer og i bran-
ding. Det er Iben Have og Charlotte Rørdam Lar-
sen fra forskningsnetværket “Emotion, viden og
kultur”, der har arrangeret seminaret. Netværkets
primære intention er at sætte emotioner på
dagsordenen i den humanistiske forskning. Det

kalder på en tværfaglighed, som på dette seminar
manifesterer sig i krydsfeltet mellem praksis og
forskning i musik og medievidenskab. 

Hele programmet kan hentes i PDF via www.vi-
denssamfundet.au.dk

musik, medier og emotioner
11. oktober, kl. 9-16
kasernescenen, langelandsgade

musik, medier og emotioner

At give sig i kast med at udforske islam og musli-
mer i de vestlige samfund kan give alvorlige skram-
mer. Bare spørg religionshistorikere som Tim Jensen
og Jørgen Bæk Simonsen, som Dansk Folkepartis
Jesper Langballe på forhånd vil udelukke fra at få
del i de 10 millioner kr., der skal fordeles til forsk-
ning i islam i Danmark. Efter hans mening er de for
muslim-venlige.

Den politiske stempling af islamforskere optager
også Forum for Islamforskning (FOFI), der på sin
hjemmeside har en bekymret kommentar til opfat-
telsen af islamforskere som politiske agenter. Den
kan betyde, at islamforskningen kommer til at frem-
stå som politisk og ideologisk motiveret. FOFI me-
ner, det også kan få negative konsekvenser for
forskningens kvalitet, hvis forskerne permanent
tvinges til at forsvare kvaliteten og oprigtigheden af
deres forskning. 

Hvad islamforskere rent faktisk bl.a. beskæftiger
sig med, kan man høre mere om på et seminar,
som FIFO afvikler på Aarhus Universitet. Blandt em-
nerne i fire korte oplæg er “Islamisme og krigen i
Irak” og radikaliseringsprocesser blandt unge musli-
mer i København. Og der er sat god tid af til debat
med forskerne. Se www.islamforskning.dk

forum for islamforskning
seminar
10. oktober, kl. 10-16
hornung-stuen, studenternes hus

kvinder i akademia
At mænd er det altdominerende køn i Akademia, er
både en velkendt og veldokumenteret sag. Alligevel
sker der forbavsende lidt for at rette op på ulighe-
den. Nu kalder kvindenetværket frAU på Aarhus Uni-
versitet (female researchers AU) igen til et stormøde
for at få sagen til debat, denne gang med fokus på
rekruttering af kvinder til forskerstillinger på universi-
teterne. Hva’ nu AU? lyder spørgsmålet, som bl.a.
prorektor Nina Smith skal svare på i sit oplæg med
fokus på AU.

På mødet vil frAU også lancere en række tiltag til
at rette op på skævhederne.

– Mere aktuelle statistikker på fordelingen af
mænd og kvinder både ved besættelse af stillinger,
udvalgsarbejde og administrative poster kan give
konkrete tal som grundlag for debatten, men også
en større bevidsthed om, hvordan det står til, fortæl-
ler lektor Vibeke Lehmann fra netværket. frAU vil
også foreslå, at AU laver en kampagne for flere
kvinder i forskningen, men der kommer ingen for-
slag om kvoteordninger eller øremærkede stillinger.
Derimod ser netværket gerne, at udviklingskontrak-
ten forsynes med en målsætning om en større kvin-
deandel.

Ud over Nina Smith deltager også det socialdemo-
kratiske medlem af Europaparlamentet Britta Knud-
sen, der sætter et internationalt perspektiv på debat-
ten, samt direktør Else Marie Stilling, der med erfa-
ringer fra Studenterrådgivningen vil svare på, hvorfor
kvinder falder fra på vejen mod Akademia.

kvinder i akademia
2. oktober kl. 11.30-15
matematisk auditorium F
tilmelding senest 28. september
www.frau.au.dk

med på en lytter
Med bogen En højere sags tjeneste har journalisten
Hans Davidsen-Nielsen lirket døren op til efterret-
ningstjenestens hermetisk lukkede verden. Så folk
med hang til spioner, overløbere og andet godtfolk
fra agentverdenen kan med fordel bruge et par timer
i de historiestuderendes foredragsforening Historia,
som byder på et foredrag med manden, der både fik
adgang til arkiverne hos Politiets Efterretningstjenes-
te (PET) og interviews med nøglepersoner i samme
tjeneste.

Hvem tegnede PET, da Øst og Vest udkæmpede
den kolde krig? Hvordan tænkte og handlede de per-
soner, der havde ansvaret for Danmarks indre sikker-
hed, fra verden gik kold, til den tøede op med Ber-
linmurens fald i 1989? Vi ved i hvert fald, at PET stik
mod regeringens ordre nedfotograferede hemmelige
kartoteker med oplysninger om hundredtusindvis af
danskere og gemte mikrofilmene på den danske am-
bassade i Washington. Det kom frem, da forfatteren i
1998 fandt en tidligere justitsministers dagbog og fik
idéen til sin aktuelle bog.

de lyttede med 
– pet og den kolde krig
9. oktober kl. 19.30
kr. 25.
richard mortensen-stuen, studenternes hus 

farlig forskning

klimaet og grønlands gletsjere

Den danske regering og Grønlands landsstyre har flere gange inviteret prominente udenlandske 
gæster til Ilulissat (Jakobshavn) for at fremvise følgerne af klimaforandringer.

B
ob Strong / Scanpix 

Scanpix 
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Mandag 24.
kl. 14.15. the place of 
values in science classrooms 
Mary Ratcliffe, University of Southampton, on how
values are seen in modern science curricula and in
teachers’ practice. Se mere på www.si.au.dk. Mate-
matisk Institut, Auditorium G 1. Arr.: Steno Instituttet.

kl. 19. pussycat og lystmorder
Digteren og litteraturkritikeren Lars Bukdahl om at
anmelde kærligt og nådesløst og om skismaet
mellem at være forfatter og anmelde sine kolleger. 
Gratis/kr. 30. Vejrboden, Nordhavnsgade 1. 
Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS. 

kl. 19.30. dansk naturvidenskabs 
første guldalder
Professor i videnskabshistorie Helge Kragh om 
dansk naturfilosofi og lægekunst i perioden 1570-
1680 og årsagerne til den efterfølgende deroute. 
Kr. 25 for ikke-medlemmer. Richard Mortensen-Stuen,
Studenternes Hus. Arr.: Historia.

Tirsdag 25.
kl. 19. international night
Meet Danish and foreign students. pAKHUSET, 
Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Onsdag 26.
kl. 10. international club
Excursion to the Danish National Environmental 
Research Institute (NERI), University of Aarhus, in 
Silkeborg.

kl. 12.15. veje til rom
Docent, dr.phil. Ole Thomsen præsenterer sin bog
om romersk litteratur fra Plautus til Juvenal. 
Lok. 416, bygn. 1463, Nobelparken. 
Arr.: Institut for Sprog, Litteratur og Kultur.

kl. 14.15. ethics and privacy 
in the internet age
Visiting Professor Charles Ess, Drury University, 
Missouri, describes how Western and Asian views
and beliefs about the individual vis-à-vis the 
community shape radically different notions of “pri-
vacy” – and thus lead to radically different expecta-
tions and national legislation regarding data privacy
protection. Det Store Auditorium, IT-huset, Åbogade. 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 19. kan vi elske ku klux klan?
Er Danmark i virkeligheden Europas mest racistiske
land, og er hadet størst hos klanmedlemmet eller
hos danskeren? spørger forfatter og fotograf Jacob
Holdt med udgangspunkt i sit møde med Ku Klux
Klan. Studenterpræst Steen H. Andreassen prædiker
ved den indledende gudstjeneste. Møllevangskirken.
Arr.: Studentermenigheden.

kl. 19-21. læringsstile
Vi lærer alle sammen på forskellig måde – men 
hvilken, eller rettere hvilke? Læring er en kompleks
proces, der har med følelser, sociale sammenhænge,
miljø, krop og psyke at gøre. Oplæg om Dunns og
Dunns læringsstilsmodel og strategier til aktivt at 
påvirke og optimere læring. Gratis/kr. 50. Vejrboden,
Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

kl. 19.30. begyndelsesbetingelser, 
mirakler og vacuum-bombeguden
Professor Holger Bech Nielsen fra Niels Bohr Institu-
tet har gennem mange år arbejdet på en teori om
betingelserne for universets begyndelse, der indbe-
fatter mirakler, og en beslægtet historie om vacuum-
bombeguden, som han i dag benævner “teori med
en virkning, der også har en imaginær del” – dvs. 
en gud som styrer af verden. Aud. 1, Det Teologiske 
Fakultet. Entré kr. 25. Arr.: Studenterkredsen.

kl. 20. fuldmåneaften
Om efterårets stjernehimmel med myter, musik 
og fortælling. Forestillingen gentages kl. 21.30. 
Entré kr. 60. Steno Museet.

Torsdag 27.
kl. 14.15. nietzsches feminine æstetik
Professor Ellen Mortensen, Universitetet i Bergen, 
om æstetikkens betydning i Nietzsches tænkning 
om “viljen til magt”. Lok. 124, bygn. 1584, Lange-
landsgade 139. Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe 
og Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

Fredag 28.
kl. 13-16. imperialism, 
technology and modernity
Seminar with lectures by Dr. Jan-Georg Deutsch, 
Commonwealth History, University of Oxford, 
Dr. Ben Marsden, Cultural History, University of 
Aberdeen, and Dr. Niels Brimnes, History and Area
Studies, University of Aarhus. Søauditorium 4, 
Building 1252. All welcome. For registration please
send an e-mail to idejbt@hum.au.dk with the subject
“Imperialism Seminar” no later than Wednesday 26
September.

Mandag 1.
kl. 14.15. nations at ease 
with radical knowledge
Research Dean Alan Irwin, Copenhagen Business
School, on the “new” scientific governance with 
specific reference to the pursuit of societal consen-
sus around technical change. Matematisk Institut, 
Auditorium G 1. Host: Steno Instituttet.

Tirsdag 2.
kl. 11-17. computational approaches 
in microRNA research 
Workshop. Lakeside Lecture Theatres (Søauditorier-
ne), Aud. 4. Further information: www.birc.au.dk
Hosts: Bioinformatics Research Center (BiRC) / The
Centre for Theory in Natural Science (CTN).

kl. 12.15-14. hvad sker der 
på den politiske scene i rusland?
Gæsteforeslæsning ved Rikke Helms fra Det Danske
Kulturinstitut i Skt. Petersborg. Bygn. 1410 lok. 044.
Arr.: Dansk Russisk Forening Aarhus og Afd. for 
Slavisk og Ungarsk.

kl. 15-17. master’s thesis inspiration 
Meeting on possibilities and challenges in work 
related to Danish development assistance and carry-
ing out field studies in a developing country. Room
011, Building 1324. Further information www.ddrn.dk.
Host: Danish Development Research Network.

kl. 19. international night
Meet Danish and foreign students. pAKHUSET, 
Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Onsdag 3.
kl. 10-12. international club
Associate Professor Bente Lomstein, Dept. of 
Biological Sciences, on climate change and the 
role of the ocean. Faculty Club, Building 1421, 
1st Floor, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 13.15. tiltrædelsesforelæsning
I forbindelse med sin tiltrædelse som professor i 
klinisk psykiatri holder Poul Videbech forelæsningen
“Psykiatrisk forskning: Fra zebrafisk til psykisk syg-
dom”. Auditoriet, Århus Universitetshospital, Risskov.

Torsdag 4.
kl. 15-18. venture cup
Har du en god idé? “Kick Off” til Venture Cup i 
region Midtjylland. Læs mere på www.venturecup.dk.
Center for Entrepreneurship, Finlandsgade 25.

Fredag 5.
kl. 13-16. kirken mellem magterne
Fagligt seminar om økumeni, bekendelse og grundt-
vigianisme i dag. Aud. 1, Det Teologiske Fakultet. 
Se www.teo.au.dk. Arr.: Det Teologiske Fakultet. 

kl. 20. imv-awards 2007
Årets show med rød løber, rampelys, lange kjoler 
og kolde cocktails. Blandt årets produktioner af 
reklamefilm kåres bedste skuespiller, bedste idé 
og bedste teknik. 80’er bandet ZigZag spiller op til
dans. Dørene åbner kl. 18.30. Billetter (50 kr.) købes
fra d. 24. september på IMV, Helsingforsgade 8. 
sTUDENTERHUS åRHUS, Nordhavnsgade 1. Arr.: 
Studerende på Informations- og Medievidenskab.

Mandag 8. 
kl. 11.15 social inclusion in uk museum
Gæsteforelæsning ved Jocelyn Dodd, Director of the
Research Centre for Museum and Galleries, hvor hun
forsker i museernes sociale rolle og museet som læ-
ringsrum. Antikmuseet, Victor Albecks Vej, bygn.
1414. Arr.: Center for Museologi.

kl. 14.15. science: methodological virtues,
epistemic achievement, practical use 
Martin Carrier, University of Bielefeldt, Germany. 
Matematisk Institut, Auditorium G 1: 
Arr.: Steno Instituttet.

kl. 15.15. et naturhistorisk forsvarligt
grundlag for en erkendelsesetik 
I foredragsrækken Religion under angreb diskuterer
geologen og palæontologen Jens Morten Hansen
præmisserne for forståelsen af menneskets disposi-
tioner for at tro, som han mener let kan lede i uføre
og medfører visse erkendelsesteoretiske udfordrin-
ger. Der er behov for en både humanistisk og natur-
videnskabeligt forsvarlig erkendelsesetik, mener han.
Mere på www.teo.au.dk/teonat/ Studenternes Hus,
mødelokale 2. Arr.: Forum Teologi Naturvidenskab.

Tirsdag 9. 
kl. 16.15. religion og massemedier  
Kan massemedierne i deres konstitution og form
siges at rumme religiøse aspekter? Det spørgsmål
tager adjunkt Inger Lundager Knudsen op ud fra
bl.a. tysk og amerikansk interdisciplinær forskning i
“medie-religion” – og diskuterer, hvilke implikationer
massemediernes implicitte religiøse træk kan få for
religionens egen kommunikation i dag. Aud. 2, 
Det Teologiske Fakultet. Arr.: Teologisk Forening.

kl. 19. international night
Meet Danish and foreign students. pAKHUSET, 
Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Onsdag 10. 
kl. 10-12 international club
My Australia by Juletta Christensen. Faculty Club, 
Building 1421, 1st Floor, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 12.15. exchange students in 
a lingua franca english bubble
Associate professor Tim Caudery on research on the
language experiences of exchange students in
Scandinavia. Building 1463, room 416. 
Host: Institute of Language, Literature and Culture.

kl. 14.15. hvad er der blevet 
af de gode gamle tv-spot?
Jacob Bagai, ejer af reklameskolen Adcademy, om at
generere samtale og omtale gennem engagerende
tv-spots. Det Store Auditorium, IT-huset, Åbogade.
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 19. plastic fantastic
Er skønhedsoperationer menneskets sejr over 
naturens luner eller en undertrykkende praksis styret
af en pengehungrende industri og en patriarkalsk
samfundsstruktur? Overlæge Karin Garde, Sct. Hans
Hospital, om plastikkirurgi og kosmetisk kirurgi. 
Møllevangskirken. Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 11.
kl. 14.15. performativitet og feedback-sløjfer
Ph.d.-stipendiat Siemke Böhnisch diskuterer Fischer-
Lichtes teser om feed-backsløjfen med det sigte at
videreudvikle systematiske teser som sådanne. 
Lok. 124, bygn. 1584, Kasernen, Langelandsgade.
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet for
Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 19.30. er der plads til 
mirakler i naturvidenskaben?
Nej, svarer professor Helge Kragh, Steno Instituttet.
Men hvis et mirakel blot er et ekstremt usædvanligt
fænomen, stiller sagen sig anderledes. Der er dog
ingen grund til videnskabeligt at acceptere egentlige
mirakler. Kr. 25. Richard Mortensen-Stuen, Studenter-
nes Hus. Arr.: Studenterkredsen.
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mirakler
Jordens klima ændrer sig, og klimaforan-
dringer har altid været et grundlæggende
vilkår for jordens udvikling. De globale
overvågningssystemer viser, at vi går mod
et varmere og mere fugtigt klima. Årsagen
er sandsynligvis en øget drivhuseffekt på
grund af menneskeskabte aktiviteter. I de
senere år har der været fokus på Grøn-
lands indlandsis, som mange politikere
har besøgt for ved selvsyn at forsikre sig
om klimaændringers betydning. 

I foredragsrækken Forskning i fokus
giver lektor Niels Tvis Knudsen fra Geolo-
gisk Institut et indblik i nogle af de nyes-
te resultater om ændringer i Grønlands
indlandsis og gletsjere på Disko og Ang-
massalik Ø, hvor han selv har været aktiv

i samarbejde med andre forskere. Fore-
draget vil også lægge op til en diskussion
af den betydning, ændringerne i indlands-
isen og andre gletsjere kan få på længere
sigt.

Forskning i fokus er et samarbejde
mellem Aarhus Universitet, Folkeuniver-
sitetet i Århus og Politiken, og foredrage-
ne er åbne for alle. Det er muligt at 
reservere plads på www.politikenbillet.dk

forskning i fokus
3. oktober kl. 16.30-18
aud. 1, søauditorierne
universitetsparken

Ovenstående cocktail er temaet for et seminar,
som fra forskellige vinkler ser på brugen af musik
og anden lyd i film og tv, som husapotek i MP3,
som underlægning for madprogrammer og i bran-
ding. Det er Iben Have og Charlotte Rørdam Lar-
sen fra forskningsnetværket “Emotion, viden og
kultur”, der har arrangeret seminaret. Netværkets
primære intention er at sætte emotioner på
dagsordenen i den humanistiske forskning. Det

kalder på en tværfaglighed, som på dette seminar
manifesterer sig i krydsfeltet mellem praksis og
forskning i musik og medievidenskab. 

Hele programmet kan hentes i PDF via www.vi-
denssamfundet.au.dk

musik, medier og emotioner
11. oktober, kl. 9-16
kasernescenen, langelandsgade

musik, medier og emotioner

At give sig i kast med at udforske islam og musli-
mer i de vestlige samfund kan give alvorlige skram-
mer. Bare spørg religionshistorikere som Tim Jensen
og Jørgen Bæk Simonsen, som Dansk Folkepartis
Jesper Langballe på forhånd vil udelukke fra at få
del i de 10 millioner kr., der skal fordeles til forsk-
ning i islam i Danmark. Efter hans mening er de for
muslim-venlige.

Den politiske stempling af islamforskere optager
også Forum for Islamforskning (FOFI), der på sin
hjemmeside har en bekymret kommentar til opfat-
telsen af islamforskere som politiske agenter. Den
kan betyde, at islamforskningen kommer til at frem-
stå som politisk og ideologisk motiveret. FOFI me-
ner, det også kan få negative konsekvenser for
forskningens kvalitet, hvis forskerne permanent
tvinges til at forsvare kvaliteten og oprigtigheden af
deres forskning. 

Hvad islamforskere rent faktisk bl.a. beskæftiger
sig med, kan man høre mere om på et seminar,
som FIFO afvikler på Aarhus Universitet. Blandt em-
nerne i fire korte oplæg er “Islamisme og krigen i
Irak” og radikaliseringsprocesser blandt unge musli-
mer i København. Og der er sat god tid af til debat
med forskerne. Se www.islamforskning.dk

forum for islamforskning
seminar
10. oktober, kl. 10-16
hornung-stuen, studenternes hus

kvinder i akademia
At mænd er det altdominerende køn i Akademia, er
både en velkendt og veldokumenteret sag. Alligevel
sker der forbavsende lidt for at rette op på ulighe-
den. Nu kalder kvindenetværket frAU på Aarhus Uni-
versitet (female researchers AU) igen til et stormøde
for at få sagen til debat, denne gang med fokus på
rekruttering af kvinder til forskerstillinger på universi-
teterne. Hva’ nu AU? lyder spørgsmålet, som bl.a.
prorektor Nina Smith skal svare på i sit oplæg med
fokus på AU.

På mødet vil frAU også lancere en række tiltag til
at rette op på skævhederne.

– Mere aktuelle statistikker på fordelingen af
mænd og kvinder både ved besættelse af stillinger,
udvalgsarbejde og administrative poster kan give
konkrete tal som grundlag for debatten, men også
en større bevidsthed om, hvordan det står til, fortæl-
ler lektor Vibeke Lehmann fra netværket. frAU vil
også foreslå, at AU laver en kampagne for flere
kvinder i forskningen, men der kommer ingen for-
slag om kvoteordninger eller øremærkede stillinger.
Derimod ser netværket gerne, at udviklingskontrak-
ten forsynes med en målsætning om en større kvin-
deandel.

Ud over Nina Smith deltager også det socialdemo-
kratiske medlem af Europaparlamentet Britta Knud-
sen, der sætter et internationalt perspektiv på debat-
ten, samt direktør Else Marie Stilling, der med erfa-
ringer fra Studenterrådgivningen vil svare på, hvorfor
kvinder falder fra på vejen mod Akademia.

kvinder i akademia
2. oktober kl. 11.30-15
matematisk auditorium F
tilmelding senest 28. september
www.frau.au.dk

med på en lytter
Med bogen En højere sags tjeneste har journalisten
Hans Davidsen-Nielsen lirket døren op til efterret-
ningstjenestens hermetisk lukkede verden. Så folk
med hang til spioner, overløbere og andet godtfolk
fra agentverdenen kan med fordel bruge et par timer
i de historiestuderendes foredragsforening Historia,
som byder på et foredrag med manden, der både fik
adgang til arkiverne hos Politiets Efterretningstjenes-
te (PET) og interviews med nøglepersoner i samme
tjeneste.

Hvem tegnede PET, da Øst og Vest udkæmpede
den kolde krig? Hvordan tænkte og handlede de per-
soner, der havde ansvaret for Danmarks indre sikker-
hed, fra verden gik kold, til den tøede op med Ber-
linmurens fald i 1989? Vi ved i hvert fald, at PET stik
mod regeringens ordre nedfotograferede hemmelige
kartoteker med oplysninger om hundredtusindvis af
danskere og gemte mikrofilmene på den danske am-
bassade i Washington. Det kom frem, da forfatteren i
1998 fandt en tidligere justitsministers dagbog og fik
idéen til sin aktuelle bog.

de lyttede med 
– pet og den kolde krig
9. oktober kl. 19.30
kr. 25.
richard mortensen-stuen, studenternes hus 

farlig forskning

klimaet og grønlands gletsjere

Den danske regering og Grønlands landsstyre har flere gange inviteret prominente udenlandske 
gæster til Ilulissat (Jakobshavn) for at fremvise følgerne af klimaforandringer.
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god mødekultur: husk tissepauser
Hyppige afbrydelser, ringende mobiltelefoner og ikke 
mindst mangel på tissepauser. Det er nogle af de væsent-
ligste frustrationer, folk har i forbindelse med forretnings-
møder, viser en ny amerikansk undersøgelse.

Firmaet Opinion Research har spurgt 1073 medarbejde-
re i amerikanske virksomheder, hvad der frustrerer dem 
mest ved møder. Øverst på listen ligger, at mødelederen 
er uforberedt og uorganiseret. 27 procent af de adspurgte 
mener således, at det er det mest frustrerende ved 
møder. Dernæst kommer kolleger, der hele tiden forsøger 
at afbryde og dominere (17 procent). 

Måske lidt overraskende synes flere (9 procent), at 
det er mere irriterende, at andre mødedeltagere falder i 
søvn under mødet, end at de tjekker deres email (kun 5 
procent).

Undersøgelsen fandt også ud af, at alder betyder en 
del for, hvad der frustrerer. Respondenter over 55 år fandt 
indlagte tissepauser ”meget vigtigt”, mens mange af de 
adspurgte mellem 18 og 25 år tillagde det høj prioritet, at 
der serveres mad og drikke. Derimod beklagede ingen sig 
tilsyneladende over manglen på rygepauser.

mønter er for fattigfolk
Et videnskabeligt forsøg dokumenterer nu, at det er helt 
urealistisk, når verdens rigeste and, Joakim von And, 
glædesstrålede bader i sit bjerg af mønter og pedantisk 
pudser sin første femogtyveøre. For faktisk er fattigfolk 
meget mere begejstrede for mønter end velhavere, viser 
forsøget fra Cambridge Universitet. 

I forsøget blev forsøgspersoner med indtægter fra nul 
til 330.000 kroner stillet en række opgaver, mens for-
skerne skannede deres hjerneaktivitet. 

For hver opgave fik forsøgspersonerne en belønning 
i form af småpenge. De fattigste forsøgspersoner løste 
opgaven tre gange hurtigere end de rigeste. Og de fat-
tiges hjerner lyste op på skanningen bare ved udsigten 
til en mønt. 

Forsøgspersonerne var valgt, så grupperne var sam-
menlignelige med hensyn til uddannelse og alder. 

Økonomisk gevinst 
ved Cobains selvmord

rockStjErNEr

Det hører bestemt til sjældenhederne, at 
grunge-rock optræder i videnskabelige 
artikler – i hvert fald inden for økonomi. 
Men i det godt to år gamle studie Artists’ 
Suicides as a Public Good er den afdøde 
Nirvana-forsanger Kurt Cobain selve ho-
vedpersonen. 

Det er den engelske økonomiprofessor 
Samuel Cameron og hans amerikanske 
psykologkollega David Lester, der har 
inddraget Cobain i deres forsøg på at sige 
noget om, hvorvidt det kan gavne (sam-
funds)økonomien, at en verdenskendt 
kunstner tager billetten ved egen hånd – 
f.eks. med et haglgevær. Trods det dystre 
emne er tonen i artiklen ganske munter.

– Et strengt økonomisk syn på selv-
mord har ledt os til det standpunkt, at 
selvmord kan være en god ting, lyder det 
optimistiske budskab i begyndelsen af 
artiklen, der er offentliggjort i Archives of 
Suicide Research.

Stort potentiale i selvmord
Cameron og Lester går frisk til værks i 
deres opregning af kredit- og debitsiden af 
Cobains selvmord i 1994. Der er klart mest 
på kreditsiden: stigning i salg af Nirvanas 

musik og anden Nirvana-merchandise; 
stor stigning i den ”ikoniske værdi” af de 
produkter, Nirvana-fans købte før Cobains 
selvmord. Derudover kommer forskellige 
følelsesmæssige reaktioner til fordel for 
Cobain og Nirvana, som teoretisk også kan 
have en økonomisk værdi, samt den øgede 
opmærksomhed og dermed også det mer-
salg, som Cobains talentløse sangerinde-
enke Courtney Love har profiteret af siden 
mandens tidlige død.

I et mere spekulativt afsnit i artiklen 
funderer forfatterne over betydningen af, 
at Kurt Cobain døde som 27-årig. Det er 
relativt tidligt, konstaterer de, men dog 
forholdsvis sent i mange rocksangeres 
karriere.

– Måske var potentialet for Cobains 
fremtidige kunstneriske produktivitet 
langt mindre end det potentiale, hans 
selvmord udløste. Faktisk er det sand-
synligt, at middelmådige musikudgivelser 
i fremtiden ville have virket negativt på 
Cobains omdømme og ført til et mindre 
salg af udgivelserne fra hans storhedstid, 
skriver forfatterne, som desværre i slut-
ningen af artiklen punkterer lidt af den 
videnskabelige styrke i deres banebry-
dende forskning. Her skriver de nemlig, 
at de ikke har kunnet fremskaffe de data, 

der ville være nødvendige for en mere til-
bundsgående undersøgelse.

– For nuværende har det været umu-
ligt at udføre en metodologisk pålidelig 
undersøgelse af dette fænomen, lyder den 
defensive udgang på artiklen.

Døden gav succes
Spørger man den svenske forfatter Jan 
Guillou, er der næppe tvivl om, at han 
giver Cameron og Lester ret, at død kan 
fremme økonomisk gevinst. I et interview 
i Nyhedsavisen harcelerer han over sin 
forfatter-kollega Stieg Larssons posthume 
megasucces. Manden er åbenlyst talent-
løs, mener Guillou, men da han døde 
af en blodprop i hjertet i 2004, fik han 
straks succes.

– Der findes åbenbart en ufejlbarlig 
måde at lancere sig litterært. Og det er at 
dø, lyder der spydigt fra Guillou. 

Nyhedsavisen borer desværre ikke i, om 
Guillou selv har overvejet er hurtigt selv-
mord for at sikre sin egen posthume succes.

Kilde: Archives of Suicide Research 2005; 9(4):389-96.

Hans Plauborg / hp@adm.au.dk  

Der kan være penge i et tidligt selvmord fra en berømt kunstner.  
Det antyder et lille økonomisk studie af Nirvana-sangeren Kurt Cobain.
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Tissepauser er vigtige – især for folk over 55.

Joakim von And holder ikke.  
Det er kun fattige, der kan smile så bredt over en mønt.


