
Fra årsskiftet bliver Lars Qvortrup ny dekan 
på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. 
Han betegner stillingen som et ”drømmejob” 
og har tre overordnede områder, han vil satse 
på i de kommende år. Det første gælder en 
udvikling af universitetspædagogikken. Det 
andet er læreruddannelsen, som Aarhus 
Universitet har ansøgt om at udbyde, og så 
ønsker han, at DPU skal være en ”school of 
education” i verdensklasse.

To ud af tre forskerrepræsentanter i universitetets be-
styrelse genopstiller ikke. Professor Jørgen Grønnegård 
Christensen forlader posten som medarbejdervalgt med-
lem sammen med professor Jens Ulrik Andersen. Viden-
skabsministeriet har blandet sig ”umådeligt meget”, og 
der mangler klare spilleregler, lyder argumenterne. 

Fire lister har lagt billet ind på de to pladser i Aarhus 
Universitets bestyrelse, som det videnskabelige perso-
nale skal besætte ved valget senere på måneden. 
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KampvalgNy dekan på DPU Hollandsk frygt
I en artikel i et tidsskrift, universitetet i Leiden 
i Holland udgiver, har hollandske universiteter 
grund til at være bekymrede for konkurrencen fra 
Aarhus Universitet. Artiklen hævder nemlig, at 
det er nyere og voksende universiteter som AU, 
der udgør den største konkurrent til gamle og 
velrenommerede universiteter. Ifølge en ranking 
ligger Aarhus Universitet og Københavns Uni-
versitet som de eneste danske blandt de  
100 mest produktive universiteter i Europa.

Foto: Jakob M
ark
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Der bliver gang i valghandlingerne den kom-
mende tid. Valgplakaterne til folketingsvalget 
den 13. november har for længst fundet deres 
sædvanlige midlertidige plads i byens lyg-
tepæle, og ugen efter folketingsvalget er der 
valg til bestyrelse, akademiske råd og studie-
nævn på Aarhus Universitet. 

Opmærksomheden om folketingsvalget 

risikerer dog at kvæle universitetsvalget. Så-
ledes har studenterorganisationerne allerede 
besluttet, at der ikke vil blive brugt så meget 
som én joule energi på universitetsvalgene, 
så længe folk er mest optaget af, om landets 
næste statsminister skal hedde Anders eller 
Helle. Det betyder, at der kun bliver tre hver-
dage til at gøre universitetsbefolkningen in-

teresseret i et nyt valg – med alt, hvad det kan 
frygtes at indebære for stemmeprocenten. 

Kampen om pladserne – i folketinget og på 
universitetet – er dog i fuld gang. På Handels-
højskolen, Aarhus Universitet mødtes stude-
rende og folketingskandidater den 27. oktober 
til politisk debat, og brugerbetaling på uni-
versiteterne gik hen og blev det store debat-

emne. Det gør det nok ikke i forbindelse med 
bestyrelsesvalget den 19.-22. november. Til 
gengæld vidner hele fire opstillingslister om, 
at der er stor interesse hos det videnskabelige 
personale for at blande sig i bestyrelsesarbej-
det. Der bliver kamp om pladserne.

Læs mere side 4, 10-11 og 12-13



2

Fra politisk hold hører vi gang på gang, at 
universiteterne skal levere undervisning og 

kandidater, som er i verdensklasse, og jeg går 
ud fra, at dette betyder, at såvel undervisning 
som de færdige kandidater skal være blandt 
de absolut bedste i verden. En endnu bedre 
kvalitet i den undervisning, vi leverer ved Aar-
hus Universitet, kræver naturligvis ressourcer, 
men også en ny vision for, hvordan undervis-
ningen bliver planlagt og gennemført. Vi skal 
ikke lade os forlede til at postulere, at vi har 
særlige eliteuddannelser, såfremt det blot er 
en ny navngivning af den meget gode under-
visning, vi allerede leverer nu.

Der er dog grund til at vurdere, om de un-
dervisningstilbud, vi har i det nuværende Aar-
hus Universitet, er gode nok. Som forlængelse 

af fusionerne, som blev gennemført tidligere i 
år, er der taget en række nye undervisningsini-
tiativer. En del af disse initiativer omfatter ud-
dannelser, som går på tværs af de traditionelle 
skel mellem fakulteter og institutter. Dette 
sker i forvisningen om, at det er de studeren-
de, som har solide tværfaglige kompetencer, 
der vil blive efterspurgt i fremtidens stadig 
mere komplekse vidensamfund.

Efter min mening er der behov for endnu 
flere undervisningstilbud, som går på tværs 
af ovennævnte grænser. I fremtiden bør der 
være væsentligt bedre muligheder for at sam-
mensætte sin uddannelse ud fra elementer på 
forskellige fakulteter. Som studerende skal 
man have de bedste muligheder for at sam-
menstykke den uddannelse, som passer til 

egne interesser, evner og forventninger til 
fremtidige karrieremuligheder. 

Er dette så muligt i dag, kan man spørge. 
Teoretisk så er det nok muligt, men i praksis 
har vi for mange barrierer og for megen ”red 
tape”. Vi skal reducere disse barrierer og 
klippe tapen over ved at formulere en vision 
for fremtidens uddannelsesmuligheder i Aar-
hus Universitet. Vi skal etablere et frit marked 
for uddannelser på hele Aarhus Universitet. 
Den studerende skal principielt kunne tage et 
hvilket som helst kursus og få merit for det. 
Alle vores uddannelsesprogrammer skal ind-
rettes, så der er plads til at tage uddannelses-
elementer ind, som ikke ligger inden for den 
valgte uddannelses hovedområde. Naturligvis 
skal det via vejledning sikres, at der er den 
nødvendige faglige og kompetencemæssige 
progression i uddannelsesforløbet. Vi skal 
tydeliggøre mulighederne for de studerende 
ved at have fælles (elektronisk) kursuskatalog 
med fuld gennemsigtighed på tværs af hele 
universitetet. 

Ud over ovennævnte mere organisatoriske 
tiltag er der også et udtalt behov for rent prak-
tiske tiltag. Kurser bør planlægges inden for 

faste terminer, og denne planlægning bør gen-
nemføres helt ned til timer på de enkelte dage. 
Dette betyder, at alle kurser starter på forud 
fastlagte startdatoer i de enkelte terminer, og 
at undervisningssessioner osv. starter på faste 
tidspunkter på dagen. På den måde bliver det 
let for den studerende at følge undervisning på 
forskellige hovedområder.

Ændringerne kan ikke gennemføres fra den 
ene dag og til den anden. Det kræver tid og 
planlægning. Det første skridt i den retning og 
mod at skabe maksimal fleksibilitet og dermed 
fordele for de studerende er, at vi begynder at 
opfatte vores uddannelser som et fælles anlig-
gende for det samlede Aarhus Universitet og 
ikke som noget, der kun angår de enkelte ho-
vedområder og i visse tilfælde de enkelte stu-
dienævn. Herefter kan vi formulere visionen 
og tage de nødvendige skridt til at opfylde den. 
Meget mere fleksible uddannelser vil være et 
stort aktiv for Aarhus Universitet og vil i høj 
grad kunne medvirke til at gøre universitetet 
til et endnu mere attraktivt studiested.
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campus in brief

general election 
affects university 
elections
All the major student organi-
sations agree: campaigning 
for elections to the university 
board, councils and commit-
tees will have to be postponed 
until after the upcoming general 
election in Denmark. But the 
university elections are to be 
held on the internet from 19 to 
22 November – just five days 
after the general election. Which 
means that there will only be 
three working days to convince 
the students that it is important 
for them to vote.

One of the leading candidates 
for the Student Council, Niels 
Christian Selchau-Mark, is also 

running as a Conservative candi-
date for the Folketing (the Dan-
ish parliament); and the chair 
of the Student Council, Mikkel 
Krogsholm, is a Folketing candi-
date for the New Alliance Party. 
The Student Council normally 
maintains an apolitical image, 
and this is why campaigning 
is to be postponed – to avoid 
any suggestion of political al-
legiances.

“We don’t want student poli-
tics to drown in national politics, 
and we don’t want any confu-
sion about whether I’m speaking 
as a Conservative politician or 
as a representative of the Stu-
dent Council when I’m talking 
about university politics. That’s 
why it’s best to wait before 
starting our campaigns for the 

university elections,” explains 
Niels Christian Selchau-Mark.

 Tej Friis Egefjord, the chair 
of the Liberal Students, also 
regrets the timing of the two 
elections. But in his view it’s 
not all doom and gloom: “For 
one thing people might be 
more aware of the importance 
of voting in elections generally, 
which might have a positive 
influence on turnout for the 
university elections. And it may 
also become more obvious to 
people that student politics are 
of course political, and that the 
Student Council is definitely 
NOT apolitical. How can you be 
a party candidate for the Danish 
Folketing one day and apolitical 
the next?” he asks.
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The university 
elections
Staff and students at the Uni-
versity of Aarhus will be elect-
ing members of the University 
Board this month. The academic 
staff need to find two new rep-
resentatives because professors 
Jørgen Grønnegaard Christensen 
and Jens Ulrik Pedersen have 
announced that they are not 
seeking re-election.

They are both leaving the 
board owing to the limited influ-
ence that they and the rest of 

the board can actually bring to 
bear. Nor do they believe that 
the work of the board has found 
its true nature during the first 
four years after the university 
reform – partly because detailed 
monitoring by the Ministry of 
Science, Technology and Innova-
tion has seriously compromised 
the work of the board. However, 
they are both pleased to note 
that the board has succeeded in 
including the university deans in 
its work, thus ensuring that the 
external members gain a broad-
er basis for making decisions.

Six candidates are running for 
the two vacant positions. But it 
looks as if there will be no com-
petition for the single vacant 
position as representative of the 
technical-administrative staff. 
At the moment department 
manager Kirsten Jakobsen, the 
current representative, is the 
only candidate.

The election will be held on 
19-22 November, and for the 
first time votes can also be cast 
electronically.

Page x

New Vice-Dean  
of Research at 
the School of 
Business
On 1 January 2008 Jakob Ar-
noldi, a 37-year-old associate 
professor and sociologist from 
the University of Copenhagen, 
will be taking up the position 
of Vice-Dean of Research at the 
School of Business, University of 
Aarhus. The new vice-dean will 
be responsible for research and 
management of the departments 
and centres of the School of 
Business, and will be involved in 

particular with increased inter-
nationalisation, recruitment and 
the achievement of additional 
international accreditation.

“One reason why we chose 
Jakob Arnoldi is the high qual-
ity of his research. His research 
into knowledge sociology shows 
that he knows what good re-
search is, and that he has highly 
qualified opinions about what 
the role of a university should 
be in modern society,” explains 
Børge Obel, Dean of the School 
of Business.

“I look forward to helping 
to make the School of Busi-

ness even more dynamic and 
international, with original basic 
research and close collaboration 
with the business community 
and other interested parties,” 
says Jakob Arnoldi, who is cur-
rently engaged in an interna-
tional research project focusing 
on entrepreneurship in China. 
He has worked with innovative 
sociological themes related to fi-
nancial systems, and in the field 
of the humanities he has been 
interested in aspects of commu-
nicating the results of research.
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Experienced  
researcher and 
manager to lead 
the School of  
Education
Lars Qvortrup will be taking over 
as Dean of the Danish School 
of Education at the University 
of Aarhus as of 1 January 2008. 
Lars Qvortrup graduated from 
the University of Aarhus in 1974 
with a Master’s degree in Lan-
guage and Media Studies. He 
has been a professor of media 
studies at Aalborg University 
and the University of Southern 
Denmark, where he was also 
the director of the Knowledge 
Lab Research Centre.

“In Lars Qvortrup the School 
of Education is gaining a man-
ager with great insight into both 
research management and col-
laboration with a broad range of 
institutions in all areas of socie-
ty. The University of Aarhus has 
great expectations with regard 
to the continuing development 
of the School of Education. The 
merger with the University of 
Aarhus has great potential in 
terms of pedagogical research 
and teaching, as well as the 
supplementary and further 
training which we as a univer-
sity feel obliged to provide in a 
knowledge society,” says Lauritz 
B. Holm-Nielsen, Rector of the 
University of Aarhus.

Lars Qvortrup describes the 
job of Dean of the School of 
Education as his dream job. 
“The School of Education covers 
elements of education, learning 
and culture from the cradle to 
the grave, and I believe it is vital 
that it develops a close partner-
ship with other educational in-
stitutions in society, as well with 
as a broad range of private- and 
public-sector enterprises,” says 
Lars Qvortrup.

He starts his new job on 1 
January 2008 – replacing Lars-
Henrik Schmidt, who is to lead a 
new research programme at the 
University of Aarhus.

Page 6
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Ny uDgiVElSE

Da Aarhus Universitet sidste år 
begavede Renæssanceåret med 2,5 
kg-værket Renæssancens Verden, lå 
det ikke i kortene, at lignende lærde 
murstensværker skulle følge efter. 
Flotte anmeldelser og overraskende 
gode salgstal ledte dog hurtigt 
tankerne ad andre baner, og en 
enkeltudgivelse har nu formeret sig 
til en hel serie om ideer, videnskab, 
historie, kunst og meget, meget 
mere i Danmark fra middelalder 
til moderne tider. Og rigtig mange 
forskere fra Aarhus Universitet vil 
mere end gerne give deres bidrag.

Oplysningens Verden er andet 
opus i serien, som næste år følges 
op med Romantikkens Verden, og i 
2009 udkommer så bogen om mo-
derniteten. 

Renæssancens Verden har solgt 
usædvanlig godt i Samlerens Bog-
klub, som netop har fået tredje le-
vering af bogen fra Aarhus Univer-
sitetsforlag. Dermed nærmer salget 
sig knap 4000 eksemplarer. Med 
det i denne sammenhæng usæd-
vanlige salgstal i baghovedet har 
bogklubben allerede forlods bestilt 
1000 eksemplarer af efterfølgeren.

40 forskere fra hele det nyfusio-
nerede universitet minus Danmarks 
Miljøundersøgelser har bidraget til 
Oplysningens Verden og sat redak-
tørerne, lektor Ole Høiris og profes-
sor Thomas Ledet, på den krævende 
opgave at skære til og finde de rette 
illustrationer. Nu står de der så – 
bidragene – illustreret side om side 
i to spalter, og det har været uma-
gen værd, mener Ole Høiris.

– Det er jo mange fagligheder, 
der her får lov at spejle sig i hinan-
den i en seriøs formidling af store 

områder af universitetet. Og når de 
enkelte forfattere læser de andres 
bidrag, tror jeg, de vil opdage, at 
de har skrevet noget, de ikke vid-
ste, de havde skrevet. Samtidig er 

hele projektet en god adgang for 
forskere fra hele universitetet til at 
mødes og opdage, at de på tværs 
af de forskellige fag arbejder med 
ensartede ting. Og det er vel dybest 

set ideen med et universitet, mener 
Ole Høiris.

Publikationsudvalget ved Aarhus 
Universitet har allerede bevilget 
pengene til de to følgende udgivel-

ser og dermed også sikret univer-
sitetet omkring 25 reolcentimeter 
daglig branding i nogle tusinde 
danske hjem om et par år.   

/hh

Hollandsk ”frygt” for aarhus universitet
En artikel i et hollandsk universitetsmagasin har givet stof til eftertanke.

RaNkiNg

Hollandske universiteter bør være bekym-
rede for konkurrencen fra Aarhus Universi-
tet. I hvert fald hvis man skal tro en artikel 
i den seneste udgave af LEIDRAAD, et 
tidsskrift, universitetet i Leiden i Holland 
udgiver til medarbejdere og alumner. 

Ifølge artiklen, der baserer sig på under-
søgelser foretaget af universitetets center for 
videnskabs- og teknologistudier (CWTS), er 
det nemlig nyere og voksende universiteter 
som Aarhus Universitet, der udgør den stør-
ste konkurrent til de store, gamle og velre-
nommerede universiteter i Europa. 

Artiklen citerer lederen af undersøgelsen, 
Ton van Raan, for at sige: ”Konkurrencen 
kommer fra uventede steder. Der er en ty-
delig udvikling – opkomsten af universite-

ter, som nu ligger lige under toppen – Aar-
hus Universitet i Danmark for eksempel.”

Andetsteds i artiklen lyder det fra for-
skeren: ”Man skal være glad, hvis man kan 
holde Aarhus tilbage om fem år. Det er vir-
keligheden lige nu. Folk er bare ikke særlig 
bevidste om det”. 

Tremble in fear
Ifølge lektor Peter Bakker fra Afdeling for 

Lingvistik, der har været så venlig at gøre 
CAMPUS opmærksom på den hollandske 
artikel, er det nok mest en tilfældighed, 
at det lige er Aarhus Universitet, der flere 
gange bliver brugt som eksempel.

– Jeg tror, Aarhus Universitet bliver 
brugt som et symbol på de mindre universi-
teter, der er i hastig vækst. Men det ændrer 
ikke på, at Aarhus Universitet ligger meget 

pænt i de universitetsrankings, som cente-
ret i Leiden selv udarbejder. Så de har nok 
er særligt vågent øje til Århus, siger Peter 
Bakker.

Den ranking, som der refereres til i den 
hollandske artikel, baserer sig på tal, fra før 
Aarhus Universitet fusionerede med fire 
andre institutioner. Med den pondus, som 
Aarhus Universitet nu har, bliver den hol-
landske frygt sikkert ikke mindre, når en ny 
ranking offentliggøres.

Peter Bakker fortæller, at han selv blev 
gjort opmærksom på artiklen af en hol-
landsk kollega.

– Han skrev: ”We tremble in fear for Aar-
hus University,” lyder det med et smil på 
læben fra Peter Bakker.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Anders Correll / ac@adm.au.dk

au nummer 38 i Europa
Aarhus Universitet (nr. 38) og Københavns Universi-
tet (nr. 41) er de eneste danske universiteter blandt 
de 100 mest produktive europæiske universiteter i 
rankingen fra Leiden. Modellen måler både omfang 
og gennemslagskraft af forskningspublikationerne 
ved universiteterne og kontrollerer bl.a. for markante 
forskelle i publiceringstradition på forskellige viden-
skabelige felter. Dermed kan universiteter f.eks. med 
stærkt fokus på naturvidenskab sammenlignes med 
mere humanistisk-orienterede universiteter.  

– Denne ranking er interessant, fordi den er baseret 
på data fra en international database, hvor forskernes 
publikationer og det antal gange, publikationerne 
citeres af andre forskere, registreres systematisk. Det 
øger i mine øjne troværdigheden af undersøgelsen, og 
der er derfor god grund til at være stolte over de dan-
ske placeringer på listen. På Aarhus Universitet kan vi 
bruge en ranking af denne type til at se, at vi sagtens 
kan måle os med de bedste universiteter i Europa, 
siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

60 millioner kroner til nyt 
dansk-kinesisk forskningsini-
tiativ
Den største enkeltbevilling på 60 
mio. kr. går til et center, der er et 
dansk-kinesisk samarbejde, der i de 
kommende fem år vil samarbejde 
om at finde årsagerne til, at nogle 
mennesker er arveligt disponeret for 

at få alvorlige kredsløbssygdomme i 
en tidlig alder. Målet er at finde nye 
veje til forebyggelse og skræddersyet 
behandling af den enkelte patient. 

Leder af projektet er professor 
Oluf Borbye Pedersen fra Steno Dia-
betes Center, Gentofte, som samtidig 
er adjungeret professor ved Aarhus 
Universitet. 

20 millioner kroner til udvik-
ling af test af kræftsygdomme 
Dr.med. Torben Ørntoft, der er pro-
fessor i klinisk biokemi, modtager 20 
millioner kroner til udvikling og test 
af nye markører, der kan forudsige, 
hvordan det vil gå kræftramte pa-
tienter i fremtiden. Vil sygdommen 
blive aggressiv, eller vil den gå i stå? 

På baggrund af det grundigere kend-
skab til markører og muligheden 
for at forudsige svulsternes reaktion 
på behandling forventes det, at der 
fremover i Europa vil kunne spares 
30-40 millioner euro pr. år og ikke 
mindst megen menneskelig lidelse.

Centret hedder Lundbeckfondcen-
tret ’Center for Translational Mole-

cular Diagnostics and Bioinformatic 
Risk Assignment in Common Cancer 
Diseases’.

Yderligere oplysninger:  
www.lundbeckfonden.dk  
linket "uddelinger" og 
”Forskningscenter 2007”

au med i 2 nye centre støttet af Lundbeckfonden
Lundbeckfonden har netop overrakt i alt 100 mio. kr. til tre forskningscentre. Heraf har de to tilknytning til Aarhus Universitet

Foto: Anders Corell

SuccES 
førte til serie

Redaktørerne Ole Høiris og Thomas Ledet er nr. to og tre fra venstre fra forreste række.



4

ValgmøDE

Lad os lege med den tanke, at alle 
partierne i Folketinget gik sammen 
om at danne én stor regering og 
skulle i gang med at opfylde samt-
lige valgønsker. Så ville det simpelt-
hen blive en fest at være studerende. 
De ville få mere i SU, højere fribe-
løb, lavere licens, momsfrie eller 
fradragsberettigede studiebøger, 
større lokaler, flere læsepladser, nye 
kollegier, wildcard også til regio-
nale busser, ingen brugerbetaling, 
og gruppeeksamen ville blive gen-
indført. Det skortede ikke på god 
vilje til at forbedre forholdene for 
de studerende på de videregående 
uddannelser, da repræsentanter 
fra alle de opstillede partier – med 
undtagelse af Kristendemokraterne 
– lørdag den 27. oktober mødtes til 
debat på Handelshøjskolen, Aarhus 
Universitet. 

Men det var ikke højere SU og 
fribeløb, billigere studiebøger, flere 
læsepladser eller wildcard til regio-
nale busser osv., der for alvor satte 
gang i debatten, der blev styret af 
spørgsmål fra de studerende i salen. 
Et tilbagevendende spørgsmål var 

derimod brugerbetaling. Hvis alle 
partier er imod brugerbetaling på 
uddannelser, hvorfor så ikke for-
pligte sig 100 procent på det løfte og 
indføre en lov mod brugerbetaling, 
spurgte en af de studerende politi-
kerne.

– Der er ingen grund til at lave en 
lov mod brugerbetaling, for vi er alle 
imod brugerbetaling. Selv i vores 
ultraliberale organisation mener vi, 
der skal være fri og lige adgang til 
uddannelse, sagde landsformand for 
Venstres Ungdom og folketingskan-
didat Karsten Lauritzen, der i sin tid 
påbegyndte sine universitetsstudier 
på Aarhus Universitet. Her læste 
han i læsegruppe på Statskundskab 
med Mikkel Krogsholm, som ud 
over at være formand for Studen-
terrådet på AU nu stiller op for Ny 
Alliance, som også er imod bruger-
betaling.

– Vi går ind for 12 års obligatorisk 
uddannelse, og det giver jo ikke me-
ning, at man lægger så meget vægt 
på uddannelse, hvis man senere 
opstiller nogle voldsomme barrierer 
for de unge senere, sagde han.

Brugerbetaling ind  
ad bagvejen
Jon Boiesen, humaniorastuderende 
på AU og folketingskandidat for En-
hedslisten, kunne ikke forstå, hvor-
for de to partier så er imod at tage 
skridtet fuldt ud:

– Hvis I er så sikre på, at I ikke vil 
have brugerbetaling, hvorfor så ikke 
bare indføre den lov?

Jane Sørensen, DPU-studerende 
og SF-kandidat, gik til modangreb 
på de borgerlige. Det er ikke nok at 
erklære sig imod brugerbetaling. Der 
skal penge på bordet, påpegede hun.

– Det er vildt dejligt at høre, at de 
borgerlige er imod brugerbetaling, 
men hvis de virkelig mener det og 
har nosser nok, så er de nødt til at 
sætte nogle flere midler af til univer-
siteterne, for ellers kommer bruger-
betaling til at farte derudad i form af 
gebyrer på internet, kopier osv.

Den tendens kunne en studerende 
i salen bekræfte. Hun slog fast, at 
umiddelbart uskyldige gebyrer også 
er en form for brugerbetaling, og 
hun fortalte, at hun som studerende 
på Arkitektskolen bliver opkrævet 
et gebyr på 500 kroner om året for 
internetadgang på skolen. 

Det var et helt utilbørligt gebyr, 
slog folketingsmedlem Rasmus 
Prehn fra Socialdemokratiet fast: 

– Det er netop et eksempel på 
brugerbetaling, som kommer ind ad 
bagdøren, og det vil jeg gerne tage 
op, hvis jeg bliver valgt igen. 

 
Radikale går ind for  
lidt brugerbetaling
Xenia Stampe, kandidat for Det 
Radikale Venstre og KU-studerende, 
kunne dog godt se nogle tilfælde, 
hvor brugerbetaling på universite-
terne ville være i orden. 

– Jeg mener godt, universiteterne 
kan have indtægtsgivende kurser 
som for eksempel brush up-kurser 
i matematik og engelsk, hvor kur-
serne ikke er med i den almindelige 
studieplan. Det kunne også få folk 
fra arbejdsmarkedet ind som kursi-
ster og dermed give indtægt til uni-
versiteterne, sagde Xenia Stampe. 

Den svarede Rasmus Prehn (S) 
øjeblikkeligt på: 

– Det er o.k. med brugerbetaling 
for kursister udefra, men ikke for 
studerende. For dem skal også brush 
up-kurser være gratis. 

Debatten mellem folketingskan-

didaterne viste med al tydelighed, 
at brugerbetaling er et emne, som 
langtfra er uddebatteret, og at der i 
det hele taget bliver masser at dis-
kutere videre om på Christiansborg, 
når og hvis de bliver valgt ind. 

Danske Studerendes Fællesråd 
(DSF), der havde arrangeret den po-
litiske debat på Handelshøjskolen, 
udsendte i øvrigt den 1. november 
en pressemeddelelse, hvor DSF 
skriver: ”Det er kommet frem i Po-
litiken i dag, at danske studerende 
kan betale op til 50.000 kroner for 
en kandidatuddannelse, hvis det 
foregår inden for det internationale 
Erasmus Mundus-program. Uddan-
nelserne er oprettet på adskillige af 
landets universiteter og omfatter 
flere fagretninger.”

Det kræver politisk handling nu, 
siger Rune Stahl Møller fra DSF:

– Det viser, at det ikke er rigtigt, 
når vi får at vide, at danske stude-
rende ikke skal betale for at tage en 
uddannelse i Danmark. 

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Brugerbetaling var det hotteste emne, da folketingskandidater mødtes til politisk debat med studerende.

Tænk hvis alle valgløfterne blev indfriet

Musikken bragede ud af Preben 
Hornung-Stuen, så det lød som en 
gedigen fest snarere end en kreativ 
seance for studerende, der havde 
taget den opfordring op at udtænke 
en ide, der kan forandre verden. 
Men den var god nok. Tirsdag den 
23. oktober afholdt Danfoss Ven-
tures en såkaldt innovation camp 
på Aarhus Universitet, og den høje 
musik var en del af konceptet. Når 
den bragede ud af højtalerne, var 
det et stop-signal til de 30-40 delta-
gende studerende. 

Dagen igennem fik de ultrakorte 
deadlines. Først skulle de slippe 
kreativiteten fuldstændig løs, og 
ideerne poppede frem lige fra et 
genbrugskondom til køleskabe uden 
energitab, når man åbner lågen. 
Derefter skulle de i 20-30 minut-
ters seancer luge ud i ideerne, så 
hver gruppe studerende sidst på 
eftermiddagen kunne præsentere 
deres endelig bud på en ide, der 
med begrænset ressourceforbrug 
har potentiale til at forandre verden, 
for et dommerpanel. Det kan endnu 
ikke afsløres, hvilken ide der vandt 
på Aarhus Universitet, da der skal 
afholdes endnu en innovation camp. 
Det bliver på Københavns Univer-
sitet den 7. november, og den 26. 
november er der finale på Danfoss i 
Sønderjylland.

/scv

SpEED- 
BRaiNSToRm,  
DER VIL
æNDRE  
VERDEN

Vinduerne i Preben Hornung-
Stuen var klistret til med gule 
post-it og store hvide plancher, 
da Danfoss Ventures havde in-
viteret studerende til innovation 
camp for at udvikle en ide, der 
kan forandre verden. 

Foto: Lars Kruse/AU
-foto
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Århus Kommune belønner Studen-
terhus Århus for at forbedre det 
lokale netværk mellem studerende og 
erhvervslivet samt for husets bidrag 
til at brande Århus som studieby. 
Den kontante belønning lyder på to 
millioner kroner over to år (2008 og 
2009), og pengene skal bruges til at 
gøre huset endnu mere synligt, siger 
studenterhusets direktør Anne Thorø 
til Århus Stiftstidende:

– Vi skal være med til at mindske 
det kæmpehul, der er mellem stude-
rende og erhvervslivet, og det er vi 
foreløbig godt i gang med. For nylig 
holdt vi studiejob-basar for at skaffe 
flere relevante studiejob, og nu skal 
vi skabe flere måder mellem stude-
rende og firmaer.

Studenterhus Århus har siden 
2004 modtaget omkring 1 million kro-
ner i årlig støtte fra Århus Kommune.

/scv

Lægeuddannelsen ind i valgkampen
Regionsformand og folketingskandidat (S) Orla Hav har ændret mening og vil nu gerne have en  
lægeuddannelse ved Aalborg Universitet. Det vil betyde et stop for det samarbejde, regionen i dag har med Aarhus 
Universitet. 

lÆgEmaNgEl

Da Københavns Universitet i uge 
44 meldte ud, at det er klar til at 
øge optagelsen på lægeuddannelsen 
med 100 pladser, hvilket svarer til 
20 procent, leverede universitetet 
samtidig materiale til valgkampen. 
Hvis der skal uddannes flere læger, 
ser Nordjyllands nuværende regions-
formand og folketingskandidat for 
Socialdemokraterne Orla Hav gerne, 
at det bliver ved Aalborg Universitet, 
de får deres uddannelse. Han mener, 
Aalborg skal have sin egen lægeud-

dannelse, hvor regionen i dag har et 
uddannelsessamarbejde med Aarhus 
Universitet, og det har medført, at 
han bliver anklaget for ”valgflæsk” af 
folketingskandidat og regionsråds-
medlem Mariann Geller fra Venstre.

– Selve ideen er god, men at han 
kommer med den netop nu er rent 
valgflæsk. For han har brugt masser 
af tid på at forklare os andre i Regi-
onsrådet, at det ikke kunne lade sig 
gøre, siger hun til DR Nordjylland. 

For dekan Søren Mogensen, Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på 
Aarhus Universitet, er det også nyt, 

at Orla Hav nu går ind for en lægeud-
dannelse ved Aalborg Universitet, 
hvilket kan true uddannelsessamar-
bejdet med Aarhus Universitet, hvor 
Aalborg Sygehus er en del af Århus 
Universitetshospital.

– Så må vi jo søge vores uddan-
nelseskapacitet på de store sygehuse i 
Region Midtjylland. Det her truer hele 
vores samarbejde, og det er chokeren-
de nyheder for mig, siger Søren Mo-
gensen ligeledes til DR Nordjylland. 

Formand for Lægeforeningen Jens 
Winther Jensen er både imod opret-
telsen af en lægeuddannelse i Aal-

borg og et øget optag af studerende 
på lægeuddannelserne. 

– Det er ikke lægestuderende, vi 
har brug for, men speciallæger, og 
derfor må vi tænke over, om der er 
en anden vej i forhold til lægemang-
len i stedet for blindt og bevidstløst 
at øge optaget på lægeuddannelsen. 
Jeg mener, at det kan gå ud over kva-
liteten af speciallægeuddannelsen, 
fordi vi allerede har problemer med 
at finde kliniske ophold til de spe-
ciallægestuderende, og det er jo i de 
kliniske ophold, at man lærer at være 
læge, siger han til Dagens Medicin. 

Hvis der skal optages flere medicin-
studerende, skal det være på alle tre 
uddannelsessteder, så den balance, 
der i dag er mellem Øst- og Vest-
danmark, opretholdes, understreger 
dekan Søren Mogensen. En stigning 
på 20 procent i optaget vil i så fald 
give 100 flere lægestuderende på 
Københavns Universitet, 50 på Syd-
dansk Universitet og omkring 70 på 
Aarhus Universitet. 

/scv

Et litterært universitet
Aarhus Universitet er rigtig godt repræsenteret på årets 
BogForum – særligt Institut for Filosofi og Idéhistorie. 
Lektor, dr.phil. Steen Brock, der har redigeret bogen Elite-
sportens virkelighed, taler på messen med to af bogens 
bidragydere Thomas Søbirk Petersen og Anne-Mette Jensen 
om bogen, som fortæller om livet i og uden for sportsare-
naen set med ti udøveres og otte forskeres briller. 

Fra samme institut kommer professor, dr.phil. Hans-
Jørgen Schanz og adjunkt, ph.d. Mikkel Thorup. De har 
sammen redigeret antologien Totalitarisme – Venskab eller 
fjendskab, som de vil fortælle om på bogmessen. Ved et 
andet arrangement i løbet af BogForum vil Hans-Jørgen 
Schanz i øvrigt fortælle om sin seneste udgivelse Handling 
og ondskab – en bog om Hannah Arendt.

Derudover kan publikum møde dekan, dr.phil. Bodil Due, 
som taler med Ivar Gjørup, tegner og forfatter bag bl.a. 
tegneserien Egoland, om sin bog Hærværk og helligbrøde. 
Hun har med bogen oversat og kommenteret en række 
antikke tekster, som belyser den såkaldte Hermakopideaf-
fære, et politisk drama fra antikken. 

Fra et af Aarhus Universitets nye hovedområder, Handels-
højskolen, kan publikum møde professor, ph.d. Steen Hil-
debrandt. Han udgiver til november en bog om ”corporate 
karma”. På messen kan publikum høre ham tale om begre-
bet med direktør for og grundlægger af tøjfirmaet Hummel 
Fashion Christian Stadil og forfatter og folketingskandidat 
Kristian Ditlev Jensen. 

BogForum afholdes den 18.-19. november i Forum i Kø-
benhavn. Se hele programmet på www.bogforum.dk

/scv

To nye millioner til  
Studenterhus Århus

Kunstneren Inge Ellegaard står bag det 
meget store vægmaleri, som i øjeblikket 
er ved at blive skabt i den nyeste bygning 
i IT-byen Katrineberg — Incuba Science 
Park i Åbogade. Maleriet forventes at være 
færdigt ved årsskiftet og udgøres af et net 
— spændt ud med talebobler indeholdende 
forskellige motiver. To håndværksmalere 
udfører en del af arbejdet, og kunstneren 
maler indholdet i de organiske bobler. 

Maleren og grafikeren Inge Ellegaard 
er født i 1953 og uddannet fra Skolen for 
Brugskunst og Det Kgl. Danske Kunstaka-
demi. Per Aage Brandt, tidligere professor 

ved Aarhus Universitet, har ved en tidligere 
udstilling skrevet følgende om kunstnerens 
malerier: ”Hun har et generøst anslag og 
en stringent fornemmelse for konstruktion. 
Hendes palet leder tanken hen på Poussin, 
og hendes ideer har genklang af fransk 
barok. Francis Bacon er nærværende i 
hendes sind. Men hendes faste, klare pen-
selstrøg syntes at have forbindelse til ame-
rikansk kunst i det 20. århundrede.”

Kunstværket er finansieret af Statens 
Kunstfond og Incuba Science Park A/S.

/khj
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HjEm på flere måder
Lars Qvortrups forskningskarriere har de seneste 10 år kredset om læring, viden, undervis-
ning og uddannelse. Så han kommer for alvor på hjemmebane, når han fra 1. januar skal 
være dekan på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, som nu er en del af Aarhus  
Universitet. Her var han i øvrigt på barrikaderne mod professorvældet tilbage i 70’erne. 

Ny DEkaN

Ved offentliggørelsen af Lars Qvor-
trup som Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskoles nye dekan tøvede 
han ikke med at kalde den kommen-
de udfordring for sit ”drømmejob”. 
CAMPUS har bedt den kommende 
dekan om at uddybe, hvorfor lige 
den stilling er drømmen for ham.  

– Den vigtigste grund til det er, at 
jeg har arbejdet med viden, læring, 
undervisning og uddannelse de se-
neste 10 år. Jeg har skrevet en række 
bøger om det hyperkomplekse sam-
fund baseret på viden, og jeg har lige 
skrevet den såkaldte Mirakel-serie 
med min kone om folkeskolen. Det, 
der virkelig fascinerer mig, er at un-
dervisere underviser og tilrettelægger 
undervisning – og at der, i hvert fald 
undertiden, kommer læring ud af 
det. Altid er de henvist til indirekte 
metoder, for læring kan jo nu engang 
ikke implanteres i eleven, uanset 
hvor tydeligt man taler. Det er et mi-
rakel, og mirakler facinerer. Som da 
jeg den anden dag gik tur med mit 
barnebarn, og jeg viste hende en sol-
sort. Det så ikke ud til, hun fangede 
det, men tre dage senere sagde hun 
så af sig selv: Se, det er en solsort, 
da hun så en. Læringsprocessen er 
fantastisk … og tænk, jeg får lov til at 
lede en skole, der arbejder med den, 
forklarer den kommende dekan.

kom på bedre tanker
Lars Qvortrup har gennem sin forsk-
ning inden for læring, viden, under-
visning og uddannelse ofte samarbej-
det med forskere fra DPU, og det er 
med en rigtig god følelse, han går sit 
nye virke som leder for institutionen 
i møde:

– På en måde kommer jeg hjem. Det 

er ”hjem”, fordi det er der, jeg har mit 
faglige centrum. 

Du kommer på sin vis også ”hjem” 
i forhold til Aarhus Universitet, hvor 
du blev magister i sprog- og littera-
turvidenskab i 1974?

– Ja, det er rigtigt. Jeg var en af de 
håbefulde unge, der besatte Stakla-
den og kæmpede mod professorvæl-

det – senere er jeg selv blevet profes-
sor og er kommet på bedre tanker, 
lyder Qvortrups svar akkompagneret 
af et stort grin, og han fortsætter:

– Ja, jeg kommer hjem på flere 
måder, og endelig får jeg også mulig-
hed for at videreføre mine ledererfa-
ringer fra mit nuværende job. 

Lars Qvortrup er i øjeblikket rektor 

på Danmarks Biblioteksskole – en 
post, han blev udpeget til tidligere på 
året – og han har desuden erfaring 
med forskningsledelse fra Syddansk 
Universitet, hvor han fra 2002 til 2007 
fungerede som direktør for Know-
ledge Lab DK og fra 2006 til 2007 var 
forskningsleder for forskningsteamet 
”Viden, læring og medier”.

kunsten at lede forskning
De seneste fem-seks år, hvor du 
har beskæftiget dig med ledelse og 
forskningsledelse, har du samti-
dig publiceret en del, ikke mindst 
bøger. I hvor høj grad forventer du 
at komme til at forske i jobbet som 
dekan?

– Man må sige, at jeg har erfaret, 
at ledelse tager tid, og jeg har ikke 
haft så god tid til at forske og for-
midle. Jeg vil gerne forske, men jeg 
vil især gerne formidle. Det er meget 
vigtigt, synes jeg, og DPU spiller en 
vigtig rolle i debatten om pædagogik 
i det moderne samfund. DPU er stort 
set i aviserne hver dag, og jeg vil 
gerne bidrage til, at det fortsætter. 

Er du ked af at slippe forskningen 
mere og mere?

– Altså … kunsten at forske er 
fascinerende, men kunsten at skabe 
rammer for, at andre kan forske, er 
endnu mere udfordrende. For mig 
handler det om at skabe et rum, som 
er både forpligtende og retningsbe-
stemt og frit på samme tid, så forske-
ren kan udfolde sig – det er svært og 
enormt spændende.

Kan du allerede løfte sløret for 
dine visioner for DPU?

– Jeg har ikke nogen programer-
klæring. De vil opleve på DPU, at jeg 
den første tid vil tage rundt til alle 
institutter, afdelinger og forsknings-
projekter. Jeg vil ud og tale med alle. 

Fra 1. januar skal Lars Qvortrup være dekan på Danmarks Pædagogiske Universitets-
skole, som er centrum for de forskningsområder, han de seneste 10 år har beskæftiget 
sig med. Derfor føler han, at han forskningsmæssigt kommer hjem.

Fotom
ontage 

Der vil jeg præsentere mine ideer og 
visioner – og lytte. 

Lars Qvortrup har dog tre overord-
nede områder, som han allerede nu 
ved, han gerne vil satse på, når han 
fra 1. januar sætter sig i dekanstolen 
på DPU.

– For det første skal DPU bidrage 
til at udvikle universitetspædagogik-
ken. Det er fantastisk vigtigt … ikke 
mindst i disse masseuniversitetsti-
der. Da jeg læste i begyndelsen af 
70’erne, var pædagogik ikke noget, 
man gik op i – hvis den overhovedet 
var der. Undervisning var nærmest 
så fint som sommerfuglevinger. Hvis 
man rører ved dem, går de i styk-
ker, og sommerfuglen kan ikke flyve 
mere. Den anden hovedoverskrift 
handler om den danske læreruddan-
nelse. Jeg vil gøre et stort nummer 
ud af at bakke op om den lærerud-
dannelse, Aarhus Universitet har 
ansøgt om at udbyde – ikke fordi vi 
skal have vores egen læreruddan-
nelse, men fordi læreruddannelsen 
trænger til at blive styrket. Jeg opfat-
ter det som et udspil til samarbejde 
mellem institutionerne, og det er et 
godt udspil. Det er oplagt at inddrage 
de forskellige fakulteter på universi-
tetet og styrke fag-fagligheden. DPU 
skal så levere pædagogisk forskning 
og pædagogik, siger han, inden han 
begejstret går videre til det tredje 
punkt på sin liste.

– DPU skal være en ”school of 
education” i verdensklasse. DPU er 
allerede i dag et af Europas største 
pædagogiske fakulteter, og det skal 
selvfølgelig ikke bare være størst, 
men også være et af de bedste i ver-
den. DPU er allerede godt på vej, 
men vi kan gøre det endnu bedre og 
gøre os mere synlige globalt og ud-
bygge vores netværk. DPU's pædago-
giske forskning er – og skal blive ved 
med at være – i verdensklasse, og vi 
skal udnytte, at pædagogiske løsnin-
ger er blevet en eksportvare.

Siden 1977 har Lars Qvortrup 
skrevet og redigeret flere end 35 
bøger samt en række artikler i 
danske og internationale artikel-
samlinger. Han afløser Lars-Henrik 
Schmidt, som skal lede et nyt forsk-
ningsprogram på Aarhus Universitet.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet får fra 
1. januar ny prodekan for forskning. Det bliver 
den 37-årige lektor og sociolog fra Københavns 
Universitet Jakob Arnoldi. 

Den nye prodekan får ansvaret for forskning 
og ledelse af Handelshøjskolens institutter 
og centre og skal især arbejde med at styrke 
internationaliseringen og rekrutteringen på 
Handelshøjskolen samt sørge for, at skolen kan 
opnå flere internationale akkrediteringer. 

– Jeg søgte jobbet, fordi jeg tror, der venter 
en spændende opgave, og jeg ser frem til at 
være med til at gøre Handelshøjskolen endnu 
mere dynamisk og international med original 
grundforskning og med et nært samarbejde 

med erhvervsliv og andre interessenter, siger 
Jakob Arnoldi, der nu rykker teltpælene op og 
flytter med sin familie til Jylland.

Jakob Arnoldis sociologiske faglighed spæn-
der over både samfundsvidenskabelige og hu-
manistiske emner. For øjeblikket arbejder han 
i et internationalt forskningsprojekt om entre-
preneurship i Kina. Han har også arbejdet med 
nyskabende sociologiske temaer vedrørende fi-
nansielle systemer, og på det humanistiske felt 
har han interesseret sig for de kommunikative 
aspekter af forskningsformidling.

– Jeg ser ikke springet fra sociologi til en 
handelshøjskole som specielt stort. Men der er 
givetvis nogle forskelle i kulturen og miljøet på 

Københavns Universitet og Handelshøjskolen, 
Aarhus Universitet, som jeg skal lære at kende, 
siger Jakob Arnoldi, der med ansættelsen i 
Århus tiltræder sit første lederjob i universi-
tetsverdenen.

Dekan Børge Obel begrunder ansættelsen 
af Jacob Arnoldi med bl.a. den københavnske 
sociologs stærke faglige baggrund.

– Hans forskning inden for videnssociologi 
betyder, at han ved, hvad god forskning er, og 
har kvalificerede holdninger til, hvad et uni-
versitets rolle bør være i et moderne samfund, 
siger dekan Børge Obel.  

/hp

socioLog ny prodekan på asb
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MatchPoints lyder overskriften på en 
stor konference, som midt i novem-
ber bliver afviklet i Søauditorierne. 
Temaet er globalisering, og hvorfor 
nogle lande tager de afgørende 
points i den globale konkurrence.

Et matchpoint er afgjort. Efter 
halvandet års arbejde kan lektor Mi-
chael Bøss fra Afdeling for Engelsk 
nemlig allerede notere en succes 
som ophavsmand og drivkraft bag 
konferencen. 

Næsten 400 deltager i konferen-
cen, der utraditionelt kombinerer et 
erhvervsseminar med en forskerkon-
ference og både byder på spidser fra 
dansk erhvervsliv og et imponerende 
opbud af internationale topforskere 
med den amerikanske politolog 
Francis Fukuyama som flagskibet.

kontakt til irland
Alene topnavnet sikrer universitetet 
masser af omtale, og netop branding 
har været et af Michael Bøss’ mål 
med konferencen. Han synes også, 
det er et vigtigt signal, at det indlagte 
erhvervsseminar udspringer fra et 
humanistisk fakultet. Ideen til kon-
ferencen fik han, da han skrev bogen 
Forsvar for nationen, som udkom 
sidste år. 

– Bogens tema er nationalstaten 
under globaliseringen, og det ville 
jeg gerne arbejde videre med i form 
af en konference og en efterfølgende 
bog, forklarer lektoren, der også 
leder Center for Irske Studier (CISA) 
ved Det Humanistiske Fakultet. I 
den egenskab har han kontakt til 

den irske ambassade, som han har 
arbejdet tæt sammen med om kon-
ferencen.

Da den nyakkrediterede irske am-
bassadør John Hayes i august sidste 
år åbnede en Beckett-konference 
ved centret, foreslog Michael Bøss et 
samarbejde om en konference med 
fokus på Danmark og Irland i det 
globale marked.

– Det kunne være spændende at 
sammenligne to samfundsmodeller, 
som med forskellige strategier klarer 
sig godt i den globale konkurrence, 
forklarer Michael Bøss, der straks fik 
ambassadørens tilslutning og senere 
også rektor Lauritz B. Holm-Nielsens 
opbakning til at finde ekstern finan-
siering af konferencen. Det skulle dog 
vise sig i første omgang at give mere 
frustration end finansiering. Bunker 
af ansøgninger gav negative svar og 
sjældent med begrundede afslag. 

Trækplaster
– Efterhånden blev jeg klar over, at 
der var brug for et trækplaster, og her 
var Fukuyama et naturligt valg, fordi 
jeg er enig i mange af hans betragt-
ninger om nationalstatens rolle i glo-
baliseringen, fortæller Michael Bøss.

Fra sit kontor på Johns Hopkins 
University i Washington sendte 
Fukuyama et kort, men venligt svar 
på henvendelsen fra Århus og henvi-
ste til sin agent i Dublin.

– Jeg forhandlede med agenten i 
halvanden måned, før aftalen var på 
plads. Men størrelsen på Fukuyamas 
honorar krævede en ny henvendelse 
til rektor, som lykkeligvis også gerne 
ville have Fukuyama til byen.

Med et topnavn på plakaten kom 
gennembruddet, da Danske Bank do-
nerede 100.000 kr. Og så begyndte 
det at gå stærkt.

– Dansk Industri (DI) og Danske 
Erhverv (DE) kom tidligt ind i for-
løbet, og begge organisationer var 
meget interesseret i konferencete-
maet. DE kom med ideen om at lade 
sponsorerne være medarrangører 
af konferencen med de muligheder 
for profilering, det giver. Men det er 
fortsat universitetets konference, og 
medarrangørerne har ikke blandet 
sig i programlægningen, forklarer 
Michael Bøss. 

Hos Danske Erhverv ser forsknings-
direktør Jannick Schack Linnemann 
samarbejdet og konferencen som en 
manifestation af, at universitetet er en 
del af det omgivende samfund.

– Vi har i mange år efterlyst, at 
universiteterne inddrager offentlige 
og private aftagere i deres arbejde, 
så derfor syntes vi fra starten, at 
konferencen og dens tema var en 
spændende ide. Og det er da givet, 
at mange af vores medlemmer vil gå 
derfra med en bagage, der kan bi-
drage til deres internationale udsyn, 
siger forskningschefen.

over grænsen
Michael Bøss har i det forberedende 
arbejde trukket på en uofficiel ”tænke-
tank” med repræsentanter fra Århus 
Kommune og Handelshøjskolen. Og 
universitetets fusion med sidstnævnte 
gjorde det også lettere at arrangere 
erhvervsseminaret, mener han.

Ideen med konferencen er da 
også at vise en synergieffekt af det 

fusionerede universitet. AU-HIH står 
således for en udstilling i forbindelse 
med konferencen og den rapport, der 
skal samle op på erhvervsseminaret. 
AU-HIH har også lavet materialet til 
markedsføring af konferencen, som 
meget bevidst skiller sig ud fra det 
gængse universitetsdesign.

– MatchPoints er tænkt som et 
ambitiøst arrangement, der skal 
skabe større opmærksomhed end så 
mange andre konferencer på univer-
sitetet, hvor kun få i bunken af flotte 
arrangementer når uden for univer-
sitetets grænser, forklarer Michael 
Bøss, der også tidligt tænkte medi-
erne ind i planlægningen. 

– Fukuyama var naturligvis et 
godt kort at spille ud, når det er 
første gang, han besøger Danmark. 
Medierne stillede sig da også i kø 
for at få interview med ham. Men 
jeg har også brugt megen tid på at 
skrive artikler og lave en mediepakke 
og en hjemmeside, som profilerer 
de øvrige talere, og udstikke emner, 
som journalisterne kan tage op. I 
det arbejde har jeg haft stor gavn af 
nogle begejstrede og dygtige unge 
ph.d.-studerende, som er inddraget i 
det team, der står bag den praktiske 
afvikling af MatchPoints.

massiv markedsføring
Matchpoints har fået massiv mar-
kedsføring blandt medlemmerne af 
DI og DE, men ud over erhvervsfolk 
deltager også mange ansatte, der i 
offentligt regi beskæftiger sig med 
iværksætteri, turisme og uddannelse, 
og som i det brede program finder 
pejlemærker for fremtiden, samtidig 

med at de frit kan bevæge sig mellem 
erhvervsseminaret og forskerkonfe-
rencen.

Konferencen er også åben for stu-
derende og ansatte ved Aarhus Uni-
versitet trods advarsler fra folk med 
erfaringer i konferencelogistik, som 
mente, det ville være umuligt at styre.

– Men det manglede da bare, når 
vi er en offentlig institution, så en 
nat, jeg ikke kunne sove, besluttede 
jeg, det skulle være sådan. Jeg ville 
egentlig også gerne have åbnet den 
for byen for at vise, at universitetet 
er en lokal og regional medspiller, 
siger Michael Bøss, der selv har 
markedsført konferencen over for er-
hvervschefen i hjembyen Holstebro.

– Det er også jeres universitet, for-
klarede jeg, og det tog hun til sig og 
sendte brochurer ud i Nordvestjylland.

Men hvorfor så lige døbe konfe-
rencen MatchPoints med de asso-
ciationer, det giver til sportens ver-
den? Jo, kloden i logoet minder om 
tennisbolden, og i globaliseringen 
handler det jo netop om at tage det 
afgørende point – også når to små 
lande på verdensscenen skal bench-
markes. Og taster du ”matchpoint” 
i søgemaskinen, åbner det en masse 
datingsider på internettet.

– Vores tanke er jo netop at bringe 
mennesker sammen, der ellers ikke 
møder hinanden. 

Helge Hollesen / hho@adm.au.dk

Konferencen MatchPoints 
finder sted fra den 15-17. november.
Se www.MatchPoints.dk

FRa iNDSigT Til uDSyN
Drivkraften bag den utraditionelle konfe-
rence MatchPoints vil bringe forskere og 
forretningsfolk sammen og markere 
universitet som en vigtig medspiller. 
Det ligner allerede en succeshistorie.

Med flagskibet Francis Fukuyama og massiv markedsføring har lektor Michael Bøss 
indfriet sin ambition om at nå uden for universitetets grænser.
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FSDF

Tirsdag den 30. oktober kunne Det Jordbrugs-
videnskabelige Fakultet (DJF) indvie verdens 
største biogasforsøgsanlæg. Det nye anlæg, 
som er opført ved Forskningscenter Foulum, 
skal forbedre udnyttelsen af biogas og forbedre 
produktionens effekt på miljø og klima. 

Godt 200 interesserede var mødt op, herun-
der sammenslutningen af biogasproducenter 
i Danmark, og de kunne se formand for DJF’s 
rådgivende udvalg Martin Merrild og regions-
formand Bent Hansen åbne for biogashanerne 
på Forskningscenter Foulum.

Det nye anlæg er finansieret af Fødevaremi-
nisteriet, og derfor var det naturligt, at det var 
fødevareminister Eva Kjer Hansen, der havde 
åbnet for hanerne, men hun havde pænt tak-
ket nej til arrangementet på grund af valget. I 
en pressemeddelelse siger hun dog: 

– Ambitionen er, at det nye biogasanlæg 
skal bidrage til at bringe Danmark i det glo-
bale førerfelt inden for udnyttelse af energi og 
næringsstoffer i husdyrgødning og andre for-

mer for biomasse.
Biogas kan i Danmark baseres på husdyr-

gødning og affaldsstoffer, men også biomasse 
fra naturområder, f.eks. engarealer, kan an-
vendes. I modsætning til andre former for 
CO2-neutral energi behøver biogasproduktio-
nen således ikke at reducere produktionen af 
fødevarer, og når husdyrgødning behandles i 
et biogasanlæg, reduceres udvaskningen af næ-
ringsstoffer til vandmiljøet og lugtgenerne ved 
den efterfølgende udbringning på markerne. 

I de eksisterende biogasanlæg er omsæt-
ningen af det organiske stof fra eksempelvis 
husdyrgødning og halm kun ca. 50-60 procent 
af det teoretisk mulige. 

– Forskning og afprøvning ved DJF’s nye 
biogasanlæg skal bidrage til gøre fremtidens 
biogasanlæg mere effektive og stabile. Vi skal 
meget gerne opnå en forbedret økonomi og 
en større samlet miljøgevinst end den, man 
fik med de første generationer af biogasanlæg, 
siger driftschef Gunnar Mikkelsen, der står for 
den daglige drift af anlægget.

Ud over forsøgsanlægget består det nye 

anlæg også af et driftsanlæg, som skal be-
handle omkring 29.000 tons gylle og ca. 2.000 
tons biomasse fra stalde og marker på Foulum. 
På basis heraf vil anlægget producere omkring 
850.000 kubikmeter metangas, som vil blive 
udnyttet til varme og strøm i det lokale kraft-
varmeanlæg. 

Forud for selve indvielsen var der arrangeret 
et fagligt seminar på Forskningscenter Foulum, 
hvor biogassens potentiale på miljømæssige, 

energimæssige og erhvervsmæssige områder 
blev diskuteret sammen med de forsknings-
mæssige behov. Her fortalte Bent Hansen, 
at regionen har afsat ca. 50 mio. kr. alene i 
2007-2008 for at fastholde og udbygge Region 
Midtjyllands erhvervsmæssige styrkeposition 
på energi- og miljøområdet, og at det er målet 
at øge produktionen og forbedre udnyttelsen af 
vedvarende energi, herunder biogas. 

/ac

Studievalg presser sig på
For at undgå at skulle tage ekstra fag efter gymnasiet 
skal folkeskoleelever vælge deres studieretning i gymna-
siet med omhu. Derfor er vejledning en del af praktikfor-
løbet på Naturvidenskab.

FolkESkolEpRakTik

Igen i år blev der i uge 43 afholdt erhvervs-
praktik på Naturvidenskab, hvor folkeskoleele-
ver fra hele Jylland fik muligheden for at op-
leve hverdagen som studerende. De godt 200 
elever, der mødte op til ugen, går alle i 9.-10. 
klasse og står foran den udfordring, at de til 
foråret skal vælge, hvilken studieretning de vil 
tage i gymnasiet, og dermed vælge retningen 
for deres fremtid. Som gymnasiereformen er 
nu, er der en vis faldgrube, hvor eleverne kan 
komme til at vælge sådan, at de skal tage eks-
tra fag efter gymnasiet, hvis de vil læse nogle 
bestemte retninger på universitetet. Hvis man 
for eksempel har valgt meget biologi i gymna-
siet, kan man risikere at mangle matematik, 
fysik eller kemi, som er de adgangsgivende fag 
til de naturvidenskabelige uddannelser. 

Som et led i praktikugen er der derfor en af-
sluttende vejledningsseance, hvor eleverne får 
ridset op, hvad adgangskravene til universite-
tet er, og hvilken studieretning de i givet fald 
skal vælge i gymnasiet for at undgå at skulle 
tage supplerende fag. Det kan være vanskeligt 
selv at overskue konsekvenserne af ens valg, 
giver flere af eleverne udtryk for. 

– Jeg synes, det er svært at vide, hvad mu-
lighederne er, og vi skal jo allerede vælge linje 
nu på gymnasiet. Derfor er det godt at vide, 
hvad man skal bagefter, siger Louise Lind-
bjerg, som normalt bor i Vejle, men i denne 
uge er på visit hos sin kusine, så hun kan del-
tage i erhvervspraktikken.  

I løbet af praktikugen er eleverne delt op i 
forskellige hold, hvor de alle får muligheden 
for at smage lidt på fire forskellige fag, eksem-
pelvis datalogi, geologi, fysik og matematik, i 
form af bl.a. øvelser og forelæsninger. En af 
pointerne med erhvervspraktikken er at vise 
ukendte sider af naturvidenskaben, siger fuld-
mægtig Eva Kvistgaard Arent, der koordinerer 
arrangementet. 

– Vi har en intention om at vise eleverne 
andre fag. Man kender jo ikke geologi eller da-
talogi fra folkeskolen, så det er en måde at vise 
dem de fag. I det hele taget tror jeg, eleverne 
oplever fagene fra en anden vinkel, end de er 
vant til fra folkeskolen, og så vil vi selvfølgelig 
gerne være med til at øge interessen for natur-
videnskab, siger hun.

Mange af eleverne, der var i erhvervspraktik, 
syntes dog allerede at være meget interesse-
rede i naturvidenskab, og stemningen mellem 
eleverne virkede god og koncentreret.

 – Jeg synes, biologi var rigtig interessant, 
og matematik fik jeg meget ud af, så jeg synes, 
det har været meget spændende, siger Louise, 
som dog syntes, at datalogi var lidt for nørdet.

Alt i alt virkede det til, at eleverne havde 
haft en god og lærerig uge, og på spørgsmålet 
om, hvad de synes om uger som denne, svarer 
Rupen Paramasium fra Skanderborg:

– Det er god måde at fortælle, hvad det præ-
cist er, der foregår på universitetet.

Pernille Grønning Jakobsen, folkeskoleelev

Erhvervspraktikant på CAMPUS i uge 43

Fysikstuderende viste folkeskoleelever, hvad de blandt andet beskæftiger sig med på universitetet. Her er det 
ovre i den lidt festligere afdeling med fysikshow. 

Foto: Pernille Grønning Jakobsen

Foto: Claus H
aagensen

Verdens største  
biogasforsøgsanlæg  
indviet i Foulum

Regionsformand Bent Hansen og Formand for DJF’s rådgivende udvalg Martin Merrild åbne for biogashanerne 
på Forskningscenter Foulum.
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– Det var mere hverdagsnært 
at sidde i den lille bestyrelse på 
Danmarks Miljøundersøgelser, kon-
staterer seniorforsker Peter Borgen 
Sørensen. Han har siden fusionen 
for et års tid siden været den tredje 
forskerrepræsentant i bestyrelsen 
for Aarhus Universitet, men forla-
der nu den stol for at koncentrere 
sig om sit arbejde.

– Efter fusionen er det jo en for-
holdsvis ny bestyrelse, der sidder, 
og den har ikke helt fundet sine ben 
at stå på, lyder hans vurdering i en 
sammenligning med bestyrelsesar-
bejdet på Danmarks Miljøundersø-
gelser (DMU).

– Universitetet er en utrolig svær 
og kompleks virksomhed at lede. 
Derfor bliver bestyrelsens rolle i 
forhold til den daglige ledelse også 
svær at definere. Og videnskabs-
ministeriets kontrol gør det ikke 
nemmere, mener Peter Borgen 
Sørensen.

Han synes, det var lettere at sidde 
som repræsentant for medarbej-
derne i bestyrelsen på DMU,  hvor 
han på grund af organisationens 
størrelse var tættere på den arbejds-
mæssige dagligdag

– Det smittede måske også af på 
ledelsen, at den vidste jeg fulgte 
arbejdet i HSU. Ledelsen var også 

mindre i forhold til bestyrelsen, så 
det var en mere ukompliceret pe-
riode, siger Peter Borgen Sørensen, 
der har set det som sin opgave at 
repræsentere både DMU og Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 
som fik afslag på at få en observatør 
i bestyrelsen i fusionens overgangs-
fase.

– Netop fordi arbejdet i besty-
relsen er så overordnet, synes jeg 
medarbejdernes repræsentanter i 
bestyrelsen skal have et godt net-
værk til tillidsrepræsentanter, så le-
delsen ikke oplever, der er to med-
arbejderfora. Har du ikke det net-
værk, kan du ikke gøre nogen som 

helst forskel. Og efter min mening 
er netværket langt vigtigere end ens 
faglige profil, hvor en TAP’er med 
forståelse for min arbejdsmæssige 
virkelighed let kan være bedre til at 
repræsenterer mig end en akademi-
ker, som mig selv, der kommer fra 
et helt andet sted i organisationen.

/ hh

BESTyRElSESValg 

Efter fire år som universitetets øverste 
organ har bestyrelsen endnu ikke haft 
mulighed for fuldt ud at fungere, som den 
burde, mener professor Jørgen Grønnegård 
Christensen, der  sammen professor Jens 
Ulrik Andersen, forlader de to poster som 
medarbejdervalgte repræsentanter for det 
videnskabelige personale i bestyrelsen, .

I bakspejlet konstaterer de to VIP-
repræsentanter, at bestyrelsen som sådan 
har haft relativ begrænset indflydelse i de 
fire år.

– Det skyldes dels, at Videnskabsmini-
steriet har blandet sig umådeligt meget, 
dels at vi ikke har nogle rimeligt klare 

spilleregler for bestyrelsens rolle i forhold 
til rektoratet. Det giver et utrolig stort spil-
lerum for et rektorat, der forstår at udnytte 
den situation, mener Jørgen Grønnegård 
Christensen. 

Han ser det som bestyrelsens opgave at 
diskutere den overordnede politik for insti-
tutionens virksomhed kritisk og grundigt 
og være en form for kritisk tilsynsorgan, 
der holder den daglige ledelse fast på, at 
der bliver disponeret ansvarligt. De mulig-
heder har bestyrelsen ikke haft fuldt ud, 
mener han.

mangler fast grund
– Det hænger sammen med, at vi næppe 
var i gang, før det væltede ned over det nye 
ledelsessystem med helt uforudsete ting fra 
Videnskabsministeriet. Men med mit kend-
skab til bestyrelsesarbejde  – også inden 
for den offentlige sektor – mangler besty-
relsen på AU påfaldende fast grund under 
fødderne sammenlignet med andre om-
råder, hvor store reformer faldt over hin-
anden og skulle gennemføres inden for et 
ret kort tidsrum, siger Jørgen Grønnegård 
Christensen, der er professor i offentlig for-
valtning ved Institut for Statskundskab. 

– Ved at kaste sig ud i nogle fusioner 
uden helt at kende konsekvenserne har 
universitetet befundet sig et godt stykke fra 
det, man ville kalde god ledelse, siger han 
og sammenligner med sine erfaringer fra 
Domstolsstyrelsen, hvor han som medlem 
af bestyrelsen var med til at gennemføre en 
reform af domstolene.

– Den greb på en helt anden måde end 
fusionen ind i den daglige drift. Alligevel 

formåede man at opretholde og udvikle 
arbejdsformer, som gjorde, at man hele 
tiden handlede og traf beslutninger på så 
solidt informationsgrundlag, som det over-
hovedet var muligt mht. økonomi, admi-
nistrative konsekvenser osv., siger Jørgen 
Grønnegård Christensen.

Skal udfordre ledelsen
– Fundet og fundet, svarer Jens Ulrik An-
dersen på spørgsmålet, om bestyrelsen og 
den daglige ledelse har fundet et indbyrdes 
balancepunkt. 

– Der er jo indimellem diskussion om, 
hvor meget bestyrelsen skal blande sig, og 
grænsen rykker hele tiden frem og tilbage. 
Vi har begge talt for et kritisk blik på de 
administrative omkostninger, og selv om 
AU har en effektiv og billig administration, 
er det vigtigt for en bestyrelse at have et vå-
gent øje med den. Der synes jeg, vi er stødt 
på modstand hos formanden og den øv-
rige ledelse. Så det er ikke helt klart, hvor 
meget bestyrelsen skal blande sig, og hvor 
overordnet niveauet skal være, siger Jens 
Ulrik Andersen. Han synes dog, at kon-
struktionen har mange fordele, fordi der er 
både med- og modspil mellem bestyrelsen 
og den daglige ledelse. 

– Og det er meget sundt, at bestyrelsen 
hele tiden udfordrer ledelsen, mener han.

Jens Ulrik Andersen tror ikke, de to VIP-
medlemmer har haft mindre indflydelse 
end de øvrige medlemmer. 

– Det enkelte medlems indflydelse er jo 
svær at måle. Fusionen var en meget poli-
tisk styret proces, men vi var da med til at 
afstikke nogle retningslinjer. Vores kend-

Mere samarbejde med lokale tillidsfolk står højt 
på listen hos afdelingsleder Kirsten Jakobsen, 
der kan se frem til endnu fire år som medlem af 
bestyrelsen på Aarhus Universitet. Hun er ene-
ste kandidat til den ene plads, som det tekniske 
og administrative personale råder over.

Derfor konstaterer hun også, at TAP-grup-
pens største mulighed for at få indflydelse er 
via samarbejdsudvalgene. Hun vil gerne styrke 
samarbejdet med tillidsrepræsentanter  i  de 
lokale samarbejdsudvalg og Hovedsamar-
bejdsudvalget, så bestyrelsen kan blive mere 
opmærksom på, hvad der rører sig rundt om på 
institutterne.

– F.eks. tror jeg, at mange samarbejdsudvalg 
ikke bliver orienteret om institut-budgettet, 
før det sendes videre op i systemet. Det har de 
faktisk krav på, og jeg tror, der her gemmer sig 
mange informationer, som lokale SU-medlem-
mer kunne bringe videre, så bestyrelsen er ori-
enteret om, hvor der er ømme emner, som den 
med god grund kunne tage op, siger Kirsten 
Jakobsen, der er ansat på Juridisk Institut.

Debatten udeblev
Kirsten Jakobsen blev for fire år siden valgt ind 
på Universitetslisten, som bl.a. lovede at op-
rette et debatforum på internettet. Det har dog 
aldrig set dagens lys.

– Det skyldes, at bestyrelsen efter valget for 
fire år siden aftalte, at kun formanden skulle 
udtale sig på bestyrelsens vegne. Det gjorde 
vi for at sikre et godt og loyalt samarbejde i 
bestyrelsen. Samtidig behandler bestyrelsen 
en del sager for lukkede døre, så det udelukker 
desværre diskussioner i et netforum eller andre 
steder om arbejdet i bestyrelsen, forklarer Kir-
sten Jakobsen. 

Hun har i stedet holdt jævnlige møder med 
tillidsrepræsentanter – ofte forud for besty-
relsesmøderne, og den kontakt vil hun gerne 
styrke.

Kirsten Jakobsen karakteriserer arbejdet i 
bestyrelsen som meget konstruktivt.

– Men det er gået utrolig stærkt i de 4 år – 
først med ansættelsen af rektor og siden med 
fusionsforhandlingerne. Nu er de to store sager 
på plads, så jeg forventer, vi nu skal tage fat på 
det, som jeg tror betyder noget for medarbej-
derne, nemlig hvad der skal ske på de forskel-
lige områder, og hvordan vi skaber synergi af 
fusionen.

Helge Hollesen / hho@adm.au.dk

Efterlyser  
kontakt med  
tillidsfolk

Bestyrelse  
med begrænset  
indflydelse

Netværket gør forskellen

To af de tre forskerrepræsentanter i universitetets bestyrelse trækker sig efter fire år. 
De mener, de har bidraget til, at beslutningerne træffes på et bedre grundlag, men 
konstaterer også, at de har haft begrænset indflydelse.

I bestyrelsen betyder et netværk mere 
end den faglige profil, siger seniorforsker 

Peter Borgen Sørensen, der kom ind i 
universitetets bestyrelse efter Danske 

Miljøundersøgelsers fusion med 
Aarhus Universitet

Bestyrelsen på Aarhus Universitet mangler fast 
grund under fødderne sammenlignet med andre 
reformramte institutioner, mener professor Jør-
gen Grønnegaard Christensen
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Fire lister har lagt billet ind på de to pladser 
i Aarhus Universitets bestyrelse, som det 
videnskabelige personale skal besætte ved 
valget senere på måneden. Her vil der være 
mulighed for at vælge mellem Det klassiske 
universitet, Fusionslisten, Samarbejdslisten 
og Tørlisten.

Kandidaten på Det klassiske universitet 
er professor Mogens Kilian fra Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet.

På Samarbejdslisten opstiller professor 
Mikael Skou Andersen fra Danmarks Mil-
jøundersøgelser. Han har indgået listefor-
bund med Fusionslisten, som opstiller tre 
kandidater i prioriteret rækkefølge.

Spidskandidat på Fusionslisten er Martin 
Tang Sørensen fra Det Jordbrugsvidenska-
belige Fakultet. De to øvrige kandidater, 

lektor Marit-Solveig Seidenkrantz og lektor 
Kim Kusk Mortensen, kommer begge fra 
Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Tørlisten opstiller fire kandidater si-
deordnet. Det er lektor Jette Benn fra 
Danmarks Pædagogiske Universitets-
skole, professor Thomas Pallesen fra Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet, lektor 
Erik Strange Petersen, Det Humanistiske 
Fakultet, samt professor John Thøgersen fra 
Handelshøjskolen.

Valget til bestyrelsen finder sted den 
19.-22. november. CAMPUS vil præsentere 
kandidaterne i næste nummer, der udkom-
mer mandag den 19. november.

skab til universitetet gav os nok også en større 
indflydelse, da ledelsen skulle ansættes. Jeg synes, 
de eksterne medlemmer tog hensyn til vores syns-
punkter om, hvad der er særkende for ledelse på 
universitetet.

Nyttige dekaner
De to VIP-medlemmer søgte tidligt at få deka-
nerne inddraget i bestyrelsens arbejde ud over 
de punkter, hvor de har et eller andet konkret at 
forelægge for bestyrelsen.

Hensigten var at give de eksterne bestyrelses-
medlemmer et mere nuanceret billede af, hvad 
der foregår på universitetet.

– Men det er klart en balancegang, fordi besty-
relsen kan miste enhver form for handlefrihed. 
På den anden side skal det afvejes af adgangen til 
at få nuancerede vurderinger af de problemer, vi 
står over for. Det ser det dog ud til, at vi i løbet 
af i år har fundet en fornuftig balance, og det har 
vist sig meget nyttigt, siger Jørgen Grønnegård 
Christensen.

Jens Ulrik Andersen er enig.
– Fra starten var det ikke klart, om bestyrelsen 

udelukkende skulle spille sammen med den øver-
ste ledelse eller også have direkte kontakt med 
dekanerne for at få mere faglig substans i diskus-
sionen. Jeg tror, de øvrige medlemmer er enige 
i, at dekanerne har givet et betydeligt bidrag til 
debatten, siger han.

Efterlyser evaluering
De to VIP'er har også efterlyst evalueringer af 
bestyrelsens arbejdsform og konsekvensberegnin-
ger af forslag. Og det er ikke faldet helt på plads, 
mener Jørgen Grønnegård Christensen.

– Bestyrelsen og rektor er enige, men det bliver 
ikke rigtig til noget. Man skulle jo mene, at det 
ville være i den øverste ledelses interesse. Det vil 
det være alle andre steder, siger han.

Jens Ulrik Andersen mener dog, at bestyrelsen 
i dag får klart bedre materiale at arbejde med, når 
den skal tage stilling til nye bygninger, uddan-
nelser og centre osv. Han savner imidlertid, at der 
bliver opstillet nogle pejlemærker, som fusionen 
senere kan måles på.

– Man taler jo meget om synergieffekter, selv-
om der mangler grundige analyser af de effekter, 
fordi vi skulle handle hurtigt i en meget politisk 
proces. Derfor ville vi pålægge ledelsen at følge 
op på, om synergier og rationaliseringer nu også 
viser sig, og det har bestyrelsen også vedtaget. Mit 
indtryk er dog, at det ikke er noget, man har lyst 
til at bruge mange kræfter på, og der er jo også 
rigeligt at se til i fusionsprocessen. Men jeg synes, 
vi skylder samfundet at analysere konsekvenserne 
af fusionerne, siger Jens Ulrik Andersen.

Helge Hollesen / hho@adm.au.dk

stakbogladen
Studenternes Hus
Ndr. Ringgade 3
8000 Århus C.
tlf 86128844 
books@stakbogladen.com
www.stakbogladen.com
Åben mandag-fredag 10.00-17.00

slavisk
Studenternes Hus
Ndr. Ringgade 3
8000 Århus C.
tlf 86194522
slavic@stakbogladen.com
www.russianbooks.com
Åben mandag-fredag 10.00-17.00

naturfag
Matematisk Institut
Bygning 1530
tlf 86128744
naturfag@stakbogladen.com
www.stakbogladen.com
Åben mandag-torsdag 10.00-16.00
fredag 10.00-15.00

stakbogladen sælger bl.a.

 bøgerne til dit studium
 bøger om studieteknik
 ordbøger
 kompendier
 læsestativer
 skønlitteratur
 paperbacks
 sprogkurser
 studiekalendere
 brevordnere og ringbind
 registre og faneblade
 elastikmapper
 standardblokke
 kollegieblokke
 skriveredskaber
 hulapparater  
 hæftemaskiner
 lommeregnere
 blækpatroner
 printerpapir 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I stakbogladen kan du

 udskrive og kopiere dine  
 opgaver i sort eller farve
 få indbundet dine opga- 
 ver i spiralryg eller limryg
 blive udsat for de mest  
 fantastiske tilbud på bø- 
 ger og papirvarer

•

•

•

Vis dit studiekort og få 10% studierabat på studierelevant litteratur
=====================================================================================

Stakkevis af  efterårs
nyheder

De nye 2008 
kalendere er 
kommet

Nyhed
indbundet
kr. 379,-

stak
bogladen
har dem

kampvalg til bestyrelsen

Svar på versefødderne 
fra bagsidens sang 

1. Hvorfor er mit SU-lån ej kommet? 
Hvis du har søgt SU-lån, men pengene 
ikke er overført til din konto, skylde 
det sandsynligvis, at du har glemt at 
underskrive og indsende dit gældsbe-
vis til SU-styrelsen.

2. Hvorfor er min skat på 60 procent?
SU får skatteoplysninger fra SKAT. 
Kontakt derfor SKAT, hvis oplysnin-
gerne er ukorrekte.

3. Hvorfor er min SU kun det halve? 
Der kan være mange årsager til forkert 
udbetalt SU. Men en af de hyppige er, 
at du har glemt at melde til SU-styrel-
sen, at du er flyttet hjemmefra

4. Hvorfor bli’r mit stud’kort ikke sendt?
Vi ekspederer som hovedregel bestil-
linger af studiekort inden for 3-4 hver-
dage, men omkring studiestart kan der 
være lidt ekstra ventetid.

5. Jeg vil til en kandidateksamen, men 
jeg kan slet ikke bli’ meldt til!
Hvis du ikke kan melde dig til eksa-
men på kandidatniveau i halvåret, 
lige efter du har taget din bachelor, 
er det måske, fordi du ikke har søgt 
optagelse på kandidatuddannelsen 
og dermed ikke er indskrevet. Man 
bliver ikke automatisk indskrevet på 
en kandidatuddannelse, det skal man 
selv søge om.

6. Jeg har smidt mit studiekort i åen, 
lave nye, er det no’et I vil?
Det kan vi, og du behøver ikke med-

bringe et nyt billede. Bare henvend dig 
ved skranken.

7. Og nu, hvor jeg er ved den eksamen, 
hvorfor kan jeg se så mange fag?
Når jeg melder mig på selvbetjening, 
kan jeg vælge ting, jeg ik’ skal ha’!
Selvbetjeningen retter sig mod flere 
brugere ad gangen og ikke kun dig. 
Derfor er der også flere eksamener 
end dem, du skal tilmelde dig.

8. Hvad er sidefag og hva’ supplering, 
og er der en forskel på de to? 
Og er de et studium alene, vil jeg 
gerne vide, kan du tro.
Der er to væsentlig forskelle på sup-
pleringsfag og sidefag: Suppleringsfag 
er 1-årige uddannelseselementer, 
mens sidefag normalt er normeret til 
mellem 90 ECTS og 120 ECTS. Hvor 

hele suppleringsfaget indgår i en 
bacheloruddannelse, indgår et side-
fags 1. del på normalt 45 ECTS i en 
bacheloruddannelse, mens 2. del af 
sidefaget på normalt mellem 45 og 75 
ECTS indgår i en kandidatuddannelse. 
I modsætning til suppleringsfag giver 
sidefag faglig kompetence til at under-
vise i gymnasiet.

Supplerings- og sidefag er i sig 
selv ikke afsluttede uddannelser, men 
derimod afrundede uddannelsesele-
menter. Det betyder, at suppleringsfag 
og 1. del af sidefaget altid indgår som 
en del af en bacheloruddannelse og 
anden del af sidefaget som en del af 
en kandidatuddannelse.

9. Hvad er eg’ntlig fristen for supple-
ring, og er fristen ens for sidefag?
Skal jeg søge på et særligt skema, og 

har I sådant, jeg kan ta’?
Fristen er den 15. april. Du skal søge 
via selvbetjeningen eller på skema, 
som du kan få i skranken. Side- og 
suppleringsfag påbegyndes ved se-
mesterstart 1. september, men det 
konkrete starttidspunkt varierer fra 
fag til fag.

10. Hvorfor får jeg stadig brev fra stu-
diet. Jeg har ikke læst i flere år?
Hvorfor står jeg der i jer’s arkiver. Bli´r 
jeg ik’ meldt ud, som tiden går?
Fordi udmeldelse ikke sker automa-
tisk, hvis du ikke har afsluttet din 
uddannelse. Du skal selv udmelde dig. 
Det skal ske skriftligt til Studieforvalt-
ningen, og du modtager altid en kvit-
tering på din udmeldelse.

Det er meget sundt, at bestyrelsen udfordrer den dag-
lige ledelse, mener professor Jens Ulrik Andersen.
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parti: Enhedslisten – De Rød-Grønne 
Navn: Emil Axelgaard
kreds: Holstebrokredsen
Studium: Matematik

parti: SF – Socialistisk Folkeparti
Navn: Jane Sørensen
kreds: 3. kreds Århus N
Studium:  Pædagogisk sociologi på DPU

parti: Socialdemokratiet
Navn: Maja Panduro
kreds: Randers Sydkredsen
Studium: Statskundskab

parti: Det Radikale Venstre
Navn: Stefan Seidler
kreds: Sønderborgkredsen
Studium: Statskundskab

parti: Det Radikale Venstre
Navn: Camilla Gade
kreds: Randers Nordkredsen
Studium: Statskundskab

parti: Det Radikale Venstre
Navn: Mads Sand
kreds: Randers Sydkredsen
Studium:   Master i oplevelsesøkonomi

parti: Ny Alliance
Navn: Benjamin Dickow 

kreds: Østjylland
Studium: Økonomi

parti: Ny Alliance
Navn: Mikkel Freltoft Krogsholm

kreds: Østjylland 
Studium: Statskundskab

parti: Kristendemokraterne
Navn: Mathias Kirkegaard 

kreds: Randers Nordkredsen 
Studium: Statskundskab

parti: Kristendemokraterne
Navn: Simon Bjerre 

kreds: Holstebrokredsen
Studium: Statskundskab

parti: Kristendemokraterne
Navn: Per Kristian Holbo Rasmussen

kreds: Viborg Vestkredsen
Studium: Statskundskab

parti: Det Konservative Folkeparti
Navn: Nicolaj Bang 

kreds: Århus Nordkredsen 
Studium: Jura

parti: Det Konservative Folkeparti
Navn: Niels Chr. Selchau-Mark 

kreds: Favrskovkredsen 
Studie: Suppleringsfagsstuderende i  

International Kommunikation på Engelsk

parti: Det Radikale Venstre
Navn: Andreas Frost Stenberg 
kreds: Silkeborg Nordkredsen
Studium: Statskundskab

FolkETiNgSValg

Det er ikke så tit, man møder en 
kommende jurist fem meter oppe i 
en møgbeskidt lygtepæl på Grenåvej 
en råkold novembertorsdag. Men 
den 27-årige Nicolaj Bang får ikke 
åbnet bøgerne så meget for tiden.

For ved siden af den juridiske 
kandidatuddannelse på Aarhus Uni-
versitet har han også en enkelt lille 
fritidsinteresse, som i disse uger har 
sat notatskrivningen på standby – 

han er nemlig konservativ folketings-
kandidat i Østjyllands Storkreds. 

– Helt ærligt, så er det ikke så 
meget, jeg får sovet lige i de her 
dage. Der er kun 24 timer i døgnet, 
og de bliver alle sammen brugt på 
kampagnen, forklarer en efterhån-
den noget kvæstet kandidat, mens 
han fæster valgplakaten med en stor 
plastic-strip. 

uafbrudt valgkamp
Nicolaj Bang blev valgt til folketings-

kandidat lige før sommerferien, og 
siden da har han mindst brugt en 
time om dagen på kampagneplan-
lægning, møder i partiet eller panel-
debatter. Men siden Anders Fogh 
Rasmussen trykkede på valgknap-
pen, har kampagnen været i gang 
mere eller mindre uafbrudt. Og det 
går ud over studierne, indrømmer 
han. 

– Selvfølgelig har jeg sat bøgerne 
i bero, men hvis man vil politik, som 
jeg vil, så får man så meget andet ud 

Studiet på valg-standby
Hvorfor læse lovsamlinger, når man kan føre valgkamp?  
Nicolaj Bang er folketingskandidat og jurastuderende – i de sidste 
uger dog mere det første end det sidste.

af at føre kampagne. Politik har både 
givet mig et godt netværk og gode 
kontakter til et senere job, men jeg 
har også lært meget om samfundet 
og verden uden for universitetet, 
som det er svært at læse sig til.

Tid på netværk
Noget af det, Nicolaj Bang har investe-
ret tid på op til valget, er at opbygge et 
netværk af valgkampsaktive, primært 
fra Konservativ Ungdom og Konserva-
tive Studerende, men også blandt ven-
ner og bekendte. Og hvis man vil have 
en chance for at komme i folketinget, 
skal man være parat til at investere – 
både sin tid og sine penge.  

– Det er ret svært at få valgkamp til 
at hænge sammen på et SU-budget, 
for det er stærkt begrænset, hvad man 
kan trække ud af under 5000 kroner 
om måneden. Heldigvis har min kreds 
fået økonomisk hjælp til kampagnen, 
men bare det at spise fastfood hver 
aften og være konstant på farten er 
en meget stor belastning for min øko-
nomi. Men sådan er det bare, siger 
Nicolaj Bang.

Den unge konservative kandidat 
håber, at hans unge profil kan være 
med til at tiltrække universitetsstude-
rendes stemmer, men ikke for enhver 
pris.

Studerende skal ikke forvente  
særbehandling
– De studerende må gerne stemme 
på mig, men de skal ikke forvente, at 
jeg varetager deres særinteresser. Så 
må de stemme på en anden, siger den 
unge konservative.

Nicolaj Bang forklarer, at især en 
meget voldsom personlig oplevelse 
har fået ham til at lægge sit politiske 
fokus et helt andet sted end hos de 
studerende. 

– Jeg var til en fest engang, hvor 
naboen psykisk syg. Han var blevet 
udskrevet som rask, men alligevel 
kom han ind og prøvede at slå mig 
ihjel med en brødkniv, fordi jeg ikke 
ville fjerne den mikrofon, som ”stem-
merne” fortalte var placeret i hans 
hals. Kniven missede mit hjerte med 
bare 11 millimeter. Jeg synes simpelt 
hen ikke, vi kan være bekendt at lade 
så syge mennesker i stikken, forklarer 
den konservative folketingskandidat.

Nicolaj Bang forklarer, at det vil 
koste omkring 3 milliarder hvert år at 
sikre nok sengepladser til de psykiatri-
ske patienter, som trænger – et meget 
lille beløb sammenlignet med andre 
partiers valgløfter.

– Jeg vil ikke være talsmand for 
særinteresser, og hvis ikke vi universi-
tetsstuderende, den mest intelligente 
og veluddannede del af den danske 
befolkning, kan se ud over vores egen 
næsetip og f.eks. hjælpe dem, der har 
voldsomme psykiske problemer, så ser 
det virkelig skidt ud.

op i 900 lygtepæle
Aftnens projekt for den unge kandi-
dat er at hænge 900 valgplakater op 
overalt i de østjyske lygtepæle. Det er 
lovligt at hænge valgplakater op på de 
kommunale veje fra 11 dage før valget 
afholdes, og da Nicolaj Bangs plakater 
blev leveret samme dag, som kampen 
om byens lygtepæle blev skudt i gang, 
har det været en lang dag med kli-
string, koordinering og klatring.  

– Plakatophængningen er altid en 
større operation, og det kan kun lade 
sig gøre, fordi jeg har så mange aktive, 
der ligesom mig synes, det er sjovt at 
sætte studiet på standby for en tid. 

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

Foto: Jakob M
ark

AU-STUDERENDE I  
FolkETiNgET?

Campus har gravet dybt på partiernes lister. Vi har fundet 14 
studerende på Aarhus Universitet, som drømmer om at skifte  
eksamenslæsningen ud med folketingssalen.
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LUNDBECKFONDEN

The Lundbeck Foundation has approved plans to finance
ambitious, original front-line Danish research of the highest
international standard within the field of interventional
research in clinical medicine. The goal of this research on
human subjects is to pioneer, advance and evaluate treat-
ment and prophylactic actions on a scientific basis.

It should be noted that the Lundbeck Foundation in its
grant-making activity does not support clinical drug trials
and research in commercial companies.

The funding module will last 5 years, with a total budget of
up to DKK 100 million for one or more research centers.

It is important that it is not otherwise possible to carry out
the research due to limitations of sources of public funding. 

The research center or centers should comprise top
researchers in their field and have close contacts to other

relevant national or international research entities – either
by physical co-location or through formal tight collabora-
tion. The declaration of interest should also include an
appropriate framework for research education and recruit-
ment and in concrete terms describe, for instance, how
Ph.D. students can contribute to the center’s activities. 

In the first phase, the Foundation welcomes declarations of
interest (max 12,000 characters) which should describe the
nature and importance of the research, the scientific hypo-
theses and the expected benefits for patients. The method-
ology should also be described. Relevant literature references
should be submitted separately (max 5,000 characters).

The declaration of interest should also include:
� CV and list of publications (max 3,000 characters) of the

main applicant
� CV and list of publications (max 1,000 characters) of

each senior researcher to be involved

� Separate description (max 2,500 characters) of the
center’s organizational structure

� A proposal for a 5-year budget (max 2,500 characters)
� A description of institutional collaboration, co-funding

and alliances (max 2,500 characters)

All documents should be submitted in English.

Declarations of interest for the purpose of pre-qualification
should be sent in Word format to the Lundbeck Foun-
dation at mail@lundbeckfonden.dk no later than January 2,
2008. In March 2008 a number of selected applicants will
be asked to submit detailed proposals by May 2008. The
centers should be ready for start-up after summer 2008.

For further information, please contact Lundbeck Foun-
dation Director of Research Erik Juhl at (+45) 39 12 80 11.

Lundbeck Foundation Centers for Interventional Research in Clinical Medicine
Call for declarations of interest

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

 

Folketingsvalgkamp kvæler universitetsvalg
Indtil folketingsvalgstederne lukker, bliver der overhovedet ikke ført nogen kampagne om pladserne i universitetets besty-
relse, nævn og udvalg. Sådan lyder det enstemmigt fra de største studenterorganisationer. 
Men da universitetsvalgene afvikles på nettet fra den 19. til den 22. november, blot fem dage efter valgkampen til folke-
tinget, giver det præcist tre hverdage til at overbevise de studerende om, at det er vigtigt at stemme – og det kan meget 
vel vise sig at være for lidt.  

BESTyRElSESValg

Plakaterne er trykt, pjecerne er foldet og stra-
tegien skrevet ned. Alt ligger klart i skuffen til 
Studenterrådets kampagne for at få flest mu-
lige repræsentanter i universitetets bestyrelser, 
råd og nævn.

Og der bliver kampagnen – i skuffen altså. 
For indtil folketingsvalget er overstået den 

13. november, er Studenterrådets aktive ble-
vet enige om, at det er fuldstændig omsonst 
at forsøge at trænge igennem den massive 
kampagneaktivitet fra de store partier. Og da 
en stor del af de frivillige, som skulle drive 
kampagnen i gang, oven i købet også er aktive 
i folketingsvalgkampen som kandidater eller 
kampagnefolk, bliver universitetsvalgkampen 
simpelthen udsat. 

ikke drukne i nationalpolitik
Billedet er det samme hele vejen rundt hos de 
studenterorganisationer, som ellers lige nu 
burde være travlt optaget af at føre kampagne 
til bestyrelsesvalget. Hverken Liberale Stu-
derende, Konservative Studerende eller Frit 
Forum har tænkt sig at gøre noget før efter fol-
ketingsvalget – hvor der bare er tre hverdage, 
til valghandlingerne på universitetet går i gang.  

– Det er ikke ideelt, selvfølgelig er det ikke 
det, siger Niels Christian Selchau-Mark. 

Han har selv en kasket i begge valgkampe. 
På universitetet er han en af to spidskandidater 
til bestyrelsesvalget fra Studenterrådet, og til 
folketingsvalget er han konservativ kandidat i 
Favrskovkredsen. Og det er blandt andet netop 
for at undgå sammenblanding af kasketter, at 
Studenterrådet har udskudt valgkampen.

– Vi har hverken interesse i, at studenterpo-
litikken drukner i nationalpolitik, eller at det 
er forvirrende, om jeg udtaler mig som kon-
servativ eller studenterrådsrepræsentant, når 
jeg taler om universitetspolitik. Derfor giver 
det mest fokus på de studerende, hvis vi venter 
med at skyde valgkampen i gang, forklarer 
Niels Christian Selchau-Mark.

 
Styrke eller svaghed?
Hos Liberale Studerende ser formand Tej Friis 
Egefjord også sammenblandingen af de to 
valgkampe som en streg i regningen. 

– De studerende har i forvejen svært nok 
ved at finde ud af, hvad universitetsvalgene 
handler om, og folketingsvalgkampen gør det 
absolut ikke nemmere. Vi har ikke tænkt os at 
lancere noget før lige efter valget, hvor vi så til 
gengæld også vil gå markant i gang, siger han. 

For Liberale Studerende betyder folketings-
valgkampen også, at organisationen mister 
manpower, fordi en stor del af medlemmerne 
er aktive i Venstres valgkamp og dermed 
formentlig er lidt flade, når de nye Christi-
ansborgpolitikere er fundet. Men Tej Friis 
Egefjord ser dog ikke kun ulemper ved to valg-
kampe i direkte forlængelse af hinanden. 

– For det første kan det være, at folk bliver 
mere opmærksomme på, at det er vigtigt at 
stemme generelt, og at det så smitter af på 
universitetsvalgene. Det kan også være, at det 
bliver mere tydeligt, at der også er politik i 
studenterpolitik, og at Studenterrådet absolut 
ikke er apolitisk. For hvordan kan man være 
folketingskandidat for et parti den ene dag og 
apolitisk den næste?, spørger formanden for 
Liberale Studerende.

Ud over Niels Christian Selchau-Marks 
konservative folketingskandidatur er studen-
terråds-formand Mikkel Krogsholm folketings-
kandidat for Ny Alliance, mens en stor del af 
bestyrelsen fører kampagne for SF. 

Det mener Niels Christian Selchau-Mark 
netop viser Studenterrådets styrke.

– Vi favner netop alle holdninger, og det er 
derfor, vi kan gå sammen i bestyrelsen efter 
valgkampen, selvom vi har ført kampagne for 

forskellige partier. Vores styrke er, at vi har 
plads til alle, siger han. 

meget op ad bakke
Afstemningerne til bestyrelsen, nævn og råd 
kommer fra i år til at foregå på internettet 
– noget, som alle parter er enige om kræver 
en ekstra kampagneindsats, nu hvor selve 
valghandlingerne ikke mere er direkte synlige 
på universitetet. Det kan dog vise sig at blive 
meget op ad bakke at vække interessen hos de 
studerende efter en intens periode med natio-
nale politiske budskaber.

– Det kan blive svært at få opmærksomhed, 
men vi vil klart gøre vores bedste for at føre 
en rigtig god universitetsvalgkamp. Den store 
udfordring bliver selvfølgelig at holde gejsten 
oppe endnu et par dage efter tre ugers hårdt 
program, og når bestyrelsesvalget er overstået, 
tror jeg, at vi er flere, der trænger til en god, 
lang ferie, siger Niels Christian Selchau-Mark. 

Fakta: Du kan finde mere information om valget på 
www.au.dk/valg, hvor du også kan stemme fra den 
19. til den 22. november.

Kristian Serge Skov-Larsen / ksl@adm.au.dk
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Onsdag den 30. oktober afholdt Forskningsrå-
det for Samfund og Erhverv en konference om 
forskningskvalitet og de bibliometriske kvali-
tetsindikatorer, der lige nu diskuteres heftigt 
på universiteterne og i de forskningsbevilgende 
organer. 

I regeringens globaliseringsstrategi hedder 
det, at der skal gennemføres en gennemgri-
bende reform af hele den offentlige forskning. 

Kvaliteten af den offentlige forskning skal være 
på internationalt topniveau, og flere forsknings-
midler skal uddeles i åben konkurrence, så 
pengene går til de bedste forskere og de bedste 
forskningsmiljøer. 

Men hvordan skal man håndtere opgaven med 
at få mest mulig forskningskvalitet for pengene 
– og hvordan måler man forskningskvalitet? Er 
det via publikationsaktivitet, peer review, citati-
onsfrekvens og impact factor, eller skal der nye 
redskaber på banen? Banen var kridtet op til 

konferencen.
– Målet med konferencen er at holde et højt 

informationsniveau, at skabe rum for en debat, 
der kan påvirke processen, så undgår de faldgru-
berne, man har set specielt i England, men også 
i Norge, siger professor Christian Lund, formand 
for Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.

Udgangspunktet herhjemme er den norske 
model, hvor ca. to procent af basismidlerne 
fordeles efter forskningskvalitetsindikatorer, 
der skal fremme adfærden mod at publicere i 

de mere prestigefyldte tidsskrifter og forlag. 
Videnskabsministeriets mål er, at der skal være 
valide dataindberetninger for alle universite-
ters forskningspublikationer for året 2008, der 
så kan anvendes i forbindelse med fordeling af 
basismidler til universiteterne i 2010. 

To procent er nok
Lige nu diskuteres det, om det skal være 2,5 
eller måske 10 procent af basismidlerne, der 
skal fordeles efter en bestemt fastlagt indika-
tor. Spørgsmålet er måske irrelevant, for ifølge 
Christian Lund er to procent nok til at sikre en 
adfærdsregulering, som hen ad vejen vil påvirke 
både forskernes og ledernes måde at tænke 
forskningspublicering på. 

– Erfaringerne fra Norge viser, at fordeler 
man 1-2 procent af basismidlerne efter forsk-
ningskvalitetsindikatorer, det er nok til at ændre 
publiceringspraksis. Og hvis det er nok til at få 
synliggjort publiceringsadfærden, så kan jeg ikke 
se, hvorfor man skal gå højere. Skrækeksemplet 
er England, hvor 100 procent fordeles efter 
forskningsindikatorer, hvilket har været meget 
ødelæggende for det akademiske miljø, siger 
Christian Lund.

Hvad er problemet?
Det store spørgsmål, som også blev rejst på 
konferencen, er: Hvad er det for et problem, vi 
løser med denne øvelse? 

– Det er vi heller ikke blevet klogere på i 
dag. Og mig bekendt foreligger der ikke en 
dokumentation, der viser, at der bliver publi-
ceret markant dårligere i Danmark end i det 
øvrige Europa, siger formanden, der skønner, 
at mindst 50 personer på hvert universitet vil 
blive involveret i det kommende arbejde med 
at udarbejde en forskningskvalitetsmodel.

– Alle institutter har nu modtaget lister med 
udkast til de faggrupper, der skal arbejdes i, og 
jeg går ud fra, at alle universiteter vil søge at 
få repræsentanter i alle faggrupper, siger han 
og understreger, at han ikke er bekendt med, 
hvem der i sidste ende skal udpege medlem-
merne af faggrupperne, eller hvilke kriterier 
udvælgelsen skal foregå ud fra.

Man kan i øvrigt læse mere om den norske model på 
dekan Svend Hyllebergs blog på http://dekanblog.
sam.au.dk/?m=200708

Anders Correll / ac@adm.au.dk

adfærdsregulering
Hvis to procent af basismidlerne fordeles efter forskningskvalitetsindikatorer, 
er det nok til at adfærdsregulere hele forskningssystemet, siger formanden for 
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.

Den 30. oktober afholdt Forskningsrådet for Samfund og Erhverv en konference om forskningskvalitet og kvalitetsindikatorer. Professor Christian Lund (yderst til 
venstre), formand for Forskningsrådet for Samfund og Erhverv, bød velkommen til konferencen og til talerne – fra venstre: specialrådgiver Gunnar Sivertsen, Norsk 
Institutt for Studier av Forskning og Utdanning, professor Susan Wright, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, professor Peter Blume, Kø-
benhavns Universitet, chefkonsulent Leif Hansen, Copenhagen Business School og centerchef Anette Dørge Jessen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 

Foto: Anders Correll

FoRSkNiNgSFiNaNSiERNg

Udfordringen med at lave en model, 
der skal måle forskningskvalitet og 
fremme forskernes publicering, er 
stor. I det øjeblik forskningsbevil-
lingers størrelse bliver afhængige af, 
hvor og hvor meget forskerne publi-
cerer, vil det også være nødvendigt 
at lave et system, der er fair, ellers 
er konkurrencen mellem forskerne 
på forhånd skævvredet. Men hvad 
er fair? Hvordan rangordner man 
bøger i forhold til artikler, og hvilke 
tidsskrifter er de mest anerkendte og 
give flest points? Og er det bedre at 
publicere i internationale tidsskrifter 
end i nationale? Det er bare nogle 
af de mange spørgsmål, der myldrer 
frem, når man vil lave en kvalitets-
målingsmodel, der baserer sig på 
forskernes publicering. 

Et af de store problemer med at 

lave en fælles model for alle tænke-
lige forskningsområder er, at hver 
forskningsdisciplin har sine publice-
ringstraditioner, og en forsknings-
finansieringsmodel skal tage højde 
for alle disse forskelle ellers vil det 
for nogle områder opleves som en 
fuldstændig forfejlet og skæv måling 
af kvaliteten af deres forskning, som 
hvis man måler vægt i centimeter.

Et tydeligt eksempel
Hvor svært det er at sammenligne 
universiteternes publicering, har 
chefkonsulent Leif Hansen fra Co-
penhagen Business School et meget 
tydeligt eksempel på. Universiteterne 
har de seneste to år indrapporteret 
data om deres publicering til Rek-
torkollegiet, og de data har tiltruk-
ket sig opmærksomhed fra Børsen 
Executive, som i de seneste artikler 
konkluderer, at RUC, Aalborg Uni-

versitet og handelshøjskolerne i 
Århus og København udgør B-holdet 
af de danske universiteter.

– Artiklerne udløste en rasende 
irritation hos os, og så gav vi os til at 
undersøge tallene, sagde Leif Hansen 
på en konference om emnet den 30. 
oktober og tilføjede:

– Den korrigerede udgave af un-
dersøgelsen, hvor vi havde vurderet 
hver enkelt artikel, bragte i stedet 
CBS og RUC øverst på listen, og det 
irriterende ved det er selvfølgelig, 
at os, der lavede den korrigerede 
udgave af opgørelsen, var CBS- og 
RUC-folk.

Leif Hansens pointe er, at det er 
meget svært at sammenligne publi-
cering på tværs af forskningsdiscipli-
ner. Det skrev han en artikel om – i 
øvrigt på baggrund af Børsen Execu-
tive-artiklerne – i CBS’s blad, Kræm-
merhuset, i oktober, hvor han blandt 
skriver om sammenlignelighed:

”Man kan ikke sammenligne 
universiteterne uden at foretage en 
opdeling i sammenlignelige fagom-
råder. Forsknings- og publicerings-
traditionen er vidt forskellig inden 
for de forskellige fagområder, og det 
giver ikke mening at sammenligne 
matematikere med atomfysikere, 
økonomer med mikrobiologer eller 

nordisk filologi med epidemiologi. 
Selv om der blev rejst kritik af denne 
summariske sammenligning sidste 
år, så gentages den i år som grundlag 
for en rangliste over alle

universiteter. Og ikke overrasken-
de er det de universiteter, der ikke 
har noget naturvidenskabeligt eller 
sundhedsvidenskabeligt miljø, der 
ligger i bunden, nemlig CBS, Han-
delshøjskolen i Århus (ASB) samt 
IT-Universitetet og Danmarks Pæda-
gogiske Universitet. Hvis man ser på 
antallet af citationer pr. artikel, den 
såkaldte impact-faktor, så er tallet 
godt tre gange så stort for SDU som 
for ASB. Betyder det nu, at kvaliteten 
eller betydningen af forskningen på 
SDU også er godt tre gange større? 
Nej, det kan man ikke udtale sig om 
på dette grundlag, som blot viser, 
at citationspraksis er vidt forskellig 
mellem forskellige faglige områder.”

uintenderede konsekvenser
Professor Susan Wright, Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole, Aar-
hus Universitet, talte på konferencen 
om et tilsvarende kvalitetsmålingssy-
stem i England inden for samfunds-
videnskabelige forskningsdiscipliner, 
og der har det haft flere uintende-
rede konsekvenser at indføre syste-

met som grundlag for fordeling af 
forskningsbevillinger. En af dem er, 
at universiteterne bevidst ansætter 
”stjerneforskere”, som Susan Wright 
kaldte det, og lader dem slippe for 
at undervise. Undervisning skal del-
tidsundervisere så tage sig af. Nogle 
andre problemer er, at de kvindelige 
forskere tilsyneladende ikke har lige 
så god adgang til at score points som 
mændene, og den engelske model 
belønner ikke bred formidling og 
samarbejde med erhvervsliv, forkla-
rede professor Susan Wright. 

Desuden er der et problem i, at 
forskerne i den grad skal bruge deres 
tid effektivt i forhold til at opnå 
points, som kan udløse bevillinger. 
For det giver kun points at publicere 
forskning. Det giver ikke points at be-
dømme andres forskning, så dermed 
er hele peer review-systemet, som er 
en meget udbredt kvalitetsindikator 
for forskning, blevet meget skrøbeligt 
efter indførelsen af kvalitetsmålings-
systemet, understregede hun.

Den danske kvalitetsfinansierings-
model er kun på planlægningsstadiet 
og forventes at være klar til anven-
delse i 2010.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

MÅLING MED MANGE  
FEjlmuligHEDER
Det bliver ikke let at lave en fair model til  
vurdering af forskningskvalitet. 
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DRama

Gæsterne strømmer ind i kasernens 
foyer på premiereaftenen. Deres 
summende snak blander sig med Jeff 
Buckleys musik fra højtalerne. Fire 
kroner for en kop kaffe eller kakao. 
Saltstænger og stearinlys hygger på 
runde caféborde. Endelig skal Kaser-
neRevyen vises frem.

– Jeg glæder mig rigtig meget til at 
se revyen. Jeg er virkelig stolt af den 
her forestilling. Det er så fedt! ud-
bryder initiativtager Tanja Pfaff Lou-
ring, der også er kunstnerisk leder 
af kasernerevyen. Hun fik ideen, da 
hun begyndte på dramaturgistudiet 
for fire år siden.

– Hvor er revyen? Handelshøjsko-
len har revy, Medicin og Historie har 
revy. Men der er ingen revy på kaser-
nen, hvor vi har de allerbedste faci-
liteter! Hun undrede sig over, at alle 
de æstetiske fag var samlet på et sted 
uden at samarbejde. På en studie-
miljøudviklingsdag udtrykte folk en 
stærk bekymring for den nye studie-
ordning, der ændrede de studeren-
des muligheder for at afprøve deres 
fag i praksis. Noget måtte der ske. 
Ideen til en kasernerevy poppede op, 
og en gruppe studerende dannede en 
forening og en bestyrelse.

– Målet er et tværæstetisk sam-
arbejde og at skabe Århus’ bedste 
revy. Vi drømmer om, at vi om 25 år 

står lidt smårynkede og gnækker og 
siger wauuw – kasernerevyen spiller 
endnu! Den skal blive en revy, der 
spiller 14 dage i træk. Totalt udsolgt, 
siger Tanja Pfaff Louring.

En tradition bliver skabt
Med KaserneRevyen vil foreningen 
skabe en tradition for samarbejde og 
praksis på de æstetiske studier.

– Revyen er et bud på, hvad de 
æstetiske fag kan i samspil med 
hinanden. Det skal vise vores profes-
sionalisme. Revyen skal bare være 
bedre og bedre hvert år. Det her er 
vores liv. Det er det her, vi skal leve 
af i fremtiden. Revyen skal fornyes 
hvert år, og den må aldrig falde i 

søvn. Det skal være den revy, folk 
snakker om i Århus, uddyber besty-
relsesformand og dramaturgistude-
rende, Mikkel Kaas Ottow.

Bestyrelsen ser gerne, at Kaserne-
Revyen bliver en integreret del af de 
æstetiske uddannelser. 

– Kasernerevyen skal være en 
stabil, tilbagevendende begivenhed. 
Den samler en masse fag og kom-
petencer, giver praktisk erfaring og 
et hav af kontakter og et udvidet 
netværk. Det gør os klar til at mødes 
igen i erhvervslivet efter studiet. Vi 
lærer alt det, der ligger bag en pro-
duktion: Administration, markeds-
føring, salg af billetter, scenografi, 
skuespil, lyd, lys, musik osv., fortæl-

campuSliV

ByENS BEDSTE REVy
En ny kasernerevy knytter de studerende på æstetiske fag sammen i praksis. Ambitionen er, 
at kasernen folder sig ud som legeplads for byens kunstneriske talenter og skaber en tradi-
tion for Århus´ bedste revy.

ler Tanja Pfaff Louring. 
I år deltager mere end 50 frivillige 

og studerende. De er ikke kun fra 
kunstneriske fag men også fra Idéhi-
storie, socialrådgiveruddannelsen og 
Kolding Designskole.

– Mange har opgivet at læse 
kunstneriske fag, fordi det er ind-
lysende svært at få job. Men der 
er stadig mange, der brænder for 
at lave noget kunstnerisk. Nu har 
de et sted at komme. Talenter kan 
komme her og afprøve deres evner 
inden for musik, drama, dans eller 
som tekstforfattere. Det her skal 
være universitetets legeplads, hvor 
der eksperimenteres, og hvor der er 
plads til at folde sig ud, siger Mikkel 
Kaas Ottow.

med gangstativ og guldkæder
I to måneder har revyholdet knoklet 
for at stable forestillingen på benene.

– Jeg håber revyen får publikum 
til at grine. Jeg håber, de kan lide 
den helhed, vi har søgt at skabe i ud-
trykket i revyen. Jeg er meget tilfreds 
med vores revy, ud fra den tid og de 
midler, vi har haft til rådighed, siger 
instruktør og dramaturgistuderende 
Matilde Holdhus.

Publikum morer sig. De seks skue-
spillere, der kom gennem nåleøjet 
til audition kaster sig ud i parodier 
på Århus Festuge, Ibiza-drukture og 
Forbrydelsen. I et lysshow krydret 
med musik fra et 13-mands band 
tager revyen pis (kan vi ikke finde et 
andet ord?)på stand-up-komik, gri-
ber fat om Olsen Banden og viser os, 
hvordan hiphoppergenerationen ser 
ud med gangstativ og guldkæder på 
plejehjemmet. Publikum griner.

– Det er en succes! Alt var udsolgt 
i aften, udbryder Mikkel Kaas Ottow, 
mens han slæber reklameskiltet for 
revyen ind. Foyeren er stadig le-
vende af mennesker og musikken fra 
et liveband.

Freelancejournalist Marie Venø Thesbjerg

mED pÅ EN lyTTER

– Der er ikke lang vej til at få hul igennem. 
Medarbejderne kan næsten få lov til at lave, 
hvad de vil, så længe det interesserer vores 
målgruppe – de studerende på alle videregå-
ende uddannelser i Århus og omegn, fortæller 
radioens chefredaktør, Thor Hampus Bank.

40 frivillige sender fra radioen ca. 20 timer 
om ugen, fordelt på en morgen- og aftenflade.

– Vi beskæftiger os primært med upcoming 
musik, som bl.a. bliver spillet på Voxhall og 
Train, men det er okay med helt andre bands, og 
jeg har selv været til en koncert med Toto, afslø-
rer den 24-årige studerende i medievidenskab.

På radioen, der har eksisteret i mere end 10 

år, beskæftiger medarbejderne sig også med 
masser af andre kulturbegivenheder som teater 
og mode, samt hvad der rører sig i tiden. 

Morgenfladens ene time er munter radio 
med et glimt i øjet, og der er højt til loftet. 
F.eks. har radioen et program med titlen ”Max 
Gazz Til Harzen”, som giver helt nye vinkler på 
sportsgrene som skisport. 

Aftenfladen på tre timer er primært sat af til 
fordybelse i forskellige temaer, og én udsendel-
se kan godt bruge to timer af den programsatte 
tid. Ifølge chefredaktøren er det helt okay, for 
de fleste taler om ting, de er ”helt vildt interes-
seret i, og det gør programmet værd at lytte 
til”. Men der findes også mere skæve program-
mer, som fx ”Radioterne” – et eksempel på ”de 
sorte spejdere” på speed.

intimitet med lytteren
Thor Hampus Bank begyndte selv på radioen i 
et morgenprogram, og han var temmelig ner-
vøs før debuten:

– Sommerfuglene flagrede rundt i maven, 
men så var jeg pludselig på, og det viste sig 
at være rigtigt sjovt og interesserer mig rigtig 
meget, bl.a. fordi man kan skabe en intimitet 
med lytteren, forklarer han.

Sidste år flyttede radioen ind på Ingeniørhøj-
skolen – som generøst stillede to lokaler gratis 
til rådighed, et studie og et arbejdsrum. Under 
disse gode forhold har chefredaktøren også 
forsøgt at skabe nogle bedre faglige rammer for 
de frivillige radiomedarbejdere.

På radioen gøres der nu meget ud af at skabe 
et fællesskab og netværk for de frivillige, som 
kommer fra bl.a. Ingeniørhøjskolen, Danmarks 
Journalisthøjskole og universitetet.

– Vi er begyndt at lave redaktioner, som ud-
veksler erfaringer og giver hinanden feedback 
på udsendelserne. Vi afholder også workshop, 
fordi vi mener, det er vigtigt, at de frivillige 
lærer noget, mens de laver radio, forklarer 
Thor Hampus Bank.

Radioen har bl.a. haft besøg af en medarbej-
der fra P4-morgenradio for at fortælle om ra-
dioteknikken. Håbet er næste gang at få besøg 
fra P3. 

Roskilde Festival
En af de store udfordringer for radioen er del-
tagelsen i Roskilde Festivalradio, hvorfra der 
sendes 24 timer i døgnet. Her deltager Århus 
Studenterradio på lige fod med landets øvrige 
studenterradioer.

– Oprindeligt blev Roskilde Festivalradio 
startet af folk fra Århus, og det er stadig en stor 
udfordring at være med til. Det er noget, vi op-
fordrer alle vore frivillige til at deltage i, for det 
udvikler og er meget lærerigt, siger chefredak-
tøren og smiler stort.

Det er tydeligt, at han brænder for radioen 
og de muligheder, der ligger og venter, og hans 
sidste replik, før interviewet er forbi, er da også 
en opfordring:

– Fortæl, at interesserede bare kan skrive til 
mig, hvis de har lyst til at lave radio eller arbej-
de med teknikken. Der er nogle ledige pladser 
lige nu, så det er bare om at komme i gang.

Karen Hyldgaard Johansen / khj@adm.au.dk

Frie hænder på Studenterradioen
På Århus Studenterradio har 
medarbejderne i princippet frie 
hænder til at dække alle koncerter 
og kulturbegivenheder i landet 
inklusive mulige interviews. Det er 
bare at få ideen og sende en mail 
til chefredaktøren. 

Foto: Colorbox

www.aarhusstudenterradio.dk
hvorfra man kan linke til netradio

Chefredaktørens mailadresse:
chefred@aarhusstudenterradio.dk

Århus Studenterradio modtager hvert år  
mediestøtte fra Staten

Største udgifter er koda-gramex afgifter
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Jeg mener det helt alvorligt med den
overskrift!

Vi er meget seriøse på Aarhus
Universitet – vi forsker, underviser,
skriver, ja, arbejder rigtig meget.
Men griner vi særlig meget? Er det
sjovt at gå på arbejde? Her tænker
jeg ikke kun på, om dine arbejdsop-
gaver er sjove. Kan du grine sam-
men med chefen eller dine kolleger?
Hvordan er dit humør, når du går på
arbejde? Hvordan er det, når du går
hjem?

Latter er sundt. Der findes efterhån-
den en del studier, der peger på, at
om end humor måske ikke beviseligt
er direkte helbredende, så kan det

være en medvirkende faktor og deci-
deret smertelindrende. Det siges
endda, at man ikke engang behøver
at grine “rigtigt”, man kan bare lade,
som om man griner; det har samme
fysiologiske virkning. Jeg er så abso-
lut tilhænger af den ægte latter, men
det er da rart at vide, at den virker
uanset. 

Latter smitter. Hvis du nu, ud over
naturligvis ansvarsbevidst at udføre
dine arbejdsopgaver, gør det til et
dagligt mål at få andre til at smile,
så vil jeg vædde med, at det vil på-
virke hele din tilgang til dagen. Hvis
du har det sjovt, vil du opleve, at det
smitter. Prøv f.eks. at danse til lyden
af kopimaskinen, når den er i gang
med et større job. Der er god rytme i

det, og enten danser dine kolleger
med, eller også får du lov til at gå
tidligt hjem.

Der er forskel på humor, og det skal
der være plads til. Nogle dyrker det
stille smil eller den underfundige
humor. Andre foretrækker gakkede
gangarter eller vandede vittigheder.
Men uanset stilen drejer det sig om
at fremkalde smil hos dine kolleger.
Husk dog, at humor altid bør ud-
springe af venlighed, overskud og
omsorg, aldrig af trangen til at frem-
hæve sig selv eller udstille andre.
Humor skal inkludere andre, ikke
ekskludere dem. Har du hjertet og
fornuften med dig og møder dine
kolleger i latteren, kan du gøre mere
for dig selv og andre, end du aner. 

Man må gå ud fra, at ledelsen læg-
ger vægt på entusiasme, motivation,
social samhørighed, god og tryg
kommunikation samt lavt stressni-
veau. Behøver jeg sige, at humor kan
medvirke til alle disse faktorer? Det
betyder ikke, at rektor skal iføre sig
klovnesko for at opmuntre til en hu-
moristisk tilgang til arbejdet. Men
bid lige mærke i, hvad kommunika-
tionskonsulent Karen-Marie Lille-
lund fastslår i bogen Humor i Le-
delse: I vores samfund har man la-
vere status, hvis man er humoristisk
og lattermild på jobbet, så derfor er
det nødvendigt, at humoren på ar-
bejdspladsen starter oppefra, altså
hos lederne. Hvis de går forrest og
tør vise deres humoristiske sans,
skaber det tryghed blandt medarbej-

derne og giver plads til, at alle kan
finde smilet frem uden angst for at
blive set ned på. Men det kræver, at
lederne tør tage det første skridt.
Tør vores ledere på AU mon det? 

Det er altså kun et arbejde, det her.
Men vi skal være her i usigeligt
mange timer endnu, så vi kan lige så
godt være gode mod hinanden og
have det sjovt, mens vi er her. Så –
leder eller ej – når du har lagt CAM-
PUS fra dig, så fortæl din yndlings-
vits til en kollega eller snup en gak-
ket gangart hen til kopimaskinen og
dans til dens rytmer. 

Gitte Nielsen

djøf annonce
kandidatmøde

I klummen i CAMPUS nr. 17 (22.10.07) spør-
ger lektor Maria Fabricius Hansen “Kan Uni
mætte sine studerende?” og kommer så med
en række ret så nedladende kommentarer
vedrørende kantinernes indretning, mad og
ansatte og nævner specielt kantinerne i Sta-
kladen og Nobelparken. Begge hører under
Studenterhusfonden af 1991.

Indretningen, herunder kunst m.v., kan
Studenterhusfonden af 1991 ikke gøre meget
ved, men vi er selvfølgelig herre over det, vi
serverer. Når Maria Fabricius Hansen næv-
ner, at der serveres langtidsholdbar pasta
med kødsovs, flæskesteg med indtørrede
skorper og medister med brun sovs, må hun
være faret vild, for det svarer ikke til det, vi
har på menuen i kantinerne. 

For tiden er det Nobelkantinen, der har for-
pligtelsen til at holde åbent om aftenen, og
selvfølgelig er vareudbudet ikke så stort som
til frokost (hvor der ofte er seks lune retter),
men der er stadig meget at vælge imellem
både varmt (f.eks. mandag den 29. september
2007 om aftenen bestod de lune retter af
tærte, pizza, lasagne og frikadeller) og koldt,
herunder flere forskellige typer af salater, og
disken fyldes jævnligt op, så intet står fremme
ret længe.

Smag og behag er forskellig, og vi forsøger i
kantinerne at tilgodese ethvert tænkeligt øn-
ske med gode råvarer, som en række fagud-
dannede medarbejdere – herunder flere kok-
ke – tilbereder. De er faktisk gode til at sikre
et indbydende og lækkert sortimentet. Des-
værre vidner Maria Fabricius Hansens klum-
me om en overlegen nedladenhed overfor
disse personalegrupper, når hun påstår, at
vore køkkenmedarbejdere er “økonomaer fra
hedenold”.  Det er direkte forkert og uden
hold i virkeligheden. Dels har vi dygtige kok-
ke, dels lægger vi ved ansættelse af køkken-
medarbejdere vægt på, at de har en faglig
baggrund. Vi tilskynder desuden de ansatte til
at deltage i op til to ugers efteruddannelse pr.
år.  

At drive kantine og servere til arrangemen-
ter kræver udover dygtige køkkenhåndværke-
re også en moderne administration. Vi søger
at gøre det nemt og bekvemt for arrange-
mentsholdere ved, at de hos kan bestille
enten pr. telefon, pr. mail eller via den nye
web-shop på www.studenterhusfonden.dk.
Desuden indførte Studenterhusfonden af 1991
i 2006 et kundekort, så afdelingerne på f.eks.
Aarhus Universitet blot tager kortet med til
kassen, når der skal købes ind til en impulsiv
frokost eller en hurtig kop kaffe, som ikke er
bestilt i forvejen. Når måneden er omme, får
de en elektronisk faktura på købet.

Dans til din
kopimaskine
klummen

Bedre opgaver – bedre oplæg
Tværfaglige kurser i skriftlig og mundtlig formidling

Lær at skrive gode akademiske opgaver/specialer, at forstå og styre skrive-processer, 
at planlægge og holde et godt mundtligt oplæg, 

at argumentere godt og anvende konstruktiv feedback. 

Kurserne udbydes tre gange i 2008 med tilmeldingsfrist d. 15/1, 14/7 og 1/8.

Læs mere på Center for Undervisningsudviklings hjemmeside: www.cfu.au.dk

Vildfarelser om kantiner
Af Tom Ebbe Jakobsen, direktør,
Studenterhusfonden af 1991

Er du snart færdiguddannet 
– så mød op på vores kandidatvejledningsmøde

Arrangør:
Et samarbejde mellem universiteternes centrale studie- og 
erhvervsvejledning, DM - fagforening for højtuddannede (DM), 
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Magistrenes Arbejds-
løshedskasse (MA), Danmarks Jurist- og Økonom forbund 
(DJØF) og Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK).

Program

Universitetet

A-kasserne: AAK og MA

Organisationerne: 
DJØF, DM og GL

MØDEKANDIDAT 
Roskilde Universitetcenter 

Aarhus Universitet 

Københavns Universitet 

Aalborg Universitet 

Syddansk Universitet 
Odense

kand_2-07_175x129.indd   1 11/10/07   9:02:35

ph.d.-graden legater

Redigeret af Journalkontoret, Den Centrale Administration, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, tlf. 8942 1151. Deadline onsdag kl. 12 i ulige uger. Opslag sendes til meddelelser@au.dk 

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

Professor, dr.phil. Viggo Brøndal 
og hustrus legat
Der er for 2007 et antal legat-portioner til rådighed
til “støtte af unge sprogvidenskabsfolk (med kandi-
dat- eller ph.d.-grad), fortrinsvis med fransk som
hovedfag eller med almen lingvistik som interesse”.
Der kan eksempelvis ydes støtte til forskningsrejser
og -ophold, publicering eller andre tilsvarende formål
til fremme af forskningen.

Ansøgningsfrist: den 23. november 2007.

Konsul Johannes Fogh-Nielsens 
og Fru Ella Fogh-Nielsens Legat 
uddeler mindst én pris på kr. 50.000 til videreførelse
af fremragende forskningsindsats af ph.d.-studerende
indskrevet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Ansøgningsfrist: den 2. januar 2008. 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (AU)
Ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet, opslås et 3-årigt ph.d.-stipendium i Stereologi
og Elektronmikroskopi Forskningslaboratoriet med
henblik på besættelse 1. februar 2008 eller snarest
derefter. 

Ansøgningsfrist: den 22. november 2007 kl. 12.00. 
Se www.health.au.dk/forskeruddannelsen/ansogning 

CIRIUS
Oplysninger om kulturaftalestipendier 2008-2009,
længerevarende ophold, er nu tilgængelige på 
CIRIUS’ hjemmeside www.ciriusonline.dk
Her findes information om de enkelte landes 
stipendietilbud og om ansøgningsfrister.

forskningsstøtte

E-læringsenheden
tilbyder følgende kurser og workshops 
for ansatte ved AU:
27. nov.: Podcasting ved AU

Se www.au.dk/e-learning/kurser/aktuellekurser

Center for Entrepreneurship 
tilbyder følgende kurser:
7. nov. kl. 13.-16. 
Strategisk Planning – netværksmøde
Hør om metoder til at finde indsigter om de menne-
sker, ethvert brand i sidste ende skal lande hos.

8. nov. Idea Matchmaking - Venture Cup 
Network med andre innovative idemagere.

12. nov. kl. 13.15-17: Salg

19. nov. kl. 13.15-17: Jura
Faldgruber ved start af egen virksomhed.

Flere oplysninger på www.au.dk/da/cfe

Eiler og Tatiana Filtenborgs legat
Der er et antal legatportioner (i alt kr. 8.000,-) til ud-
deling i efterårssemesteret 2007. Legatet uddeles til
trængende og værdige studerende ved Aarhus Uni-
versitet, fortrinsvis inden for Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet.

Ansøgningen skal være SU-kontoret i hænde se-
nest mandag den 12. november 2007 klokken 14.

Cecilius Lyngby Larsens legat
Af ovennævnte legat vil der nu kunne uddeles kr.
41.000 i flere portioner. Legatet kan søges af træng-
ende medicinske studenter uden hensyntagen til,
ved hvilket universitet her i landet de er indtegnet.
Ansøgningsfristen udløber den 27. november 2007
kl. 12. 

Se de fulde opslag på www.au.dk/meddelelser

Arbejdsseminar om 
vejledning ved AU

Onsdag den 15. november 2007, 
kl. 10-17, Auditorium 1, Teologi

Arbejdsseminaret er arrangeret i et samarbejde
mellem Enhed for Medicinsk Uddannelse, 

Center for Undervisningsudvikling, 

Rådgivnings- og støttecentret, 

Studieforvaltningen og Studievalg Østjylland.

Tilmelding inden 8. november hos 
Ulla Rasmussen kultur@hum.au.dk

Flere oplysninger på www.cfu.au.dk

Forsvar
SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i odonto-
logi holder cand.odont. Eduardo Castillon den 16. no-
vember kl. 13 et offentligt forsvar med titlen “Peri-
pheral NNDA receptors and TMD pain mechanisms”.
Forsvaret finder sted i Auditorium 2, Århus Tandlæge-
skole.

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

Cand.med. Estrid Muff Munk med titlen “Clinical 
epidemiological studies in patients with unexplained
chest and/or epigastric pain”. Forsvaret finder sted
den 16. november kl. 14 i Samfundsmedicinsk Audito-
rium, Bygning 1262, Universitetsparken.

Cand.scient. Iver K. Nordentoft med titlen “Pancreatic
beta cell function and gene changes in animal diabe-
tes: Studies with the histone acetyltransferase pro-
tein TIP60, isosteviol and isolated soy protein”.
Forsvaret finder sted den 26. november kl. 13 i 
Auditorium 1, Århus Universitetshospital, Århus Syge-
hus, Tage-Hansens Gade.

ASB
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i finansi-
ering forsvarer cand.merc. Klaus Belter fredag den 9.
november kl. 13.00 sin ph.d.-afhandling med titlen
“Empirical market microstructure: Event flow, endo-
genous order display and depth imbalance based
trading”. Forsvaret finder sted i Auditorium E2 på
Handelshøjskolen, Fuglesangs Allé 4, 8210 Århus V. 

Tildelinger
SAM
Det Akademiske Råd har den 27. september 2007 til-
delt Thue Hagenau ph.d.-graden i jura på grundlag af
afhandlingen “Pengeinstitutters erstatningsansvar for
manglende eller mangelfuld rådgivning i forbindelse
med kunders erhvervelse eller salg af værdipapirer”.

kurser

stillinger

annonce  Lundbeckfonden 
1/2 side

studenterundervisere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Under Studienævnet for Statskundskab og Sam-
fundsfag opslås et antal stillinger som studenterun-
dervisere i forårssemestret 2008 i fagene Metode, 
Videnskabsteori og klassikere, Økonomi og Kom-
parativ politik II. 

Ansøgningsfrist: 12. november 2007 kl. 12.00. Se
www.samfundsvidenskab.au.dk/nyt/ledigestillinger

Det Naturvidenskabelige Fakultet
Ved fakultetet er der i forårssemestret 2008 en
række ledige stillinger som studenterundervisere /
undervisningsassistenter til besættelse inden for 
Matematiske Fag, Datalogiske Fag, Fysik, Kemi, 
Idræt, Biologiske Fag og Steno Instituttet. 

Ansøgningsfrist: 30. november 2007 kl. 12.00. Se
www.nat.au.dk/stilling
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Landsforeningen SIND, Århus Amtskreds

FRIVILLIG
ET ENSOMT MENNESKE HAR BRUG FOR DIG!

Kan du afse 1-2 timer om ugen eller hver 14. dag som besøgsven
hos et menneske med en sindslidelse eller psykiske problemer?
Så vil du komme til at opleve et berigende og udfordrende forhold.

p y p

Sindslidende er også spændende, hjertevarme, humoristiske,
interesserede og vidende mennesker, men som kan have svært
ved at holde personlig kontakt.
Du får supervision, undervisning, vejledning og interessante kur-
ser og foredrag som frivillig i SIND-Nettet samt et spændende
samvær med andre frivillige.
Lad os få en snak, hvis du er interesseret.
Kontakt: Lokalkoordinator for SIND-Nettet i Århus, Gitte Troelsen,
tlf.: 21 73 04 73 eller mail: gitte.troelsen@gmail.com

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden indkalder hermed ansøg-
ninger til tre stipendier for særligt lovende
unge forskere og deres forskergrupper. 

Stipendierne løber i 5 år, og hvert enkelt
stipendium finansieres med 10 mio. kr. 

Stipendierne tiltænkes tre danske forskere i
30erne, som vil være i stand til at etablere
eller videreføre forskergrupper indenfor
sundheds- eller naturvidenskab. Vi forestil-
ler os forskere, som indenfor de sidste 5 år
har erhvervet en Ph.D. grad. Emnet skal
være original frontlinie forskning indenfor
grundforskning eller anvendt forskning.
Stipendiet må gerne tiltrække danske for-
skere i udlandet, som ønsker at flytte til
Danmark og fortsætte deres forskning her.

Ansøgningen må maksimalt fylde svarende
til 10 A4 sider, og der skal bl.a. redegøres
for projektets forskningsplan, medarbejdere,
budget og hvorledes man forestiller sig for-
skergruppen indplaceret på en dansk forsk-
ningsinstitution. Desuden ønskes et Curricu-
lum Vitae med ledsagende liste over viden-
skabelige publikationer og anbefalinger.

Ansøgningen bedes udfærdiget på engelsk
og sendt i Word format til Lundbeckfonden
på mail@lundbeckfonden.dk inden 15.
januar 2008, mærket: “Lundbeckfond-
stipendier 2008”.

Yderligere information kan fås ved at kon-
takte Lundbeckfondens forskningschef Erik
Juhl på (+45) 39 12 80 11 eller på ovenstå-
ende mailadresse.

Lundbeck Foundation 
Junior Group Leader Fellowships

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

Lundbeckfonden er  en erhvervsdr ivende fond med betydel ige akt ieposter  i  de to  børsnoterede selskaber  H.  Lundbeck
A/S og ALK-Abel ló  A/S.  Afkastet  af  fondens formue anvendes bl .a .  t i l  s tøtte af  v idenskabel ig  forskning overvejende
inden for  sundhedsvidenskabel ig  forskning,  men også t i l  b io logisk  or ienteret  naturv idenskabel ig  forskning samt fys ik
og kemi.  Fonden uddeler  år l igt  ca.  300 mio.  kr.
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Redigeret af Journalkontoret, Den Centrale Administration, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, tlf. 8942 1151. Deadline onsdag kl. 12 i ulige uger. Opslag sendes til meddelelser@au.dk 

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

Professor, dr.phil. Viggo Brøndal 
og hustrus legat
Der er for 2007 et antal legat-portioner til rådighed
til “støtte af unge sprogvidenskabsfolk (med kandi-
dat- eller ph.d.-grad), fortrinsvis med fransk som
hovedfag eller med almen lingvistik som interesse”.
Der kan eksempelvis ydes støtte til forskningsrejser
og -ophold, publicering eller andre tilsvarende formål
til fremme af forskningen.

Ansøgningsfrist: den 23. november 2007.

Konsul Johannes Fogh-Nielsens 
og Fru Ella Fogh-Nielsens Legat 
uddeler mindst én pris på kr. 50.000 til videreførelse
af fremragende forskningsindsats af ph.d.-studerende
indskrevet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Ansøgningsfrist: den 2. januar 2008. 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (AU)
Ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet, opslås et 3-årigt ph.d.-stipendium i Stereologi
og Elektronmikroskopi Forskningslaboratoriet med
henblik på besættelse 1. februar 2008 eller snarest
derefter. 

Ansøgningsfrist: den 22. november 2007 kl. 12.00. 
Se www.health.au.dk/forskeruddannelsen/ansogning 

CIRIUS
Oplysninger om kulturaftalestipendier 2008-2009,
længerevarende ophold, er nu tilgængelige på 
CIRIUS’ hjemmeside www.ciriusonline.dk
Her findes information om de enkelte landes 
stipendietilbud og om ansøgningsfrister.

forskningsstøtte

E-læringsenheden
tilbyder følgende kurser og workshops 
for ansatte ved AU:
27. nov.: Podcasting ved AU

Se www.au.dk/e-learning/kurser/aktuellekurser

Center for Entrepreneurship 
tilbyder følgende kurser:
7. nov. kl. 13.-16. 
Strategisk Planning – netværksmøde
Hør om metoder til at finde indsigter om de menne-
sker, ethvert brand i sidste ende skal lande hos.

8. nov. Idea Matchmaking - Venture Cup 
Network med andre innovative idemagere.

12. nov. kl. 13.15-17: Salg

19. nov. kl. 13.15-17: Jura
Faldgruber ved start af egen virksomhed.

Flere oplysninger på www.au.dk/da/cfe

Eiler og Tatiana Filtenborgs legat
Der er et antal legatportioner (i alt kr. 8.000,-) til ud-
deling i efterårssemesteret 2007. Legatet uddeles til
trængende og værdige studerende ved Aarhus Uni-
versitet, fortrinsvis inden for Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet.

Ansøgningen skal være SU-kontoret i hænde se-
nest mandag den 12. november 2007 klokken 14.

Cecilius Lyngby Larsens legat
Af ovennævnte legat vil der nu kunne uddeles kr.
41.000 i flere portioner. Legatet kan søges af træng-
ende medicinske studenter uden hensyntagen til,
ved hvilket universitet her i landet de er indtegnet.
Ansøgningsfristen udløber den 27. november 2007
kl. 12. 

Se de fulde opslag på www.au.dk/meddelelser

Arbejdsseminar om 
vejledning ved AU

Onsdag den 15. november 2007, 
kl. 10-17, Auditorium 1, Teologi

Arbejdsseminaret er arrangeret i et samarbejde
mellem Enhed for Medicinsk Uddannelse, 

Center for Undervisningsudvikling, 

Rådgivnings- og støttecentret, 

Studieforvaltningen og Studievalg Østjylland.

Tilmelding inden 8. november hos 
Ulla Rasmussen kultur@hum.au.dk

Flere oplysninger på www.cfu.au.dk

Forsvar
SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i odonto-
logi holder cand.odont. Eduardo Castillon den 16. no-
vember kl. 13 et offentligt forsvar med titlen “Peri-
pheral NNDA receptors and TMD pain mechanisms”.
Forsvaret finder sted i Auditorium 2, Århus Tandlæge-
skole.

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

Cand.med. Estrid Muff Munk med titlen “Clinical 
epidemiological studies in patients with unexplained
chest and/or epigastric pain”. Forsvaret finder sted
den 16. november kl. 14 i Samfundsmedicinsk Audito-
rium, Bygning 1262, Universitetsparken.

Cand.scient. Iver K. Nordentoft med titlen “Pancreatic
beta cell function and gene changes in animal diabe-
tes: Studies with the histone acetyltransferase pro-
tein TIP60, isosteviol and isolated soy protein”.
Forsvaret finder sted den 26. november kl. 13 i 
Auditorium 1, Århus Universitetshospital, Århus Syge-
hus, Tage-Hansens Gade.

ASB
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i finansi-
ering forsvarer cand.merc. Klaus Belter fredag den 9.
november kl. 13.00 sin ph.d.-afhandling med titlen
“Empirical market microstructure: Event flow, endo-
genous order display and depth imbalance based
trading”. Forsvaret finder sted i Auditorium E2 på
Handelshøjskolen, Fuglesangs Allé 4, 8210 Århus V. 

Tildelinger
SAM
Det Akademiske Råd har den 27. september 2007 til-
delt Thue Hagenau ph.d.-graden i jura på grundlag af
afhandlingen “Pengeinstitutters erstatningsansvar for
manglende eller mangelfuld rådgivning i forbindelse
med kunders erhvervelse eller salg af værdipapirer”.

kurser

stillinger

annonce  Lundbeckfonden 
1/2 side

studenterundervisere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Under Studienævnet for Statskundskab og Sam-
fundsfag opslås et antal stillinger som studenterun-
dervisere i forårssemestret 2008 i fagene Metode, 
Videnskabsteori og klassikere, Økonomi og Kom-
parativ politik II. 

Ansøgningsfrist: 12. november 2007 kl. 12.00. Se
www.samfundsvidenskab.au.dk/nyt/ledigestillinger

Det Naturvidenskabelige Fakultet
Ved fakultetet er der i forårssemestret 2008 en
række ledige stillinger som studenterundervisere /
undervisningsassistenter til besættelse inden for 
Matematiske Fag, Datalogiske Fag, Fysik, Kemi, 
Idræt, Biologiske Fag og Steno Instituttet. 

Ansøgningsfrist: 30. november 2007 kl. 12.00. Se
www.nat.au.dk/stilling
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Mandag 5.
kl. 14.15. politiske reformer 
i den arabiske verden 
Foredrag med dr.phil. Jakob Skovgaard-Petersen, 
der er direktør for Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut
i Cairo. Aud. 1, Det Teologiske Fakultet. 
Arr.: Religionsvidenskabelig Forening.

kl. 19-21. the long and winding road
I aftenens læseloge fortæller Beatles-eksperten 
Karsten Jørgensen historien om de fantastiske fire 
fra Liverpool og krydrer sit foredrag med musikalske
indslag. Nordhavnsgade 1. 
Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Tirsdag 6. 
kl. 9-17. mellem skabelse og genløsning
Jubilæumsseminar i anledning af prof., dr.theol.
Regin Prenters 100-års fødselsdag. Se program på
www.teo.au.dk. Auditorium 2, bygning 1441. 
Arr.: Det Teologiske Fakultet.

kl. 19-21. symmetrier og mønstre
I efterårets foredragsrække fortæller lektor Jeffrey S.
Hangst, Institut for Fysik og Astronomi, om partikel-
fysik og kosmologi. Hvad sker der, hvis tiden kører
baglæns? Er højre bedre end venstre? Findes der et
anti-univers? Det er nogle af temaerne i dette fore-
drag om fundamentale symmetrier i moderne fysik,
hvor nogle blev brudt og førte til en dybere forstå-
else af naturen. Se science.au.dk/da/foredrag. Gratis
adgang. Søauditorierne, Wilhelm Meyers Allé. 
Arr.: Det Naturvidenskabelige Fakultet.

kl. 19.30. statspatriotisme i den danske stat
Ph.d.-stipendiat Rasmus Glenthøj om gryende natio-
nal identitet i den danske stat i begyndelsen af det
19. århundrede, hvor staten var et kludetæppe af 
folkeslag med vidt forskellige traditioner og sprog.
Kr. 25 for ikke-medlemmer. Richard Mortensen-Stuen,
Studenternes Hus. Arr.: Historia.

Onsdag 7.
kl. 10. international club
Associate Professor Vibeke Lehmann Nielsen on the
network frAU (female researchers at AU). Faculty
Club, Building 1421, 1st Floor, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 13-16. politisk samtidskunst
Det svensk-israelske kunstnerpar Gunilla Skjöld-Feiler
og Dror Feiler om præmisserne for aktuel politisk
kunst med afsæt i installationen Snövit och sanning-
ens vansinne, som den israelske ambassadør angreb
under en udstilling i Stockholm i 2004. Lok. 216,
bygn. 1467, Nobelparken. Arr.: Nordisk Institut.

kl. 14.15. nye medier – nye metoder?
Professor, dr.phil. Klaus Bruhn Jensen om analyse af
nye medier og et forslag om “Mediernes idéhistorie”.
Det Store Auditorium, IT-huset, Åbogade. 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 14.15. status og kulturel 
identitet i det norrøne grønland
Ph.d.-stipendiat Mogens Skaaning Høegsberg, 
Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi. 
Aud. 5. Moesgård. 
Arr.: Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi.

kl. 16-18. putins rusland 
– paradoksernes rusland
Lektor Mette Skak om den aktuelle indenrigs- og
udenrigspolitiske situation. Aud. A1, bygn. 1333,
Statskundskab. Arr.: Dansk-Russisk Forening.

kl. 19-21. klimaaften 
Forskere, erhvervsfolk og politikere debatterer 
klimaforandringerne og deres konsekvenser både 
nationalt og internationalt. Nordhavnsgade 1. 
Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

kl. 19. liberalisme
Paneldebat om liberalisme og frihed i lyset af aktuel-
le politiske problemstillinger med Torben Mark 
Pedersen, formand for Liberalisterne, og forsknings-
lektor Johannes Adamsen. Aftenen indledes med 
studentergudstjeneste, hvor sidstnævnte prædiker.
Møllevangskirken. Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 8.
kl. 14.15. dependent participation
Janet Kraynak, Assistant Professor at New School
University, New York, on installation and performance
pieces – from confrontation to benign neglect. 
Lok. 124, bygn. 1584, Langelandsgade 139. 
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet for
Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 19. det amerikanske primærvalg
Lektor, ph.d. Jørn Brøndal, Center for Amerikanske
Studier, SDU, om amerikansk politik i almindelighed
og det forestående primærvalg i særdeleshed. Gratis
adgang. Amaliegade 27. Arr.: Frit Forum.

Fredag den 9. 
kl. 9-16. poesiTEOri
Tværfagligt symposium om poesi og teologi. 
Se program på www.teo.au.dk. Aud. 1, Det 
Teologiske Fakultet. 
Arr.: Fokusområdet “Religion som normsætter”. 

kl. 10. herregårdsarkitektur
Professor Arne Bugge Amundsen, Universitetet i Oslo,
om norske herregårde i 1800-tallet og seniorforsker
Ulla Kjær fra Nationalmuseet om dansk herregårds-
arkitektur i nyklassicismens tid. Kl. 13 forsvarer
mag.art. Anne Grethe Sværkes ph.d.-afhandlingen
“Nybygt af gammel Art” om nygotisk herregårds-
arkitektur i Danmark 1830-1900. Mødelokale 2, 
Konferencecenteret, Studenternes Hus. 
Arr.: Historisk Afdeling.

kl. 14.15. tiltrædelsesforelæsning
I anledning af sin udnævnelse til professor i stats-
kundskab holder Peter Munk Christiansen forelæs-
ningen “Hvorfor fik vi egentlig kommunalreformen?
Aktører, institutioner og reformlogik”. Auditorium A I,
bygning 1333. Arr.: Institut for Statskundskab.

Mandag 12. 
kl. 9.15.-16.30 genese
Tværfagligt seminar om kunst, natur og teknologi.
Hvordan bliver ting til? Et kulturhistorisk blik på gen-
esens mange udlægninger. Steno Museet, Universi-
tetsparken. Arr.: Forskningsnetværket "Kunst, natur
og teknologi".

kl. 19.30. arbejdernes historie i danmark
er et værk, som samler hele historien om arbejder-
nes historie 1800-2000. De skrivende redaktører Lars
K. Christensen, Søren Kolstrup og Anette Eklund
Hansen holder foredrag ud fra bogen. Richard Mor-
tensen-Stuen, Studenternes Hus. Arr.: Historia.

Tirsdag 13.
kl. 10. gisdag
International promotiondag for Geografisk Informa-
tions System: Hvad kan det, og hvem kan have
gavn af det? Præsentation af tværfaglige projekter.
Mere på www.djfgeo.dk/gisdag. Søauditorierne, Uni-
versitetsparken. Arr.: Geo-gruppen, Det Jordbrugsvi-
denskabelige Fakultet.

kl. 16.15. intertekstualitet fra 
et nytestamentligt perspektiv
Professor, dr.theol. Dieter Sänger, Theologische Fakul-
tät, Universität Kiel, om begrebet intertekstualitet og
dets betydning for læsningen af Ny Testamente.
Foredraget holdes på engelsk. Aud.2, Det Teologiske
Fakultet. Arr.: Teologisk Forening.

kl. 19-21. symmetrier og mønstre
I efterårets foredragsrække fortæller professor Poul
Nissen, Molekylærbiologisk Institut, om krystalsym-
metri og røntgenblik på livets molekyler. Se
science.au.dk/da/foredrag. Gratis adgang. Søauditori-
erne, Wilhelm Meyers Allé. Arr.: Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet.

Onsdag 14.
kl. 10. international club
Feinschmecker Living. Introduction to Trip Trap 
Denmark by Manager Mogens Holmriis. Meet at 
the shop on Carl Blochs Vej 39, Århus C.

kl. 12.15. why h.c. andersen? 
Ana Maria da Costa Santos Menin on the relevance
of H.C. Andersen studies in 21st century Brazil. 
Lok. 416, bygn. 1463, Nobelparken.
Arr.: Institut for Sprog, Litteratur og Kultur.

kl. 13.15.-16. karrieredag
Fra studium til job. Se www.iho.au.dk/nyheder. Sø-
auditoriet. Arr.: Institut for Historie og Områdestudier.

kl. 14.15. spin og identitetskonstruktion
Hvad er spin, og hvordan spiller spin sammen med
afsenders identitetskonstruktion? Lektor Mie Femø
Nielsen, Københavns Universitet, giver et overblik
over forskellige former for spin og analyserer konkre-
te eksempler og deres konsekvenser. Det Store 
Auditorium, IT-huset, Åbogade. 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 14.15. domkirken i børglum
Lektor Hans Krongaard Kristensen, Afdeling for
Middelalder- og Renæssancearkæologi, om ny-
datering og andre iagttagelser. Aud. 5. Moesgård.
Arr.: Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi.

kl. 19. dagbog fra sandholm
I 90’erne flygtede forfatteren og journalisten Dina
Yafasova fra Usbekistan til Danmark. I aftenens fore-
drag sætter hun ord på oplevelsen af at komme til
Danmark som flygtning og på forholdene og ople-
velserne i Sandholmlejren. Aftenen indledes med 
studentergudstjeneste kl. 19. Møllevangskirken. 
Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 15.
kl. 14.15. lindhard lecture 2007
Professor Bernd Sturmfels, University of California,
Berkeley, on “Algebraic Statistics for Computational
Biology” in an introduction to recent interactions
between algebra and statistics and some emerging
applications to computational biology. Auditorium E,
Institut for Matematiske Fag, bygn. 1533, Ny Munke-
gade. Reception efter foredraget. Arr.: Institut for 
Matematiske Fag og Institut for Fysik og Astronomi.

kl. 14.30. tiltrædelsesforelæsning
I forbindelse med sin tiltrædelse som professor i ki-
rurgi og oral patologi holder dr.odont. Søren Schou
forelæsningen “Implantater til erstatning af tænder –
hvad byder fremtiden?”. Auditorium III, bygning 1613.
Arr.: Odontologisk Institut.

kl. 15-16.30. word order 
in argument structure 
Monique Lamers, Radboud University, Nijmegen, 
on how the hearer takes into account the perspec-
tive of the speaker. Room 516, Building 1461. 
Host: Institute of Language, Literature and Culture.

kl. 19. fra røde mor til nik & jay 
– musik og politik
Hvilken betydning har det for ungdomskulturen, når
musikken er politisk farvet? Skaber det politisk enga-
gerede unge mennesker, som har en mening om ti-
dens store politiske spørgsmål, eller er unge men-
nesker efterhånden upåvirkelige og ligeglade? Lektor
Charlotte Rørdam om politikkens rolle i dansk rock-
musik og for dansk ungdomskultur de seneste 50 år.
Amaliegade 27. Arr.: Frit Forum.

kl. 19.30 uintelligent design
Hvordan kan det gå til, at evolutionen, som har
lavet masser af elegante og funktionelle løsninger,
samtidig har resulteret i så meget uintelligent de-
sign? Museumsinspektør Jan Gruwier Larsen viser
rundt på museets aktuelle udstilling AnimaliA –
Overlevelsens ABC og giver en god forklaring. Natur-
historisk Museum.

Fredag 16.
kl. 14.30. tiltrædelsesforelæsning
I forbindelse med sin tiltrædelse som professor ved
Institut for Human Genetik holder dr.med. Thomas
Gryesten Jensen forelæsningen “Gener som lægemid-
ler”. Auditorium 1, Bartholin Bygningen, bygn. 1241.

kl. 14.15-15.30. what was mathematics?
I anledning af sin udnævnelse til adjungeret profes-
sor ved Steno Instituttet holder Henk Bos tiltrædel-
sesforelæsning. Aud. D1, bygn. 1531, Institut for Ma-
tematiske Fag Arr.: Steno Instituttet.
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Mandag 5.
kl. 14.15. politiske reformer 
i den arabiske verden 
Foredrag med dr.phil. Jakob Skovgaard-Petersen, 
der er direktør for Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut
i Cairo. Aud. 1, Det Teologiske Fakultet. 
Arr.: Religionsvidenskabelig Forening.

kl. 19-21. the long and winding road
I aftenens læseloge fortæller Beatles-eksperten 
Karsten Jørgensen historien om de fantastiske fire 
fra Liverpool og krydrer sit foredrag med musikalske
indslag. Nordhavnsgade 1. 
Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Tirsdag 6. 
kl. 9-17. mellem skabelse og genløsning
Jubilæumsseminar i anledning af prof., dr.theol.
Regin Prenters 100-års fødselsdag. Se program på
www.teo.au.dk. Auditorium 2, bygning 1441. 
Arr.: Det Teologiske Fakultet.

kl. 19-21. symmetrier og mønstre
I efterårets foredragsrække fortæller lektor Jeffrey S.
Hangst, Institut for Fysik og Astronomi, om partikel-
fysik og kosmologi. Hvad sker der, hvis tiden kører
baglæns? Er højre bedre end venstre? Findes der et
anti-univers? Det er nogle af temaerne i dette fore-
drag om fundamentale symmetrier i moderne fysik,
hvor nogle blev brudt og førte til en dybere forstå-
else af naturen. Se science.au.dk/da/foredrag. Gratis
adgang. Søauditorierne, Wilhelm Meyers Allé. 
Arr.: Det Naturvidenskabelige Fakultet.

kl. 19.30. statspatriotisme i den danske stat
Ph.d.-stipendiat Rasmus Glenthøj om gryende natio-
nal identitet i den danske stat i begyndelsen af det
19. århundrede, hvor staten var et kludetæppe af 
folkeslag med vidt forskellige traditioner og sprog.
Kr. 25 for ikke-medlemmer. Richard Mortensen-Stuen,
Studenternes Hus. Arr.: Historia.

Onsdag 7.
kl. 10. international club
Associate Professor Vibeke Lehmann Nielsen on the
network frAU (female researchers at AU). Faculty
Club, Building 1421, 1st Floor, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 13-16. politisk samtidskunst
Det svensk-israelske kunstnerpar Gunilla Skjöld-Feiler
og Dror Feiler om præmisserne for aktuel politisk
kunst med afsæt i installationen Snövit och sanning-
ens vansinne, som den israelske ambassadør angreb
under en udstilling i Stockholm i 2004. Lok. 216,
bygn. 1467, Nobelparken. Arr.: Nordisk Institut.

kl. 14.15. nye medier – nye metoder?
Professor, dr.phil. Klaus Bruhn Jensen om analyse af
nye medier og et forslag om “Mediernes idéhistorie”.
Det Store Auditorium, IT-huset, Åbogade. 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 14.15. status og kulturel 
identitet i det norrøne grønland
Ph.d.-stipendiat Mogens Skaaning Høegsberg, 
Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi. 
Aud. 5. Moesgård. 
Arr.: Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi.

kl. 16-18. putins rusland 
– paradoksernes rusland
Lektor Mette Skak om den aktuelle indenrigs- og
udenrigspolitiske situation. Aud. A1, bygn. 1333,
Statskundskab. Arr.: Dansk-Russisk Forening.

kl. 19-21. klimaaften 
Forskere, erhvervsfolk og politikere debatterer 
klimaforandringerne og deres konsekvenser både 
nationalt og internationalt. Nordhavnsgade 1. 
Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

kl. 19. liberalisme
Paneldebat om liberalisme og frihed i lyset af aktuel-
le politiske problemstillinger med Torben Mark 
Pedersen, formand for Liberalisterne, og forsknings-
lektor Johannes Adamsen. Aftenen indledes med 
studentergudstjeneste, hvor sidstnævnte prædiker.
Møllevangskirken. Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 8.
kl. 14.15. dependent participation
Janet Kraynak, Assistant Professor at New School
University, New York, on installation and performance
pieces – from confrontation to benign neglect. 
Lok. 124, bygn. 1584, Langelandsgade 139. 
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet for
Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 19. det amerikanske primærvalg
Lektor, ph.d. Jørn Brøndal, Center for Amerikanske
Studier, SDU, om amerikansk politik i almindelighed
og det forestående primærvalg i særdeleshed. Gratis
adgang. Amaliegade 27. Arr.: Frit Forum.

Fredag den 9. 
kl. 9-16. poesiTEOri
Tværfagligt symposium om poesi og teologi. 
Se program på www.teo.au.dk. Aud. 1, Det 
Teologiske Fakultet. 
Arr.: Fokusområdet “Religion som normsætter”. 

kl. 10. herregårdsarkitektur
Professor Arne Bugge Amundsen, Universitetet i Oslo,
om norske herregårde i 1800-tallet og seniorforsker
Ulla Kjær fra Nationalmuseet om dansk herregårds-
arkitektur i nyklassicismens tid. Kl. 13 forsvarer
mag.art. Anne Grethe Sværkes ph.d.-afhandlingen
“Nybygt af gammel Art” om nygotisk herregårds-
arkitektur i Danmark 1830-1900. Mødelokale 2, 
Konferencecenteret, Studenternes Hus. 
Arr.: Historisk Afdeling.

kl. 14.15. tiltrædelsesforelæsning
I anledning af sin udnævnelse til professor i stats-
kundskab holder Peter Munk Christiansen forelæs-
ningen “Hvorfor fik vi egentlig kommunalreformen?
Aktører, institutioner og reformlogik”. Auditorium A I,
bygning 1333. Arr.: Institut for Statskundskab.

Mandag 12. 
kl. 9.15.-16.30 genese
Tværfagligt seminar om kunst, natur og teknologi.
Hvordan bliver ting til? Et kulturhistorisk blik på gen-
esens mange udlægninger. Steno Museet, Universi-
tetsparken. Arr.: Forskningsnetværket "Kunst, natur
og teknologi".

kl. 19.30. arbejdernes historie i danmark
er et værk, som samler hele historien om arbejder-
nes historie 1800-2000. De skrivende redaktører Lars
K. Christensen, Søren Kolstrup og Anette Eklund
Hansen holder foredrag ud fra bogen. Richard Mor-
tensen-Stuen, Studenternes Hus. Arr.: Historia.

Tirsdag 13.
kl. 10. gisdag
International promotiondag for Geografisk Informa-
tions System: Hvad kan det, og hvem kan have
gavn af det? Præsentation af tværfaglige projekter.
Mere på www.djfgeo.dk/gisdag. Søauditorierne, Uni-
versitetsparken. Arr.: Geo-gruppen, Det Jordbrugsvi-
denskabelige Fakultet.

kl. 16.15. intertekstualitet fra 
et nytestamentligt perspektiv
Professor, dr.theol. Dieter Sänger, Theologische Fakul-
tät, Universität Kiel, om begrebet intertekstualitet og
dets betydning for læsningen af Ny Testamente.
Foredraget holdes på engelsk. Aud.2, Det Teologiske
Fakultet. Arr.: Teologisk Forening.

kl. 19-21. symmetrier og mønstre
I efterårets foredragsrække fortæller professor Poul
Nissen, Molekylærbiologisk Institut, om krystalsym-
metri og røntgenblik på livets molekyler. Se
science.au.dk/da/foredrag. Gratis adgang. Søauditori-
erne, Wilhelm Meyers Allé. Arr.: Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet.

Onsdag 14.
kl. 10. international club
Feinschmecker Living. Introduction to Trip Trap 
Denmark by Manager Mogens Holmriis. Meet at 
the shop on Carl Blochs Vej 39, Århus C.

kl. 12.15. why h.c. andersen? 
Ana Maria da Costa Santos Menin on the relevance
of H.C. Andersen studies in 21st century Brazil. 
Lok. 416, bygn. 1463, Nobelparken.
Arr.: Institut for Sprog, Litteratur og Kultur.

kl. 13.15.-16. karrieredag
Fra studium til job. Se www.iho.au.dk/nyheder. Sø-
auditoriet. Arr.: Institut for Historie og Områdestudier.

kl. 14.15. spin og identitetskonstruktion
Hvad er spin, og hvordan spiller spin sammen med
afsenders identitetskonstruktion? Lektor Mie Femø
Nielsen, Københavns Universitet, giver et overblik
over forskellige former for spin og analyserer konkre-
te eksempler og deres konsekvenser. Det Store 
Auditorium, IT-huset, Åbogade. 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 14.15. domkirken i børglum
Lektor Hans Krongaard Kristensen, Afdeling for
Middelalder- og Renæssancearkæologi, om ny-
datering og andre iagttagelser. Aud. 5. Moesgård.
Arr.: Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi.

kl. 19. dagbog fra sandholm
I 90’erne flygtede forfatteren og journalisten Dina
Yafasova fra Usbekistan til Danmark. I aftenens fore-
drag sætter hun ord på oplevelsen af at komme til
Danmark som flygtning og på forholdene og ople-
velserne i Sandholmlejren. Aftenen indledes med 
studentergudstjeneste kl. 19. Møllevangskirken. 
Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 15.
kl. 14.15. lindhard lecture 2007
Professor Bernd Sturmfels, University of California,
Berkeley, on “Algebraic Statistics for Computational
Biology” in an introduction to recent interactions
between algebra and statistics and some emerging
applications to computational biology. Auditorium E,
Institut for Matematiske Fag, bygn. 1533, Ny Munke-
gade. Reception efter foredraget. Arr.: Institut for 
Matematiske Fag og Institut for Fysik og Astronomi.

kl. 14.30. tiltrædelsesforelæsning
I forbindelse med sin tiltrædelse som professor i ki-
rurgi og oral patologi holder dr.odont. Søren Schou
forelæsningen “Implantater til erstatning af tænder –
hvad byder fremtiden?”. Auditorium III, bygning 1613.
Arr.: Odontologisk Institut.

kl. 15-16.30. word order 
in argument structure 
Monique Lamers, Radboud University, Nijmegen, 
on how the hearer takes into account the perspec-
tive of the speaker. Room 516, Building 1461. 
Host: Institute of Language, Literature and Culture.

kl. 19. fra røde mor til nik & jay 
– musik og politik
Hvilken betydning har det for ungdomskulturen, når
musikken er politisk farvet? Skaber det politisk enga-
gerede unge mennesker, som har en mening om ti-
dens store politiske spørgsmål, eller er unge men-
nesker efterhånden upåvirkelige og ligeglade? Lektor
Charlotte Rørdam om politikkens rolle i dansk rock-
musik og for dansk ungdomskultur de seneste 50 år.
Amaliegade 27. Arr.: Frit Forum.

kl. 19.30 uintelligent design
Hvordan kan det gå til, at evolutionen, som har
lavet masser af elegante og funktionelle løsninger,
samtidig har resulteret i så meget uintelligent de-
sign? Museumsinspektør Jan Gruwier Larsen viser
rundt på museets aktuelle udstilling AnimaliA –
Overlevelsens ABC og giver en god forklaring. Natur-
historisk Museum.

Fredag 16.
kl. 14.30. tiltrædelsesforelæsning
I forbindelse med sin tiltrædelse som professor ved
Institut for Human Genetik holder dr.med. Thomas
Gryesten Jensen forelæsningen “Gener som lægemid-
ler”. Auditorium 1, Bartholin Bygningen, bygn. 1241.

kl. 14.15-15.30. what was mathematics?
I anledning af sin udnævnelse til adjungeret profes-
sor ved Steno Instituttet holder Henk Bos tiltrædel-
sesforelæsning. Aud. D1, bygn. 1531, Institut for Ma-
tematiske Fag Arr.: Steno Instituttet.
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madsens åbenbaring
Er man blandt de mange med hang til Svend Åge Madsens romaner og noveller, er
der måske nye vinkler på forfatterskabet at hente, når forfatteren et par gange i de
kommende uger tager turen fra Risskov til universitetet for at tale om Gud, mirakler
og sin egen åbenbaring.

Sidstnævnte afslører den forhenværende matematik-, fysik-, kemi-, astronomi- og
danskstuderende på Aarhus Universitet, når han tager livtag med spørgsmålet om
Guds eksistens i foredragsrækken Religion under angreb om nyere religionskritik,
som Forum Teologi Naturvidenskab afvikler dette efterår. Svend Åge Madsen spørger
bl.a., om hypotesen “Gud eksisterer” overhovedet har indhold, og ser på nogle af
de funktioner og egenskaber, man har tillagt Gud. Kan fænomenet forklare noget,
som videnskaben ikke kan, eller har de forskellige videnskaber fuldstændig taget
luften ud af begrebet?

Senere møder Svend Åge Madsen op i Studenterkredsen, hvor foredragene dette
efterår behandler miraklets status i dag inden for en række discipliner og bl.a. ser
på spændingsfeltet mellem begreberne “mirakler” og “tilfælde”. Bidragene skal
indgå i en debatbog om mirakler, som om et års tid udkommer på Aarhus Universi-
tetsforlag. Svend Åge Madsen giver denne aften en dugfrisk smagsprøve på sit bi-
drag til antologien og kaster sig også gerne ud i en debat med publikum, som Stu-
denterkredsen denne aften diverterer med ost og rødvin. Man kan melde sig til op-
læsningsaftenen med Svend Åge Madsen på norhn@hum.au.dk

tåler religion kritik?
12. november kl. 15.15-18
gratis adgang

begge arrangementer finder sted i 
richard mortensen-stuen, studenternes hus

Sponsering spiller en mere og mere central
rolle i virksomhedernes markedsføring. Fra at
være et filantropisk foretagende har den øko-
nomiske støtte til kulturelle aktiviteter udviklet
sig til en strategisk og langsigtet disciplin –
ikke mindst inden for sportens verden, som
også tiltrækker langt de fleste sponsorkroner.

Den strategiske tilgang til sponsering er te-
maet for et gå hjem-møde, hvor Center for
Virksomhedskommunikation har inviteret pro-
fessor Björn Walliser fra Universitetet i Nancy
til at tale om “Sport and sponsoring” og ud-
pege de steder, hvor det “brænder” i disse år.

Eksperten i international markedsføring vil
også give et overblik over de seneste årtiers
forskning i sponsorfænomenet med fokus på
sportens verden.

Senere på måneden kan ansatte og stude-
rende slutte dagen med endnu et gå hjem-ar-
rangement, hvor Sofie Esmann Andersen taler
om unge og mærkevarer med afsæt i den
ph.d.-afhandling, hun forsvarede i september.
Foredraget kommer bl.a. ind på, hvad brands
betyder, og hvordan teenagere i en kreativ
selviscenesættelse tilfører mærkevarer nye be-
tydninger.

Både ansatte og studerende ved universite-
tet har adgang til møderne, der rundes af med
et glas vin og mulighed for en snak med op-
lægsholderne. Der er tilmelding hos
gisj@asb.dk eller via www.asb.dk/corpcom

gå hjem-møder på asb
7. og 28. november kl. 17-19
150 kr. / studerende 50 kr.
handelshøjskolen, fuglesangs allé 4

Danske teenagere har europarekord i alkoholforbrug og har ligele-
des et forholdsmæssigt stort forbrug af forskellige typer illegale
stoffer. Men hvor meget er det egentlig, de bruger? Hvilke stoffer,
ud over alkohol, bruger de? Og hvad er forskellen på at bruge og
misbruge stoffer? 

Det er bl.a. disse spørgsmål, lektor Mads Uffe Pedersen, leder af
Center for Rusmiddelforskning, vil svare på, når han giver det
næste foredrag i foredragsrækken Forskning i fokus. Her kommer
han også ind på årsagen til det store forbrug. Er det biologisk/
genetisk? Er det opdragelse/socialisering? Er det stress? Eller har
det generelt at gøre med kulturen og samfundet? Der vil også
komme nogle bud på, hvordan unges stof- og alkoholforbruget
kan reduceres. Mads Uffe Pedersen udgav sidste år bogen Udvik-
ling af misbrug og afhængighed af rusmidler, der udkom på Aar-
hus Universitetsforlag.

Forskning i fokus er et samarbejde mellem Aarhus Universitet,
Folkeuniversitetet i Århus og Politiken, og foredragene er gratis og
åbne for alle. Man skal reservere plads på www.politikenbillet.dk

forskning i fokus
14. november kl. 16.30-18
aud. 1, søauditorierne, universitetsparken

hvorfor tager 
teenagere stoffer?

gå hjem-møder på asb

Lørdag 17.
kl. 10-16. perfektionismens rolle
Seminar om den voksende betydning af forestillin-
gen om det perfekte menneske. Hvilke konsekvenser
har perfektionismen for den enkelte og samfundet,
og hvordan kan det enkelte individ bedst forholde
sig til disse strømninger i samfundet? Gratis delta-
gelse inkl. frokost. Program og tilmelding inden 9.
november på www.marselisrotaract.dk pAKHUSET,
Nordhavnsgade 1. Arr.: Marselis Rotarct. 

Tirsdag 20.
kl. 19-21. symmetrier og mønstre
I efterårets foredragsrække fortæller lektor Johan P.
Hansen, Institut for Matematiske Fag, om symmetri,
mønstre og orden, som ved hjælp af matematik for-
stås elegant og effektivt. Se science.au.dk/da/fore-
drag. Gratis adgang. Søauditorierne, Wilhelm Meyers
Allé. Arr.: Det Naturvidenskabelige Fakultet.

kl. 19. oldnordisk religion
Professor of Scandinavian John Lindow, University 
of California, Berkeley. Det Teologiske Fakultet. 
Arr.: Religionsvidenskabelig Forening.

Onsdag 21.
kl. 10. international club
Faculty Club, Building 1421, 1st Floor, 
Fredrik Nielsens Vej.

kl. 14.15. hverdagsbilledet
– fotografiet i pressen 

Lektor Bruno Ingemann, Roskilde Universitetscenter,
om strategier i analysen af pressefotografier. Det
Store Auditorium, IT-huset, Åbogade. 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 14.15. tømmerhandel i nordeuropa
Ph.d. Aoife Daly, Institut for Miljø, Samfund og Rum-
lig Forandring, RUC, om proveniens og datering ved
hjælp af dendrokronologi. Aud. 5. Moesgård. 
Arr.: Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi.

kl. 19. hjernen og bøn                                 
Ph.d.-studerende Uffe Schjødt om de kognitive pro-
cesser bag religiøse oplevelser, som nye teknologier
fra hjerneforskningen gør det muligt at undersøge.
Er religiøs adfærd styret af følelser eller fornuft? 
Er den religiøse oplevelse et unikt bevidstheds-
fænomen? Kan bøn reducere stress? Hvordan måles
religiøsitet i hjernen? Rødkløvervej 3. 
Arr.: Studentermenigheden.

kl. 19.30. krigskunst og kanoner
Historikeren og middealderarkæolog Rikke Agnete
Olsen om bøssemester Johannes Bengedams opteg-
nelser fra ca. 1450, som både er en vigtig kilde til
1400-tallets krigskunst og et stykke åndshistorie. 25
kr. for ikke-medlemmer. Richard Mortensen-Stuen,
Studenternes Hus. Arr.: Historia.

Torsdag 22.
kl. 11-17. bioinformatics 
and structural biology 
Bioinformatics Day – programme www.birc.dk. 
Fysiologisk Auditorium A, Building 1162. Registration:
enette@birc.au.dk November 10, 2007 by the latest.
Host: Bioinformatics Research Center.

kl. 16-18. åbent hus i it-byen
Mød nogle af de mange virksomheder på Katrine-
bjerg, hør om muligheder for praktik, studiejob, 
suppleringsfag og kandidatuddannelser. 
INCUBA Science Park (tidl. IT-Huset), Åbogade 15.
Arr.: Alexandra Instituttet A/S.

kl. 14-17. old norse myth
International Symposium. Richard Mortensen Room.
To be continued Friday 23, 10 am-17.15 pm. Further
information: www.nordisk.au.dk. Hosts: Scandinavian
Institute and Dept. of the Study of Religions.

kl. 19. hvor er universiteterne på vej hen?
Hvordan ser universiteterne ud om 10 år – og 
hvordan skal de se ud? Debat med prorektorerne 
for hhv. Aalborg og Aarhus Universitet, Hanne 
Krogstrup og Mette Bock. Gratis adgang. 
Amaliegade 27. Arr.: Frit Forum.

mirakler
22. november kl. 19.30
medl. 25 kr/andre 50 kr.

Næppe noget andet dansk værk fra
det 20. århundrede er læst og brugt så

meget i vidt forskellige sammenhænge
som Den etiske fordring af K.E. Løgstrup.

Inden for pædagogik, sociologi, sygepleje,
management og politisk filosofi har forskere

og praktikere taget livtag med bogen af den år-
husianske filosof og teolog. Og på Det

Teologiske Fakultet, hvor han var mange-
årig professor, er rækken af Løg-

strup-seminarer nærmest
uendelig.

Sidst i no-
vember er der

endnu et i anledning
af, at Forlaget Klim udgiver

antologien Livtag med den etiske
fordring. Seminaret byder på en række for-

skere indblik i Løgstrups hovedværk og udblik til hans øvrige
værk og virkningshistorie. Man kan bl.a. høre om Løgstrups brug
af skønlitteratur.

– Det er med Den etisk fordring, Løgstrup begynder at inddra-
ge skønlitteraturen i sit forfatterskab. Mange af tankerne i Den
etisk fordring har han udfoldet tidligere, men her har han lange,
grundige og originale analyser af skønlitterære værker, forklarer
forskningsadjunkt David Bugge, der fortæller om Løgstrups læs-
ning af D.H. Lawrence.

– Brugen af skønlitteratur blev en arbejdsstrategi for Løgstrup
i resten af hans forfatterskab – ikke bare som kød på hans ana-
lyser, men som en vej til erkendelse, siger David Bugge. Han har
arrangeret seminaret sammen med undervisningsadjunkt Peter
Aaboe Sørensen, der runder det daglange seminar af med et
foredrag om tonens etik hos Løgstrup. Inden da har livtagene
med Løgstrup bl.a. været omkring den postmoderne anvendelse
af Løgstrup, vejen til Den etiske fordring og den etiske fordring
og tilliden i et pædagogisk perspektiv. Hele programmet kan ses
på www.teo.au.dk

I øvrigt kan man på seminaret erhverve den nyudkomne anto-
logi, der sælges 100 kr. under normalprisen på 250 kr.

livtag med den etiske fordring
23. november kl. 9-16.30
aud. 1, det teologiske fakultet

livtag 
med løgstrup

jura med glimt i øjet
Med improvisationer og glimt i øjet markerer Retskritisk Forum, at
det er 20 år siden, studerende stiftede dette forum for at skabe
debat om retten i samfundet og juristens og retssystemets rolle. 

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen er blandt de inviterede til
10 minutters fri procedure. Han får selskab af strafferetsekspertene
professor Eva Smith og professor Gorm Toftegaard Nielsen samt lek-
tor i retsfilosofi og menneskerettigheder Sten Schaumburg-Müller. De
fire jurister står også klar til at svare på drilske og kritiske spørgs-
mål, som publikum kan aflevere, når ordstyren samler dem ind i sin
hat. Som det hører sig til ved slige lejligheder, er der efterfølgende
reception, hvor arrangørerne byder på mad og drikke.

improviseret debat
12. november kl. 16-18
juridisk auditorium, bygn. 1343 
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Redigeret af Hans Plauborg

DET ER okay aT SpøRgE…

SpøRgE-jøRgEN

Nu skal jeg fortælle dig om Jørgen…eller 
måske burde jeg i stedet fortælle dig om 
en universitetsstuderende. 

For Spørge-Jørgens mange mærke-
lige spørgsmål i den gamle børnesang af 
samme navn er det rene vand ved siden 
af, hvad universitetets Informationscenter 
bliver udsat for på en helt almindelig ar-
bejdstime. 2 mail-spørgsmål, 9 personer, 
der tropper op ved skranken, og 11 spørgs-
mål over telefonen i gennemsnit hver ene-
ste time, hver eneste dag i åbningstiden.

Informationscentret har til huse i den 
store røde murstensbygning på Fredrik 
Nielsens Vej, lige bag ved Stakladen, og 
selvom de efterhånden har svaret på det 
meste – også mere end en gang, så un-
derstreger områdeleder i studieforvalt-
ningen, Poul Lautrup, at der ikke findes 
dumme spørgsmål.
– Vi oplever tit, at studerende er ret 
pressede, når de henvender sig til os, og 
derfor er det også okay, hvis de stiller 
spørgsmål, som ikke er helt gennem-
tænkte, eller som man måske selv kunne 
have fundet svaret på. Man må selvfølge-

lig gerne tænke lidt selv, siger han med 
et smil. 

Så hvor børnesangens Spørge-Jørgen 
bliver sendt i seng uden aftensmad og 
med rød numse, der lover Informati-
onscentret, at spørgere på universitetet 
bliver hjulpet så godt som overhovedet 
muligt. Du kan kontakte Informations-
centret på 8942 1025 eller via Aarhus 
Universitets hjemmeside www.au.dk

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

40-års krisen er reel
Mænd i slutningen af 30’erne og begyndelsen af 40’erne 
er sammen med syge og arbejdsløse de mindst lykkelige 
i befolkningen. Det viser en ny britisk undersøgelse, 
der også afliver myten om, at pensionister og teenagere 
skulle være særligt ulykkelige.

3600 mennesker blev i undersøgelsen bedt om at 
angive graden af deres livskvalitet på en skala fra 1-10. 
Den mest lykkelige gruppe – når de selv skal sige det – er 
pensionerede mænd, der scorer 7,8 i gennemsnit, mens 
de mindst lykkelige er langtidssyge og handicappede, der 
scorer 5,9. De cirka 40-årige scorer 6,8, mens fuldtids-
studerende er næsten lige så lykkelige som pensionerede 
mænd med en score på 7,7.

lykke kan læres
Myten går som bekendt, at skotter er nærige, men nu vil 
de også lære at blive noget, de ikke er, nemlig lykkelige. 
Til formålet etablerede skotterne i 2004 et forsknings-
center, Centre for Confidence and Well-Being, med det 
erklærede mål at løfte nationens lykkeniveau. Centeret 
har bl.a. haft indvirkning på skoleloven i landet, hvor der 
nu står, at det er et selvstændigt mål at hjælpe eleverne 
til at udvikle optimisme og selvtillid.

– Vores land er trods et højt velstandsniveau præget af 
pessimisme og håbløshed, som påvirker konkrete forhold 
som sundhed og livslængde negativt. Vi tror, at vi ved 
bevidst at træne glæde og selvtillid for eksempel i skoler, 
på universiteter og i det sociale system kan skabe større 
livskvalitet, siger Carol Craig, sociolog og leder af forsk-
ningscenteret. 

Lykke er i det hele taget blevet et hot forskningsemne 
i Europa og USA – ikke mindst fordi mange undersø-
gelser har vist en stærk sammenhæng mellem lykke og 
sundhed. Der er med andre ord en samfundsøkonomisk 
gevinst ved at overbevise folk om, at lykken ikke bare er 
lunefuld, men såmænd kan læres. I oktober afholdes den 
første fælleseuropæiske lykke-konference Happiness and 
its causes i London.

Søvnløse mænd tisser mest
Det turde være en kendt sag, at hvis man skal tisse 
meget, kan man ikke sove. Nu har forskere ved Aarhus 
Universitet fundet ud af, at årsagsforholdet også vender 
den anden vej: Hvis man lider af søvnløshed, producerer 
man mere urin om natten. Og det gælder især mænd, 
viser undersøgelsen som et forskerhold fra Århus Univer-
sitetshospital står bag. 

20 raske frivillige mænd og kvinder mellem 19 og 35 
år gennemgik to 24-timers undersøgelser under kontrol-
lerede forhold. I det ene døgn blev de holdt vågne, mens 
der blev foretaget adskillige medicinske prøver. Den mest 
markante forskel var mængden af urinproduktion, der 
var betydelig større hos begge køn i gruppen, der blev 
frarøvet søvn. Men især hos mændene var forøgelsen af 
det nocturnale urin-output markant større hos de søvn-
berøvede. 

Forklaringen på fænomenet er endnu ikke kortlagt, 
men skyldes efter al sandsynlighed forandringer i krop-
pens hæmodynamik (blodomløb). 

Hver dag besvarer Informationscentret 150 spørgsmål fra studerende 
og ansatte. Og selvom et spørgsmål måske er blevet stillet mange 
gange før – er det okay at spørge igen!

universitets  
Spørge-jørgen
Informationscentrets liste over de 
hyppigst stillede spørgsmål skre-
vet sammen som poesi, som en 
hyldest til alle de mange spørgs-
mål, som gladelig bliver besvaret 
dag efter dag.

Sanngen skulle gerne så 
nogenlunde kunne synges på 
den gamle børnesang ”Spørge-
Jørgen”, men lad være med at 
gøre det alt for højt, for så synes 
dine kollegaer og medstuderende 
bare, du er mærkelig

Du kan finde svarene på 
spørgsmålene, som bliver stillet 
i hver enkelt verselinje på side 11 
i avisen.

Nu vil jeg fortælle dig om Jørgen, 
Jørgen var en tem’lig artig dreng.
For han huskede at spørge ofte… 
også inden der var gået for læng’
Hvorfor er mit SU-lån ej kommet? 
Hvorfor er min skat på 60 procent?
Hvorfor er min SU kun det halve? 
Hvorfor bli’r mit stud’kort ikke 
sendt?

Jeg vil til en kandidateksamen, 
men jeg kan slet ikke bli’ meldt til!
Jeg har smidt mit studiekort i åen, 
lave nye, er det no’et, I vil?
Og nu, hvor jeg er ved den eksa-
men, hvorfor kan jeg se så mange 
fag?
Når jeg melder mig på selvbetje-
ning, kan jeg vælge ting, jeg ik’ 
skal ha’!

Hvad er sidefag og hva’ supple-
ring, og er der en forskel på de to? 
Og er de et studium alene, vil jeg 
gerne vide, kan du tro.
Hvad er eg’ntlig fristen for sup-
plering, og er fristen ens for 
sidefag?
Skal jeg søge på et særligt skema, 
og har I sådant, jeg kan tag’

Selv da han forlod den trygge cam-
pus, så blev Jørgen ved at spørg’ 
igen.
Da de tro’de, han ha’d spurgt om 
alting, fandt han straks på nye, han 
ku’ send.
Hvorfor får jeg stadig brev fra stu-
diet.  Jeg har ikke læst i flere år?
Hvorfor står jeg der i jer’s arkiver. 
Bli´r jeg ik’ meldt ud, som tiden 
går?

Info-skranken, de fik ej for meget, 
selv ved dagens spørgsmål num-
mer ti. 
De blev aldrig træt af Jørgens spør-
gen, han ku’ stadig sagtens kom’ 
forbi.
Så er der en ting, du ikke fatter, eller 
no’et, du ikke fik fortalt. 
Spørg du bare hos Informationen, 
de kan gi’ et svar på næsten alt.

Foto: Lars Kruse/AU
-foto


