
Aarhus Universitets nye strategi for 
studie- og erhvervsvejledning vil
bære flere studerende gennem deres
uddannelse. Det vurderer centerle-
der Viggo Munck for Studievalg
Østjylland. Målet med strate-
gien, der skal træde i kraft
fra studiestart september
2007 og være fuldt udviklet
ved studiestart september
2008, er blandt andet, at de de-
centrale vejledninger samles i større
enheder på institutniveau med
mindst én fuldtidsansat til at lede
enheden. 

– Professionaliseringen vil øge
kvaliteten af vejledningen på Aarhus
Universitet. Deltidsansatte har ikke
tid til både at holde sig ajour på om-
rådet og vejlede, siger Viggo Munck. 

Poul Lautrup fra Vejledningsområ-
det ved Studieforvaltningen har for-
fattet strategien, og han mener også,
at den nye strategi vil øge antallet af
studerende, der gennemfører deres
studium.

– Den styrkede indsats understøt-
ter, at de studerende træffer bevidste
og kvalificerede valg undervejs i
deres uddannelse, og det betyder, at
flere studerende vil vælge den rigtige
uddannelse og de rigtige fag første
gang, siger han.

Den nye strategi for vejledning ved
Aarhus Universitet bidrager til, at
universitetet opfylder sin udviklings-
kontrakt med Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling. 
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Danmarks JordbrugsForskning (DJF) var indtil udgangen af
2006 en sektorforskningsinstitution under Fødevaremini-

steriet, men er nu via fusion en del af det nye Aarhus Universi-
tet. 

Organisatorisk er jordbrugsforskningen indplaceret som et
nyt fakultet ved navn “Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet”,
også forkortet DJF. Fordelen ved denne forkortelse er, at det
stærke brand, som er opbygget gennem de senere år også kan
anvendes fremover. 

Ved DJF er vi meget tilfredse med, at vores ønske om status
som et fakultet er blevet opfyldt. Denne status skal dels anven-
des til at udvikle nye uddannelser, men også anvendes som en
stærk basis for at udvikle samarbejdet med de øvrige enheder
ved universitetet.

Samtidig med at vi skal udvikle alle aspekter af et nyt fakul-
tet, skal vi også fastholde og fortsat udvikle de opgaver, vi

har med os fra den tidligere status som sektorforskningsinstitu-
tion. Disse opgaver drejer sig primært om forskningsbaseret
rådgivning af ministerier og myndigheder. Her skal vi som in-
stitution være i stand til at give klare svar samtidig med at
ytringsfriheden hos den enkelte forsker bevares. Det er en op-
gave, som vi har stor erfaring med i DJF, og som vi mener, kan
klares gennem god information og dialog med de forskere, der
har indsigt i det emneområde, der aktuelt skal afgives svar om.
En anden fordel ved en sådan bred dialog er, at de afgivne svar
bliver bedre af, at der er flere øjne, som ser på sagen.

Det forskningsområde, som det nye fakultet beskæftiger sig
med, er primært udnyttelsen af de landbaserede naturres-

sourcer til produktion af fødevarer og non-food produkter som
fibre, pels, skind og biomasse til energiformål. Denne forskning
gennemføres inden for seks temaområder: planteproduktion,
husdyrproduktion, økologisk jordbrug, fødevarekvalitet, klima
og naturressourcer samt miljø og bioenergi. For at kunne gen-
nemføre forskningen inden for disse temaområder har DJF op-
bygget forskergrupper med stærke kompetencer inden for en
række discipliner. Det giver en god platform for samarbejde
med de øvrige enheder ved universitetet og vil give helt nye
muligheder for en fortsat udvikling af jordbrugs- og fødevare-
forskningen i Danmark. Vi får mulighed for at indgå i samar-
bejder med stærke miljøer inden for f.eks. humaniora, sam-
fundsfag og det merkantile område. Det er gennem sådanne
nye samarbejdsmuligheder, at vi kan skabe grundlaget for, at 
vi i Danmark kan markedsføre nye og innovative produkter i 
fødevaresektoren. 

Andre forskningsmæssige udfordringer er en fortsat udvik-
ling af jordbrugsproduktionen i Danmark, samtidig med at vi
forbedrer elementer som dyrevelfærd og miljøbelastning. 
Specielt i Danmark har vi været i stand til at have en sådan 
udvikling gennem de senere år. Den store mulighed for jord-
brugsforskningen i Danmark er at skabe videngrundlaget for 
at fastholde denne udvikling. I DJF ser vi frem til at tage disse
udfordringer op sammen med resten af universitetet.

Jordbrugs-
forskning på AU

The University of Aarhus has created 
a new, ambitious strategy for the 
student guidance program, aiming for
more professionalism in the guidance
field. One of the more obvious conse-
quences of the strategy is that decen-
tralised guidance is being grouped
into larger units. The purpose of the
structure change is that student 
counsellors can maintain a strong 
professional base in a group of related
fields of study, at the same time 
providing a size that will further know-

ledge sharing, quality assurance and
quality development. The humanities
in particular will be making consider-
able changes, and the faculty is 
already in the process of cutting the
present 25-28 guidance offices back to
seven – one for each department. The
new guidance offices will be much
more easily accessible to students
than in the previous system, and will
be lead by permanent staff.

According to Studievalg Østjylland
(Courses of Studies East Jutland), who

advise on the choice of courses of 
studies, the new strategy will be an
important element in the university’s
marketing aimed at new students.

“It will take a few years before the
news of the more intensive guidance
has spread, but the idea will appeal to
many young people, who are used to
process-oriented work, where they 
frequently stop and ask themselves
where they are going, for instance 
career-wise” says centre director Viggo
Munk from Studievalg Østjylland.

The University of Aarhus (AU) now 
has a sixth faculty, the Faculty of Agri-
cultural Science, the result of the 
merger between the University of 
Aarhus and the former government 
research institution the Danish 
Institute of Agricultural Sciences.

The new faculty is to be completely
built up from the start, which among
other things means establishing a
number of new courses of study. There
will be three main areas: PhD courses,

courses involving other units, and own
bachelor and graduate courses. The 
faculty will begin this fall by offering
supplementary courses to studies in
molecular biology. With regard to 
research studies, funds will be applied
for in the Ministry of Science as soon
as possible, so that a research school
for PhD students can be established.

In the cases of own bachelor and
graduate courses, courses of study in
such subjects as natural resources and

the environment will be added. Faculty
research head Jacob Holm Nielsen
finds that there is a strong need for
such courses of study, both in Den-
mark and abroad. 

The Faculty of agricultural Sciences
is extremely interested in providing
cross-disciplinary courses in coopera-
tion with other faculties, and has 
already invited possible working 
partners to discuss the subject.

Programme Spring 2007

Wednesdays 10am – 12noon 
(if not otherwise announced)
Place: Faculty Club, Building 1421, 1st
floor, Frederik Nielsens Vej, next to the
Student House (if not otherwise announ-
ced).

07 FEB
Welcome & Introductions

14 FEB
NO MEETING 
Please note that where ‘no meeting’
appears (e.g. before, during and after 
the ISG Programme) members of the
group usually meet from 10.15 a.m. at 
the Café at the Women’s Museum (next 
to the Cathedral)

21 FEB
Visit to the Danish Centre for Urban 
History. A talk on : How to be both 
museum and university. A presentation 
of the centre’s research and Internet 
activities by Søren Bitsch Christensen
Meet at the main entrance to Den 
Gamle By (the Old Town) at 10 a.m., 
please be punctual.

28 FEB
The history behind the 
architecture of the 
University of Aarhus by Ar-
chitect Mads Møller. Meet
at the main entrance to C.F.
Møller’s office building, 
Europaplads 2, at 9.50 a.m.

07 MAR
What language can and cannot do –
and what we can do about it,
by Alexandra Kratschmer, Dept. of 
Classical and Romance Studies

14 MAR
No smoking: The politics of a global
movement – Even in Denmark! by 
Donley Studlar, Dept. of Political Science

21. MAR  To be announced

28 MAR
Readings about Brazil – my country, 
my work, my passion for HC Andersen
and Monteiro Lobato by Ana Maria da
Costa Santos Menin, Dept. of Classical
and Romance Studies

04 APR
NO MEETING 
(Please see the text under 14 February)

11 APR
The Danes and their perception of 
the role of science in society by Director
Karen Siune, the Danish Centre for 
Studies in Research and Research Policy 

18 APR
Globalisation in education by Dr. John
Donaldson, Dept. of Mathematical 
Sciences 

25 APR 
Visit to Aarhus School of Business, 
University of Aarhus.
Further details follow

02 MAY  To be announced

09 MAY
End of term party (a pot luck event)

The International Club (IC)
The International Club (IC) is a social and cultural meeting place for 
the university’s foreign employees and their spouses. Single foreign
employees and Danish employees who wish to meet foreign guests in
an informal atmosphere are naturally also welcome.

The group, previously known as “International Spouses Group” (ISG),
has decided to change its name to International Club (IC), in order to
better indicate the broader target group. 

Every term, IC offers a number of social and cultural activities, aimed
at easing international guests’ adjustment to a new daily routine in
Denmark. IC’s activities take place under the auspices of the university
and participation is free of charge.

Ambitious student guidance

New faculty at the University of Aarhus
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Som på de fleste andre forskerskoler
i Danmark skal ph.d.-studerende på
Forskerskolen i Organisations- og
Ledelsesteori (FiOL) på Handelshøj-
skolen, Aarhus Universitet, gennem-
føre et kursusforløb svarende til 30
ECTS-point, dvs. en sjettedel af ud-
dannelsen. Men modsat de fleste
ph.d.-studerende på andre forsker-
skoler skal 21 af de 30 point optje-
nes via obligatoriske kurser, der ud-
bydes internt på den lille forskersko-
le.

På alle andre forskerskoler, CAM-
PUS har været i kontakt med, er val-
get af ph.d.-kurser primært et aftale-
forhold mellem vejlederen og den
studerende. Målet er at finde de
bedste og mest relevante kurser i
ind- og udland i forhold til den stu-
derendes projekt. Enkelte forsker-
skoler anbefaler dog bestemte inter-
ne kurser, men ingen er direkte obli-
gatoriske. Som en forskningsskolele-
der siger til CAMPUS, så er det kun
den studerende og dennes vejleder,
der i bund og grund kan afgøre,
hvad der er fagligt relevant på et så
højt specialiseret niveau som ph.d.-
uddannelsen.

Fast pakke
Lederen af FiOL, professor John
Parm Ulhøi, fortæller, at der er flere
begrundelser for, at skolen i 2006
valgte at indføre en kursuspakke for

ph.d.-studerende fra Institut for Le-
delse.

– Det er vigtigt for os, at de stude-
rende får en fælles faglig ballast.
Kandidater kommer ind imellem
med forskellige baggrunde, og de
kurser, FiOL udbyder, sikrer, at alle
bliver up to date med de “huller”, de
måtte have.

Han mener ikke, at man dermed
risikerer, at nogle studerende bliver
nødt til at følge helt irrelevante kur-
ser.

– Vi har besluttet, at vi ikke øn-
sker at igangsætte ph.d.-projekter på
må og få. Vi slår ph.d.-stipendier op
inden for vores forskningsstrategi,
og det sikrer, at de studerende har
nogenlunde fælles faglige interesser.
Hvis de studerende havde meget
forskellige projekter, ville det der-
imod være et problem, siger han.

John Parm Ulhøi nævner også, at
der tidligere har været klager fra
ph.d.-studerende over, at de havde
svært ved at tilrettelægge deres stu-
dieprogram på grund af et usam-
menhængende og ad hoc-agtigt kur-
susprogram.

– På denne måde forsøger vi at
imødekomme dem. I praksis betyder
det, at instituttets studerende skal
tage to tredjedele af ph.d.-uddannel-
sens samlede ECTS-point i skolen,
siger John Parm Ulhøi

Spild af ressourcer
Ikke alle ph.d.-studerende synes dog

særlig godt om den praksis.
– Kurserne er en meget vigtig del

af ph.d.-uddannelsen, og kvaliteten
af kurserne er derfor afgørende for
det samlede projektforløb. Hvis man
ikke frit kan vælge kurser, der ind-
holdsmæssigt og metodisk passer til
projektet, er det spild af ressourcer.
Alle siger, vi skal satse på ph.d.er og
have forskeruddannelser i verdens-
klasse, men det får vi ikke med de
her regler, siger en ph.d.-studerende
fra Handelshøjskolen, Aarhus Uni-
versitet, der ønsker at være anonym. 
Den ph.d.-studerende mener heller
ikke, at argumentet om, at de stude-
rende har nogenlunde fælles faglige
interesser holder.

– Kursusprogrammet er på ingen
måde dækkende for området strate-
gi, organisation og ledelse. Desuden
skal en ph.d.-uddannelse føre til en
høj grad af specialisering, og derfor
bør man kunne vælge de bedste og
mest specifikke kurser. Det er sta-
ten, der betaler for at få de bedste
ph.d.er, så det her er udtryk for en
alvorlig og dyr inkompetence.

Svært at drive forskerskole
John Ulhøi peger på, at det kan
være vanskeligt overhovedet at
holde liv i forskerskoler i et lille land
som Danmark, hvis der er frit slag i
forhold til valg af kurser.

– Det er ressourcekrævende at
drive en forskerskole på et seriøst
fagligt grundlag. På FiOL får vi 10-

15 nye ph.d.-studerende om året, så
markedet er endnu meget smalt.
Obligatoriske kursuspakker kendes
fra de fleste af de universiteter, som
vi skal til at vænne os til at blive
sammenlignet med, understreger
forskerskolelederen.

For de studerendes skyld
Den forklaring køber formanden for
Forskeruddannelsesudvalget (FUU)
Morten Kyndrup ikke. FFU er et or-
gan under Koordinationsudvalget
for forskning, der fordeler de midler,
der afsættes på de årlige finanslove
til forskeruddannelse – f.eks. til for-
skerskoler.

– Jeg synes ikke, det er en speciel
smagfuld praksis at binde studeren-
de til så mange interne kurser. Jeg
kan forstå, at man skal gøre noget
for at få et tilstrækkeligt volumen i
de kurser, der arrangeres, men det
er forkert at lave administrative løs-
ninger på indholdsmæssige proble-
mer. Den enkelte studerendes kur-
susportefølje skal primært være fag-
ligt styret, siger Morten Kyndrup,

der også er leder af forskerskolen
Akademiet for æstetikfaglig forsker-
uddannelse på Aarhus Universitet.

– Her har vi også enkelte kurser,
vi kraftigt anbefaler, men det er for-
svindende få, og der sker ikke noget,
hvis en studerende nægter at tage
dem. Jeg mener ikke, standardisere-
de obligatoriske kurser hører hjem-
me på det her niveau, siger Morten
Kyndrup.

Han fremhæver, at ph.d.-kurserne
er vigtige i som led i at lære den vi-
denskabelige verden at kende.

– Kurserne skal bl.a. bruges til at
fremlægge dele af projektet, få re-
spons på det osv. De studerende skal
lære at indgå i symposier og net-
worke med ph.d.-studerende fra
ind- og udland, men det element går
jo også tabt, når man holder det in-
den for murere, siger Morten Kyn-
drup, der mener det er misbrug, hvis
man lægger uddannelsen om til en
fast “skolebænk”.

– Jeg vil sige det så klart, at de
forskerstuderende er ikke til for sik-
re forskerskolens overlevelse. For-
skerskolen er til for at sikre de stu-
derende den bedst mulige uddannel-
se, siger Morten Kyndrup. 

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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Pakkeløsning for eliten?
Får vi uddannet de bedste ph.d.er ved at tvinge dem på obligatoriske interne kurser? 
Ja, siger lederen af en forskerskole på Aarhus Universitet, der også mener, det kan være en nødvendig praksis 
for at holde liv i en forskerskole i et lille land. En ph.d.-studerende mener derimod, at det sænker kvaliteten, 
og formanden for Forskeruddannelsesudvalget (FUU) kalder det misbrug at gøre ph.d.-kurser til en fast “skolebænk”.

Ølfustager, der bliver bundet i et
hæsblæsende tempo, gule førertrøjer
til dem, der kan have flest fadøl i
maven og mærkelige og grænseover-
skridende lege, så de studerende kan
lære hinanden at kende. Det er det
billede, de fleste får i hovedet, når
man siger ordet “rustur”. 

Men når de nye rusansvarlige bli-
ver udpeget i løbet af foråret, vil de
på en del studier blive mødt af faste
regler og retningslinjer, så universi-
tetet kan holde hånd i hanke med
forløbene for de nye studerende.

Senest har Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet, på baggrund af
konkrete klager fra sidste års rustur
på økonomi, igangsat arbejdet med
et sæt nye spilleregler, som indskær-
per, at det er tutorernes ansvar, at
turene foregår på en ordentlig måde. 

Svend Hylleberg, dekan for Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet,
forklarer, at de nye retningslinjer
kommer på baggrund af konkrete

episoder på sidste års rustur for de
økonomistuderende

– Vi fik nogle konkrete klager,
men vi følte også, at der var et behov
for at stramme op. Kernen i rusugen
for os er, at alle nye studerende skal
få en god introduktion til studielivet,
og at ugen groft sagt ikke bare går
op i ren druk

No child left behind
Hvert år udpeger studierne typisk en
lille gruppe rusansvarlige, som står
for den overordnede planlægning af
introugerne og samtidig finder de
mange tutorer til holdene. På Stats-
kundskab var Sune Astrup Christi-
ansen sidste år den ene af to russe-
kretærer. Han er helt enig i, at det er
en af rusugernes fornemste opgaver
at få alle studerende med. 

– Vi siger klart til vores tutorer, at
de skal sørge for, at alle er med i for-
løbet. Det er ikke deres opgave ude-
lukkende at være festaberne, der lø-
ber forrest. De skal også koncentrere
sig om de studerende, der måske ik-

ke falder helt ind på holdet. I de sid-
ste to år har vores slogan for rus-
ugerne været “no child left behind”.
Det er selvfølgelig med et glimt i
øjet, men faktisk også noget vi me-
ner, er ekstremt vigtigt, forklarer
han.    

Det sociale fællesskab
På Handelshøjskolen, Aarhus Uni-
versitet, som hvert år optager om-
kring 1200-1300 nye studerende, ar-

bejder Studenterlauget i øjeblikket
på et sæt retningslinjer for fremtidi-
ge rusture, hvor imødekommenhed,
ansvar og opmærksomhed bliver ko-
deordene. Christian Jølck, der er ad-
ministrativ chef for Studenterlauget,
forklarer, at kernen i rusugerne
netop er at få alle med. 

– Det er utrolig vigtigt for os, at
de nye studerende får et positivt
indtryk og en god studiestart. Vi
supplerer det traditionelle sociale

samvær med teambuilding-øvelser
på holdene og faglige introduktions-
dage. Mit overordnede indtryk er, at
vores elever er rigtig glade for rusu-
gerne, og at de er en meget vigtig del
af det at flytte til Århus, starte på et
nyt studium og lære nye mennesker
at kende, siger Christian Jølck.

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

Det er staten, der betaler for 
at få de bedste ph.d.er, 
så det her er udtryk for en 
alvorlig og dyr inkompetence.

“Ph.d.-studerende fra Handelshøjskolen:

velkomst

forskerskoler

Rusugen skal foregå på en ordentlig måde, lyder meldingen fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Lars Kruse / AU-foto

Rus er ikke 
bare ren druk
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har strammet op 
på retningslinjerne for fremtidige rusture. De studerende
hilser ændringerne velkomne.
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Der er mange, der prøver, men få,
der kan – forudsige, hvordan for ek-
sempel renten, aktiemarkedets usik-
kerhed eller huspriserne udvikler sig
i fremtiden, og hvad der generelt har
indflydelse på disse størrelser. Men
et rigtig godt bud på en “økonomisk
spåmand”, der har empiri og teori i
orden, er professor Niels Haldrup,
forskningsleder af Centre for Re-
search in Econometric Analysis of
Time Series (CREATES). På dansk
hedder det internationalt sammen-
satte center Danmarks Grundforsk-
ningsfondscenter for Tidsrække
Økonometri. Centeret bliver tilknyt-
tet Institut for Økonomi på Aarhus
Universitet.

Attraktiv viden
Tidsrække økonometri er den disci-
plin inden for den økonomiske vi-
denskab, der anvender matematisk-
statiske metoder til at modellere og
teste økonomiske sammenhænge.
Disciplinen er baseret på viden om
økonomiske variables historiske for-
løb, og på CREATES vil man blandt
andet forske i, hvordan forskellige
økonomiske størrelser som rente,
priser og inflation udvikler sig over
tid. 

Derudover vil man også arbejde
med at finde mål for, hvor stor usik-
kerhed der er knyttet til forskellige
finansielle aktiver som for eksempel
obligationer, aktier og porteføljer af
sådanne værdipapirer. Det er en vi-
den, der vedkommer os alle – blandt
andet når investeringsforeninger el-
ler pensionskasser skal anbringe
store formuer i porteføljer, hvor
man ønsker mål for forventet afkast
og usikkerhed. I sådanne analyser er
det en særlig udfordring at udvikle

metoder og redskaber for høj-
frekvente data. Det kan være aktie-
og obligationskurser, der måles helt
ned i time-  eller minutintervaller
for at finde svar på, hvordan de høj-
frekvente udsving på de finansielle
markeder indeholder information,
der kan udnyttes for investerings-
strategier på langt sigt.

International profil
Aarhus Universitet har stolte tradi-
tioner inden for tidsrækkeøkonome-
tri og har været i stand til at tiltræk-
ke internationale profiler til det nye
center, heriblandt Clive Granger,
University of California San Diego,
og Robert Engle, New York Univer-
sity, der bliver tilknyttet centeret
som research associates et par uger
om året. De to herrer modtog sam-
men nobelprisen i økonomi i 2003
for deres bidrag til tidsrækkeøkono-
metri. Clive Granger er desuden
æresdoktor ved Aarhus Universitet,
og både han og Robert Engle har
tidligere indgået i forskningssamar-
bejder med flere af forskerne fra det
århusianske grundforskningscenter. 

Ud over de to nobelprismodtagere
har CREATES også samarbejdsafta-
ler med flere forskere med uddan-
nelsesmæssige rødder i Institut for
Økonomi, som i dag gør karriere på
førende amerikanske universiteter. 
Den faste bestand af forskere med
forankring ved Aarhus Universitet
tæller ni medlemmer. Desuden ind-
går i teamet tre forskere fra Køben-
havns Universitet. Hertil kommer et
antal postdocer og en løbende be-
stand af 8-10 ph.d.-studerende. 

En drøm
For Niels Haldrup er det lidt af en
drøm, der er gået i opfyldelse. 

– Jeg har i flere år gået med et

stort ønske om at gøre det her til en
realitet. Det er en enestående chance
for at opbygge et forskningscenter,
der kan markere sig internationalt
og give et varigt løft til Aarhus Uni-
versitet inden for økonometri, siger
professoren.

Det endelige millionbeløb, der bli-
ver bevilget CREATES, ligger ikke
fast endnu, men efter alt at dømme
får centeret tilført et sted mellem
syv og otte millioner kroner om året
over en femårig periode. Til at un-
derstrege det nye centers internatio-
nale islæt ligger CREATES i disse
dage i forhandlinger om at organise-
re nogle af de mest prestigefyldte
konferencer inden for området. 

Martin H. Damsgaard / mhd@adm.au.dk
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AU-HIH i Herning er fra årsskiftet
på banen med sin første kandidat-
uddannelse i eget navn – Master of
Science in Innovation Management.
Og det er noget af en debut på den
danske universitetsscene. Uddannel-
sen er en engelsksproget
cand.oecon.-uddannelse med speci-
ale i innovation og entrepreneur-
ship, er uden sidestykke i hele kon-
geriget og den eneste, der specialise-
rer sig inden for dette område. På
godt dansk bliver de midtjyske kan-
didater eksperter i at lede kreative
processer inden for innovation og
iværksætteri. Handels- og Ingeniør-
Højskolen er tilknyttet Aarhus Uni-
versitet via Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet.

Konkrete kompetencer
Hovedmanden bag det toårige studi-
um er professor Mogens Dilling-
Hansen, der både er tilknyttet Insti-
tut for Økonomi og AU-HIH i Her-
ning. Når professoren og hans kolle-

ger har fyldt kompetencerygsækken
op på de studerende, er de for ek-
sempel klædt på til at vurdere, om et
nyt produkt eller en ny service har et
godt potentiale på markedet, eller
hvilken effekt en ny innovation vil
have på en branche. 

Et relevant arbejdsområde for de
kommende kandidater vil være som
ledere af vidensproducerende virk-
somheder. I den forbindelse får di-
mittenderne god mulighed for at
smage på erhvervslivets udfordring-
er gennem uddannelsens omfatten-
de mentorordning.  

Forskermæssigt planlægger AU-
HIH også udvidelser, da skolen er
ved at opbygge det såkaldte Center
for Innovation og Forretningsudvik-
ling, der vil komme til at bestå at 12
forskere. Centeret skal medvirke til
at øge vidensbasen om innovations-
ledelse og forretningsudvikling og
bidrage til, at denne viden bliver
brugt over for virksomheder og øvri-
ge interessenter. 

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

innovation

præsentation

Fremtidens økonomi baseret
på fortidens erfaringer
Danmarks eneste grundforskningscenter inden for det samfundsvidenskabelige område 
har århusianske forskere som ophavsmænd. De vil for eksempel forske i, hvordan rente,
beskæftigelse og andre centrale økonomiske variable udvikler sig over tid. 

perspektiver Det er især den finansielle sektor, der bør holde et vågent øje 
med resultaterne fra det nye grundforskningscenter. Professor Niels Haldrup 
og hans team vil blandt andet forske i rentens og aktiemarkedets udsving. 

Lars Kruse / AU-foto

Unik kandidatdebut 
i Herning
Til september udbyder Handels- og IngeniørHøjskolen 
(AU-HIH) sin første kandidatuddannelse i eget navn. 
Den er den eneste af sin slags i Danmark. 

Dette er den tredje af en række 
artikler, hvor CAMPUS sætter fokus 
på fem nye forskningscentre ved 
Aarhus Universitet. De er oprettet 
med støtte fra  Danmarks Grundforsk-
ningsfond, som i efteråret uddelte
penge til otte nye centre i Danmark. 

fokus på forskningscentre

Hvad skal være missionen, visionen
og værdierne for det nye Aarhus
Universitet? Det spørgsmål var ho-
vedtemaet, da ca. 80 faglige og ad-
ministrative ledere den 22.-23. janu-
ar var samlet til det andet af de
planlagte strategiseminarer i forbin-
delse med fusionen.  

Det store ovale seminarrum på
Fuglsøcentret summede af liv og
gode ideer fra de små arbejdsgrup-
per, der skulle forsøge at sætte mere
håndgribelige ord på de abstrakte
begreber. Bestemt ikke nogen let op-
gave, som også Cubion-konsulenter-
ne, der var til stede for at sætte pro-
cesserne i gang og samle trådene,
flere gange gjorde opmærksomme
på. Men væggene blev alligevel fyldt
med plakater og gule post-it-sedler
med adskillige substantiver, verber
og adjektiver, der måske – måske
ikke – vil være at finde i det udkast
til mission, vision og værdier, som
universitetets bestyrelse skal be-
handle på sit møde i april. Først skal
forslagene nemlig ud og høres og
diskuteres i fagmiljøerne.

Vision og mission
En strategidiskussion kan let fore-
komme som en diskussion om næs-
ten enslydende ord. Men djævelen
er som bekendt detaljen, hvilket den
afsluttende oplægsrunde på semina-
ret da også viste.

– Vi har været uenige om verber,
vi har været uenige om substantiver,
og vi har været uenige om forholdet
mellem mål og midler, sagde dekan
Bodil Due fra Det Humanistiske Fa-
kultet blandt andet.

Derfor blev der lagt flere forslag

frem i forhold til den fremtidige
strategi. Ét forslag til visionen for
det nye universitet lyder: Aarhus
Universitet udvikler fremtidens vi-
denskaber og uddannelser. 

– Det er en vision, alle medarbej-
dere kan huske, hvis de bliver væk-
ket midt om natten og spurgt til den,
lød Cubion-konsulent Hans Ring-
machers optimistiske vurdering.

Missionen var der hele fire forslag
til. Ét lyder: Vi forøger samfundets
viden gennem forskning og uddan-
nelse. Forslaget fik dog en længere,
uddybende pendant: Vi bevarer og
forøger kultur, viden og velfærd
gennem forskning og forskningsba-
seret uddannelse, formidling og
rådgivning til samfundets bedste.
Alle forslag kan ses på
www.fusion.au.dk/strategi/vismis

Flere “energiord”
I sine afsluttende bemærkninger
takkede rektor Lauritz B. Holm-Ni-
elsen for den ihærdige indsats, der
var blevet lagt i strategiarbejdet,
men han undlod ikke at komme med
et par kritiske kommentarer.

– Hvis jeg skal spille djævelens
advokat, vil jeg sige, at der er for
mange “museumsord” i nogle af for-
slagene til mission og vision. Hvor
er ord som “fantasi” og “nysgerrig-
hed”? Vi mangler nogle flere gode
“energiord”, sagde rektor blandt
andet.

De kan nå at komme nu, hvor fle-
re medarbejdere vil blive inddraget i
arbejdet med en samlet strategi for
universitetet.

Læs mere om fusionen på side 8-9

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

AU søger en 
visionær mission
fusion
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Sparring
til dit
studium
Studerende skal have professionel
sparring hele vejen gennem deres
studium. Det er essensen i den
strategi for studievejledning, 
Aarhus Universitet sætter i værk.

Vejledning om studieforløb og karriere efter
livet på univerisitet har fået en central place-
ring på universiteterne. Regeringens globalise-
ringsstrategi omfatter bedre studie- og karrie-
revejledning og kræver ligefrem, at universite-
terne skal gribe ind med vejledning af stude-
rende, der er mere end et halvt år bagud. I Vi-
denskabsministeriet rumler tanker om at gøre
bevillingerne til universiteterne afhængige af
gennemførelsesprocenter og kandidaternes be-
skæftigelse.

Så grunde til at ofre vejledning opmærksom-
hed er der nok af. Studiechef Eva Teilmann ser
det som en gevinst for både studerende og uni-
versitetet.

– Vi vil gerne servicere de studerende, syn-
liggøre deres muligheder og konsekvenserne af
de valg, de træffer. Men det giver naturligvis
også mening at have en professionel støtte-
funktion, der kan indfri politiske og økonomi-
ske mål, siger Eva Teilmann om den nye stra-
tegi i studievejledningen, som hun kalder pro-
fessionel sparring. (se boks side 7).

Den mere synlige og professionelle vejled-
ning, der nu skal til at tage form, skal fortsat
tage afsæt i de faglige miljøer. Men på tværs af
fag og fakulteter skal kvaliteten være mere
ensartet.

Effektivt universitet
Universitetet har som et af sine mål, at de stu-
derende i 2008 i gennemsnit har øget deres år-
lige høst af ECTS-point med fem point. Flere
skal altså bestå en eksamen eller den enkelte
studerende skal tage flere eksamener.

– Vi vil gerne være et mere effektivt univer-
sitet. Men det er ikke primært af den grund, vi
laver en ny studievejledning. Universitetets
forpligtelse er ikke nødvendigvis, at få flere til
at bestå nogle eksamener, så der kommer flere
penge i kassen. Vejledningen skal støtte de stu-
derende i de mange valg, der skal træffes i stu-
dietiden, og støtte dem, så de også træffer de
valg. For nogle kan det godt være et studiestop,
understreger Eva Teilmann.

– Vejlederens professionelle etik er vigtig.
Det handler om at sikre den studerende bedst
mulig kvalitet i vejledningen. Derfor er vejle-
derne heller ikke nødvendigvis forpligtet på at
varetage universitetets interesser – f.eks i for-
hold til målsætningen om, at 50 procent skal
gennemføre den uddannelse, de er begyndt på.

Den nye strategi indebærer også, at vejled-
ningen bliver mere opsøgende f.eks. i forhold
til studerende, der ikke er så langt fremme,
som de burde være.

– Det vil nogle nok finde lidt usmageligt.
Men vi skal vænne os til, at unge i dag er vant
til, at der bliver taget hånd om dem. Jeg tror,
mange studerende vil være glade for et tilbud
om en snak, når de begynder at fade ud. Jeg vil
kalde det rettidig omhu fra vores side og en til-
skyndelse til, at den enkelte studerende træffer
nogle beslutninger, siger Eva Teilmann.

Helge Hollesen / hho@adm.au.dk

Den ny strategi for 
vejledningen på Aarhus
Universitet medfører 
omfattende ændringer 
på Humaniora, hvor der
også lyder kritiske røster
blandt vejlederne. 

Når de studerende går til vejledning
på Humaniora fra og med første fe-
bruar, for de fleste institutters ved-
kommende, bliver det ikke længere
ude på de enkelte fag, men i en af de
syv nye vejledningsenheder – en for
hvert institut. 

Studievejledningen vil have åbent
hver dag, og vejlederne vil blive bed-
re til at guide de studerende rundt i
studiereglerne, ligesom kvaliteten af
erhvervsvejledningen også øges. 

Disse tiltag og mål er helt i over-
ensstemmelse med den nye strategi
på området og hviler blandt andet
på skuldrene af flere interne kurser
til studievejlederne, større vidende-
ling og fastansættelse af en AC’er
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Videnskabsministeren risikerer
at gøre det sværere for danske
universitetsuddannelser at
samarbejde med udenlandske
partnere. Et nyt akkrediterings-
råd skal sikre, at uddannelser
kan sammenlignes internatio-
nalt, men det bliver kun inter-
nationalt anerkendt, hvis det
er uafhængigt af ministeriet.

Helge Sander (V) er måske i færd med at
stikke en kæp i hjulet på sine egne visio-
ner om, at danske universitetsuddannel-
ser skal deltage i internationalt samar-
bejde med udenlandske universiteter.

Videnskabsministeren vil ikke give slip
på sin indflydelse på det nye akkredite-
ringsråd, og det kan i værste fald få den
konsekvens, at det bliver sværere for
danske studerende at overføre merit til
og fra udenlandske studier, og at uden-
landske forskere og studerende går uden
om de danske universiteter.

– I det lange løb kan det betyde, at vo-
res mulighed for at være med i det euro-
pæiske forsknings- og uddannelsessam-
arbejde vil tørre ind, siger Poul Bonde,
der er sekretariatschef ved Internationalt
Sekretariat på Aarhus Universitet. 

Uafhængighed er nøgleordet
I 1999 besluttede 45 europæiske lande at
igangsætte den såkaldte Bolognaproces,
som blandt andet skal fremme samarbej-
de om uddannelse og forskning i Euro-
pa. En vigtig del af denne proces er, at
nationale uddannelser skal akkrediteres,
så de kan sammenlignes på tværs af lan-
degrænserne. 

Derfor har også den danske regering
taget initiativ til at oprette et akkredite-
ringsråd, som skal måle og veje kvalite-
ten af de danske uddannelser efter inter-
nationale standarder. Dette kvalitetstjek
bliver også kaldt en akkreditering. 

Men ifølge de europæiske aftaler er
det ikke nok at oprette et råd. Rådet skal
også leve op til en række fastlagte krav.
Det betyder blandt andet, at rådet skal
have egne budgetter, være selvstændigt
organiseret og at hverken universiteter,
interesseorganisationer eller ministre
skal kunne blande sig i rådets arbejde.

Og netop uafhængigheden kan vise sig
at blive det danske akkrediteringsråds
akilleshæl. På trods af de internationale
retningslinjer har videnskabsministeren
nemlig insisteret på, at han i særlige til-
fælde stadig skal kunne ændre på anbe-
falinger fra akkrediteringsrådet. 

Samtidig er det meget uklart, hvorvidt
det nye råd får egne budgetter, og om
det bliver fysisk adskilt fra ministeriet. 

Fastholder kritik
Da loven blev sendt i høring, haglede
kritikken af den manglende uafhængig-
hed ned over ministeriet. Og selvom lo-
ven siden da er blevet modificeret, så det
præciseres, at det kun er undtagelsesvis,
at ministeren vil bruge sin bestemmelse
over rådet, så har det ikke fået kritikken
til at forstumme. Rektorkollegiet mener
stadig, at rådets afhængighed er proble-

matisk, især fordi ministeren stadig har
indflydelse på rådets afgørelser, og hos
EVA, Danmarks Evalueringsinstitut,
som blandt andet står for at evaluere de
videregående uddannelser, holder man
også fast i sin kritik. 

– For os ligger problemet i selve kon-
struktionen. Sekretariat er placeret som
en del af videnskabsministeriet, og se-
kretariatet kan rent fysisk komme til at
sidde dør om dør med resten af ministe-
riet. Det kan give problemer med uaf-
hængigheden, siger områdechef i EVA,
Anette Dørge Jessen.

Gælder kun nye uddannelser
Videnskabsminister Helge Sander (V)
mener, at kritikken af akkrediteringsrå-
det er skudt ved siden af, fordi rådet har
to adskilte opgaver, hvor han som mini-
ster kun har indflydelse på den ene. 

– Det er ifølge lovforslaget alene ak-
krediteringsrådet, der træffer afgørelse
om akkreditering. Den er en faglig be-
slutning, som hverken jeg eller ministe-
riet kan ændre. Akkrediteringsrådet god-
kender derudover uddannelser på Vi-
denskabsministeriets område. Her kan
jeg undtagelsesvist i helt særlige situa-
tioner beslutte,  at en uddannelse ikke
kan godkendes, hvis det f.eks. ud fra en
samfundsøkonomisk betragtning skøn-
nes uhensigtsmæssigt, siger Helge San-
der. 

Han understreger, at det gennem hele
lovgivningsarbejdet har været en forud-
sætning, at akkrediteringsrådet skal leve
op til de internationale standarder. Og
det mener han da også, det gør, netop
fordi han reelt ikke vil blande sig i arbej-
det. 

Om det danske akkrediteringsråd le-
ver op til de krav afgøres i sidste ende af
det europæiske register over akkredite-
ringsråd ENQA. Her ser præsidenten Pe-
ter Williams, ser sig ikke i stand til at
svare på det spørgsmål allerede nu. 

– Jeg kan ikke kommentere på det
danske akkrediteringsråd, før det endeli-
ge lovforslag er færdigbehandlet. Men
hvis det nye råd søger om optagelse i
ENQA, så vil ansøgningen selvfølgelig
blive behandlet efter vores grundige og
udførlige optagelsesprocedurer, siger
han.

Peter Wiliams forklarer, at det kan ta-
ge op til tre år med akkrediteringsarbej-
de inden ENQAs afgørelse falder.

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

Sander 
kan bremse 
internationalisering

En ny og 

vejledning 2

vejledning 1

akkreditering

derfor er akkreditering vigtig

Fremover vil alle nuværende og kommende 
universitetsuddannelser skulle akkrediteres 
af et nyt akkrediteringsråd. Når f.eks. stats-
kundskab på Aarhus Universitet skal 
akkrediteres, vil rådet måle og veje kvaliteten
og niveauet på uddannelsen, så det direkte 
kan sammenlignes med tilsvarende studier i
udlandet. På den måde bliver nemmere at 
overføre merit til og fra udenlandske studier, 
og det bliver nemmere at tiltrække forskere 
og studerende fra udlandet.

Alice Hansen



eller HK’er, der skal lede vejled-
ningsenheden, stå for erhvervsvej-
ledningen og indsamle den viden,
der normalt går tabt, når en studen-
terstudievejleder siger op.

Kritik fra små fag
Selvom Humaniora forventer sig
meget af den nye struktur, lyder der
også kritiske røster. I fremtiden er
det ikke alle fag, der får sin egen
studievejleder, og vejlederne skal til
at rådgive inden for fag, som de ikke
har læst.

Peter Mortensen er konstitueret
studieleder på Institut for Sprog,
Litteratur og Kultur. Han synes, der
er gode elementer i den nye struk-
tur, men han ser også faldgruber:

– Det er bekymrende, at folk ikke
studerer på de fag, som de vejleder i,
og jeg er nervøs for kvaliteten af vej-
ledningen, siger han. 

Hans bange anelser bakkes blandt
andet op af Jesper Simonsen, der i
halvandet år har vejledt i tre forskel-
lige fag på Naturvidenskab, hvor
studievejlederne sidder samlet på en
gang.

– Når jeg vejleder inden for et fag,

der ikke er mit eget, kommer jeg
hurtigere til kort og er ofte nødt til
at sende den studerende videre til
en anden vejleder, siger han.

En opgørelsen fra studievejled-
ningen på Tysk viser, at omkring en
tredjedel af alle spørgsmål til vejle-
derne var så fagspecifikke, at vejle-
deren skulle have læst faget for at
kunne svare fyldestgørende. 

Kan vejlede uden faget
Fuldmægtig Anna Bak Larsen med
ansvar for studie- og erhvervsvejled-
ningen på Humaniora har selv været
vejleder, og hun er ikke enig i kritik-
ken:

– Der er rigtigt, at man skal have
en vis tilknytning til faget, men jeg
er uenig i, at man bør have læst det
selv. Der er mange eksempler på god
vejledning, som ikke er erfaringsba-
seret – vi har allerede flere vejlede-
re, der vejleder i side- og supple-
ringsfag, de ikke selv har læst, lige-
som mange studievejledere også vej-
leder specialestuderende uden selv
at have skrevet speciale, siger Anna
Bak Larsen, der i øvrigt garanterer,
at vejlederne vil blive taget med på

råd, når den ny struktur skal imple-
menteres. 

Poul Lautrup er områdeleder for
vejledningsområdet ved Studiefor-
valtningen på universitetet. Han har
forfattet strategien og er også uenig i
den kritik, der lyder. 

– De nye vejledningsenheder giver
mulighed for faglig forankring i en
gruppe af beslægtede uddannelser
og fremmer samtidig videndeling,
kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
på grund af deres størrelse. Målet er
naturligvis ikke at svække den fagli-
ge forankring men at styrke vejled-
ningen, så den kan matche de nye
udfordringer for eksempel i forbin-
delse med internationalisering, hele
erhvervsaspektet og de nye fleksible
uddannelsesstrukturer, siger han

Den ny strategi for vejledning ved
Aarhus Universitet bidrager til, at
universitetet opfylder sin udviklings-
kontrakt med Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling. Læs
mere om vejledningsstrategien på
www.au.dk/vejledning

Martin H. Damsgaard / mhd@adm.au.dk
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CAMPUS har taget tempe-
raturen på, hvilke foran-
dringer fakulteterne over-
vejer at gennemføre i for-
bindelse med den ny stra-
tegi for vejledningen på
Aarhus Universitet.

Der er masser af stof at tage fat på
for fakulteterne i den nye strategi for
vejledning på Aarhus Universitet,
men strategien er stadig så ny, at re-
aktionerne er forholdsvis afdæmpe-
de. Det er dog med undtagelse af
Humaniora, der allerede inden stra-
tegien udkom, arbejdede med mas-
sive omstruktureringer på vejled-
ningsområdet. For eksempel skal de
tidligere 25-28 vejledningssteder, nu
samles til syv – et på hvert institut.
På de andre fakulteter sidder stu-
denterstudievejlederne allerede
samlet på en fælles gang tæt på stu-
diekontoret. 

Overvejer situationen
Ud over Humaniora er der som sagt
ikke mange, der indtil videre har
iværksat konkrete initiativer for at
kunne udmønte strategien, der er en
del af universitetets udviklingskon-
trakt med Videnskabministeriet.

På Teologi har man gennemført
mange forandringer de seneste år og
er allerede langt i forhold til strate-
gien, så her har man ikke nogle kon-
krete projekter i støbeskeen. 

Det har man heller ikke på Sam-
fundsvidenskab, hvor det dog lyder
fra fuldmægtig Lene Hjøllund, at
man vil opprioritere videnindsam-
lingen og videndelingen i vejlednin-
gen, men hvordan det konkret bliver
udmøntet, har ledelsen endnu ikke
besluttet. 

På Handelshøjskolen har ledelsen
heller ikke taget nogen beslutning
endnu, men det skyldes, at man før

fusionen arbejdede med sin egen
strategi på området og derfor har
brug for lidt tid på at udrede situa-
tionen. 

Det er naturligvis ikke tilfældet på
Sundhedsvidenskab, men de har
endnu ikke initiativer på bedding –
mest fordi, der endnu ikke har vist
sig et behov for det.

– Der ligger allerede meget er-
hvervsvejledning i vores uddannel-
ser, fordi de er så professionsrette-
de, siger uddannelseskoordinator
Jette Loll Pedersen fra Sundhedsvi-
denskab. 

Hun tilføjer dog, at det kan være
fornuftigt at sikre den viden, der lig-
ger hos studenterstudievejlederne,
så man undgår at skulle starte for-
fra, hvis for eksempel flere af vejle-
derne siger op inden for kort tid.  

Samler vejledninger
Erhvervsvejledning er også et emne
på Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet, men her fylder den ikke så me-
get i undervisningen som på Sund-
hedsvidenskab. 

– I den almindelige studievejled-
ning er vi godt med, men vi skal
gøre en indsats for at få bragt er-
hvervsvejledningen tættere på stu-
dievejledningen, for at vi kan opfyl-
de strategiens mål om, at de to vej-
ledninger skal knyttes tæt sammen,
siger studieleder Svend Skyum. I
dag er studievejledningen og er-
hvervsvejledningen adskilt på Na-
turvidenskab, men ifølge formanden
for erhvervsvejlederudvalget, Brian
Bech Nielsen, arbejder man på at
finde en model for, hvordan de to
enheder skal smeltes sammen. Der
er dog endnu ikke taget nogen be-
slutning på fakultetsniveau. 

Det er målet, at strategien kan
etableres fra studiestart september
2007 og være fuldt udviklet ved stu-
diestart september 2008. 

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

Strategisk 
rundtur

universitetets mål for studie- og erhvervsvejledningen

Der oprettes et centralt koordinerings- og videncenter og synlige studie-
vejledninger. Succeskriterium: 75 procent af de studerende ved, hvor de kan 
henvende sig for at få vejledning og får den vejledning, de efterspørger.

Universitetet vil benchmarke studie- og erhvervsvejledningen med udvalgte 
anerkendte nordeuropæiske universiteter. Succeskriterium: Alle vejlednings-
enheder på universitetet skal deltage i arbejdet med kvalitetssikring.

Fastansatte vejledere og studenterstudievejledere skal varetage vejledningen.
Succeskriterium: De studerende skal opleve et reelt tilbud om vejledning med
høj tilgængelighed, kvalitet og relevans. Vejledningen skal støtte og bevidst-
gøre om muligheder for valg i løbet af studietiden – og konsekvenserne af de
valg. Alle studievejledninger skal i løbet af to år bemandes med mindst en 
akademisk eller videnskabelig medarbejder. Alle fastansatte vejledere skal
inden for et år have en uddannelsesplan. Halvdelen af dem skal begynde på 
en uddannelse, der giver dem vejledningskompetencer på mindst diplom-
niveau inden for de næste to år.

Styrket individuel vejledning af studerende, der er forsinkede i studiet 
eller truet af frafald samt specialesparring og mentorordning. Studieproces-
samtaler i grupper skal stimulere de studerendes refleksion over deres egen
studieproces og afklare deres kompetencer. Succeskriterium: Minimering af
unødvendigt frafald. Universitetet har som mål, at mindst 50 procent gennem-
fører den uddannelse, de er optaget på.

Erhvervsvejledningen skal udvikles for at lette overgangen fra studium til job.
Det skal bl.a. ske gennem samtaler, implementering af kompetenceværktøjer,
kandidatnetværk og mentorordninger mellem studerende og virksomheder.
Succeskriterium: At 75 procent af de studerende tilmelder sig kandidatbasen,
og at de studerende oplever, at vejledning om karriereveje og jobmuligheder er 
integreret i de faglige miljøer gennem hele uddannelsesforløbet.

g bedre studievejledning

vejledning 3

I studie- og erhvervsvejledningen vil Aarhus Universitet knytte faglighed, 
kompetencer og erhvervssigte tæt sammen i hele studieforløbet.



Den 59-årige jurist kommer fra en stilling som kontorchef ved Handelshøjskolen i 
Århus. Han har i kortere eller længere perioder været ansat ved Københavns Universitet, 
Handelshøjskolen i København, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i Århus, og nu – i
anden omgang – Aarhus Universitet. Han har prøvet mange funktioner på et universitet, 
fra studenterrepræsentant i fakultetsråd over studentermedhjælp, adjunkt og lektor, 
ekstern lektor og administrativ medarbejder. Flemming Larsen er enlig med tre voksne børn.
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Prodekan Søren A. Mikkelsen ræk-
ker visitkortet frem – et AU-visit-
kort. 

Godt nok har han kun været en
del af det nye og større Aarhus Uni-
versitet siden 1. januar, men “forma-
lia” er allerede i orden. Ud er røget
kongekronen i Danmarks Jord-
brugsForsknings gamle logo, og ind
er kommet delfinen i AU-logoet –
også på visitkortet. 

– Jamen der er skam handling
bag ordene, når vi siger, at vi fuldt
og helt vil være en del af Aarhus
Universitet, siger Søren A. Mikkel-
sen med et smil.

– Vi går åbne og entusiastiske ind
i arbejdet med at opbygge et fakultet
fra bunden, og vi ønsker at blande
os på alle ledder og kanter, hvor vi
har noget at bidrage med. Du kan jo
også se, at vi her på strategisemina-
ret inviterer til mange samarbejder
med andre dele af universitetet, fort-
sætter Søren A. Mikkelsen.

Nye opgaver
Han lyver ikke. DJF-folkene var
ganske rigtig ret aktive med at sende
samarbejdsinvitationer ud på det
store strategiseminar i forbindelse
med fusionen, der blev afholdt på
Fuglsøcentret den 22.-23. januar (se
også side 4). 

Som tidligere sektorforskningsin-
stitution med forsknings- og rådgiv-
ningsopgaver står Det Jordbrugsvi-
denskabelige Fakultet over for en
stor opgave, når det gælder om at
etablere sig som et nyt fakultet.
Størst er uden tvivl udfordringen
med at skabe en række gode og bæ-
redygtige uddannelser.

– Vi har kørt en længere proces,
hvor vi har sonderet de interne ideer
med hensyn til nye uddannelser. Det
handler om at få engageret flest mu-
lige mennesker i organisationen, si-
ger forskningschef Jacob Holm Niel-
sen, der er overordnet koordinator
for uddannelsesbestræbelserne på
fakultetet.

Ifølge ham er de fleste medarbej-
dere meget positive over for udsig-
ten til at skulle undervise.

– Det er klart, at der er enkelte,
der siger, at de har valgt sektor-
forskningen for at undgå undervis-
ning. Men mange af os har tidligere
undervist bl.a. på Landbohøjskolen,
og personligt ser jeg meget frem til
at få studerende ind i miljøet, siger
Jacob Holm Nielsen.

En del medarbejdere på fakultetet
vil i fremtiden både skulle forske,
undervise og lave udredningsopga-
ver for især Fødevareministeriet,
men det er endnu ikke klart, hvor-
dan den nye stillingsstruktur bliver.

– Det må i hvert fald ikke blive så-

dan, at hvis man ikke kan andet, så
kan man altid “bare” bruges til ud-
redningsopgaver for myndigheder-
ne. Det er her, vores altafgørende
indtægtskilde ligger, så det er fortsat
en uhyre vigtig opgave, siger Søren
A. Mikkelsen. 

Mange styrker
Han erkender, at opbygningen af
uddannelsessiden kommer til at
kræve betydelige ressourcer over de
næste tre-fire år. Der skal koncent-
reres om tre områder: Ph.d.-uddan-
nelse, kurser sammen med andre
enheder og egne bachelor- og kandi-
datprogrammer. Allerede fra efterå-
ret vil fakultetet således understøtte
uddannelsen på molekylærbiologi
med kurser. I forhold til forskerud-
dannelsesområdet skal der hurtigst
muligt søges midler hos Videnskabs-
ministeriet, så der kan etableres en
forskerskole for ph.d.-studerende.
Når det gælder egne bachelor- og
kandidatuddannelser er der flere
muligheder.

– Vi vil gerne lave en uddannelse
inden for naturressourcer og miljø.
Sådan en uddannelse er der et stort
behov for også internationalt, og
med Danmarks Miljøundersøgelser
(DMU) og Det Naturvidenskabelige
Fakultet har vi virkelig muligheden
for at lave en meget stærk uddannel-
se, siger Jacob Holm Nielsen.
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Fredag
6.15 ringer vækkeuret, så har jeg ca. en time
inden jeg bør tage af sted, hvis jeg vil undgå
den længste kø på Lystrupvej og Grenåvej. I de
sidste mange år har jeg cyklet hver dag, men
lige nu er arbejdsdagene så lange, så jeg sparer
lidt tid ved at tage bilen. Jeg er tit den første i
bygningen, og det har jeg det rigtig godt med.

9.00 modtager vi den seneste og formentlig
sidste nye medarbejder i sekretariatet, som er
bygget op i den sidste måneds tid, men først
for alvor kom i funktion efter nytår. Vi har
gang i både en strategiproces og en fusions-
proces, og hvad kommer først: hønen eller
ægget? Kan man lægge en strategi, når man
ikke kender resultatet af fusionen, og kan man
tilrettelægge en fusion, når man ikke har fast-
lagt strategien? Sammen med styregruppen
har vi valgt i første række at få fastlagt strate-
gien og så lade fusionsindsatsen indrette sig,
men det holder nok ikke helt. Der er et stort
pres for at få afklaret fordelingen af kompeten-
ce mellem centrale og decentrale niveauer,
fælles systemer m.v.

Sidste del af arbejdsdagen går med prakti-
ske ting. Så hurtigt hjem og pakke til en af-
slappende weekend med min kæreste i et lejet
sommerhus på Mols. 

Lørdag – søndag
Efter 2 timers rask vandretur og frokost fordy-
ber jeg mig i et grundigt og klart oplæg fra ar-
bejdsgruppen vedrørende tech-trans, som sty-
regruppen skal behandle på tirsdag. Overførsel
af teknologier fra forskning til erhverv er et

Spørgsmål til fusionen
I sidste nummer af CAMPUS stillede en række medarbej-
dere nogle spørgsmål til fusionen mellem Aarhus Univer-
sitet, Handelshøjskolen i Århus (ASB), Danmarks Miljø-
undersøgelser (DMU) og Danmarks JordbrugsForskning
(DJF). Vi bringer her nogle af spørgsmålene og de svar, 
fusionssekretariatet har givet. 

Alle spørgsmål og svar kan ses på www.fusion.au.dk/faq

??  Hvordan vil en eventuel udlicitering af de myndig-
hedsopgaver, der i dag ligger i DMU, påvirke min 
fremtidige jobsituation på DMU?

Regeringen ønsker, at alle opgaver – også myndighedsop-
gaver – udsættes for konkurrence for at opnå den bedste
kvalitet. En sådan konkurrenceudsættelse kan ske fra
2009. DMU, Aarhus Universitet, kan ved licitation selv
byde på opgaverne, og her forventes det, at vi vil være
særligt stærke og kvalificerede i konkurrencen. Men i øv-
rigt er proceduren for udlicitering ikke fastlagt.

??  Hvilke rammer vil universitetsledelsen etablere 
for at fremme forskning på tværs af de nye og de 
gamle fakulteter?

På kort sigt er det hensigten at skabe rammer for mødet
mellem forskerne (og administrative medarbejdere) ved
en række Sandbjergmøder. Sandbjergmøderne er et til-
bud til alle ansatte på AU for at komme i kontakt og fagdi-
alog med medarbejdere på tværs af universitetet. Det er
meningen, at alle, der har en relevant ide, kan få mulig-
hed for at arrangere et Sandbjergmøde, der i øvrigt vil
blive tilrettelagt, så den praktiske planlægning, ansøg-
ning, bevilling osv. bliver så enkel som mulig.

Det er også hensigten at afsætte særlige bevillinger til
tværgående forskningsarbejde, men universitetet vil selv-
følgelig fortsat også understøtte den bedste forskning,
selvom den tilfældigvis ikke har en tværgående karakter.

??  Hvordan får vi laboranter mulighed for at danne 
os et overblik over forskningsprojekter og arbejds-
opgaver, så vi kan søge ind på de projekter, 
der er mest interessante og udviklende?

Det er ikke hensigten med fusionen at ændre ved de ge-
nerelle ansættelsesbetingelser. Det vil fortsat være sådan,
at den enkelte er ansat på et institut, ved et fakultet, på et
projekt eller lignende enheder. Det er ikke tanken, at fu-
sionen skal skabe et fælles “arbejdsmarked” på universi-
tetet, men på den anden side er det også givet, at de
mange flere enheder på universitetet skaber en mere vari-
eret arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejders ar-
bejdsmæssige udvikling vil få forbedrede vilkår. Udfor-
dringen er at etablere en organisation og nogle procedu-
rer, der kan fremme dette.

??  Relativt og fagmæssigt bliver Det Teologiske Fakultet
nu endnu mindre efter fusionen. Kunne det være en idé
at styrke Teologi ved at tilføre det et ekstra område i
form af en afdeling for formidling og pædagogik?

Nu bliver Teologi ikke absolut mindre af fusionen. Tværti-
mod rummer fusionen også muligheder for Teologi. 
Eksempelvis har Teologi allerede et samarbejde med ASB
om en bacheloruddannelse i bl.a. arabisk. Mange emner
f.eks. inden for livsanskuelse og etik kan udmærket tæn-
kes anvendt i nye faglige sammenhænge, og der er 
allerede et samarbejde mellem Teologi og Det Jordbrugs-
videnskabelige Fakultet om etiske spørgsmål vedrørende
genteknologi. Udvidelse af fakultetet med formidling og
pædagogik er et spørgsmål, der ligger uden for fusions-
diskussionen og endnu ikke har været konkret drøftet i
denne sammenhæng. 

??  Hvornår kommer vi på Det Jordbrugsvidenskabelige
Fakultet (DJF) konkret til at mærke fusionen ved 
eventuel flytning, undervisningsopgaver osv.?

Aarhus Universitet har iværksat en strategiproces, som
naturligt nok beskæftiger sig med overordnede forhold.
Parallelt hermed vil der blive taget initiativ til faglige 
initiativer på tværs mellem fakulteter og institutter. 
Inden for genetik og bioteknologi er der oplagt mulighed
for at tage sådanne initiativer mellem flere institutter
inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og jord-
brugsvidenskab.

Der er allerede godkendt en ny kandidatuddannelse i
molekylær ernæring og fødevareteknologi i samarbejde
med sundhedsvidenskab og den tekniske-naturviden-
skabelige kandidatuddannelse. Uddannelsen starter 
den 1. september 2007. Det er planen, at der derudover
skal kunne ske et bacheloroptag inden for fødevare- og
jordbrugsområdet pr. 1. september 2008. Det giver 
næsten sig selv, at bacheloruddannelsen vil komme til 
at foregå i Århus, der er kendt for sit gode studentermiljø,
undervisningsfaciliteter og øvrige infrastruktur.    

Et fakultet bliver til
Aarhus Universitet (AU) har fået et sjette fakultet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
(DJF). Nye tværgående uddannelser er en af målsætningerne for fakultetet, 
hvor mange medarbejdere fremover både skal forske, undervise 
og lave udredningsopgaver for myndighederne.

En uge i fusionens tegn

fusion

dagbog 19.-25. januarCAMPUS vil i den kommende tid i dagbogsform præsentere nogle af de ansatte,
der arbejder med at gennemføre den fusion, som skal skabe det nye Aarhus 
Universitet. Den første i rækken er Flemming Larsen, der er leder af fusions-
sekretariatet, der har til opgave at servicere og understøtte fusionsprocessen 
og refererer til rektor. Det er også sekretariat for en fusionsstyregruppe med 
alle dekaner, direktøren for Danmarks Miljøundersøgelser samt rektor og 
universitetsdirektøren. Sekretariatet er sammensat af 13 medarbejdere fra de
oprindelige institutioner. Nogle er fortsat placeret i ledelsen dér eller tilknyttet
ledelsessekretariatet på AU. Sekretariatet holder til i bygning 1431 sammen med
rektoratet og ledelsessekretariatet.

flemming larsen

Lars Kruse / AU
-foto



Andre mulige uddannelser ligger
inden for områder som fødevarepro-
duktion og -kvalitet samt Biosy-
stems Engineering, der omfatter fag-
lige krydsfelter mellem biologi og
teknologi

– Jeg tror, vi har gode muligheder
for at tænke nyt og få skabt nogle
tværfakultære uddannelser, idet vi
starter fra scratch, tilføjer Jacob
Holm Nielsen.

Der vil uden tvivl opstå konkurre-
rende uddannelser på det nye biovi-

denskabelige fakultet på Køben-
havns Universitet (KU) – et resultat
af fusionen mellem KU og Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole –
men Søren A. Mikkelsen vurderer, at
der vil blive en overordnet arbejds-
deling. 

– Vi har en meget stærk base, når
det gælder jordbrugets råvarepro-
duktion og naturressourcer, mens de
nok er længere inde i fødevarekæ-
den i retning af det, man kalder food
& pharma. Selvfølgelig kommer vi

til at konkurrere om studerende,
men vi skal være voksne nok til både
at konkurrere og samarbejde på
samme tid, og man skal huske på, at
vi jo sammen kommer til at konkur-
rere med tilsvarende uddannelser på
det internationale marked, siger Sø-
ren A. Mikkelsen.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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centralt emne for fusionen. Med den korrekte
blanding af lokalt initiativ og central op-
bakning har det samlede Aarhus Universitet
særlige muligheder for at gøre sig gældende
som det universitet, der bedst er i stand til at
gennemføre tech-trans. Oplægget opstiller
bl.a. en model med et særligt kommercialise-
ringsselskab – en tankegang, som bør finde
støtte. Kl. 21.30 tabte vi i håndbold til Ungarn
og kl. 24.00 i fodbold til USA. Det kostede
nogle glas Glenkinchie, single lowland malt,
hjembragt fra Skotland.

Søndag morgen tillod vejret en løbetur
langs vandet og i skoven ved Krakær. Om for-
middagen også tid til en frisk vandretur langs
klinten syd for Boeslunde Strand. Funderede
over seminar. Det er sagt, at det afgørende for
fusionens succes er, om der kan bygges bro
over de efter sigende meget forskellige ar-
bejdsbetingelser for videnskabelige medarbej-
dere på AU og de nye institutioner. Jeg vil nu
mene, at de næppe er mere forskellige end på
det gamle universitet. Blev lidt i tvivl om de
sidste detaljer var på plads og tog omkring
universitetet. 

Træt af blæst, luft og vand gik jeg tidligt i
seng med en novellesamling af Hemingway,
som jeg lige har fået i afskedsgave fra kollega-
er på ASB.

Mandag
Afsted kl. 7.20 mod seminaret på Fuglsøcen-
tret. Det første vintervejr skaber traditionen
tro trafikproblemer, og jeg og de fleste andre
kommer lidt forsinkede frem og hele pro-
grammet forskubbes.

Målet med seminaret er bl.a. at forbedre det

udkast til mission, vision og værdier, som de-
kanerne udviklede på det første strategisemi-
nar. Det er naturligvis vigtigt, hvilke formule-
ringer, der kan indgå i den videre debat
blandt medarbejderne. Men det er også vig-
tigt, at mange medarbejdere i løbet af proces-
sen møder hinanden på kryds og tværs og
knytter faglige kontakter. Som et resultat af
diskussionerne blev selve udkastet til formule-
ringer udsat for omskrivninger. Man kan ikke
påstå, at de blev mere markante af processen.
Tværtimod betød indflydelsen fra de mange
sider, at tårne og spidser blev jævnet, så for-
muleringerne nu fremstår mere runde og med
mindre indhold. Det må styregruppen forhol-
de sig kritisk til inden næste runde. 

Aftenen var som på mange andre seminarer
måske et af de vigtigste programpunkter, og
så vidt jeg kunne se, var der stor villighed til
at opsøge nye kollegaer rundt omkring ved
bordene. Festen sluttede ved 01 tiden, - for
enkelte lidt senere.

Tirsdag
På dagens program står mulighederne for fag-
lige samarbejder. Godt at opgaven ikke var at
etablere et universitetskor. Selv om det ikke
skortede på villighed og lyst, kneb det med
både fælles puls og leje. Så gik det meget
bedre i samtalerne. Der er mange myter om
forskelle i kulturen på de forskellige hoved-
områder, men de kan være svære at få øje på.
Uanset fagligt tilhørsområde er den typiske
leder på universitetet en gråhåret mand iført
bløde bukser, skjorte og pullover. Fagligheden
er naturligvis forskellig, men holdningen til
universitetet, forankringen i de videnskabelige

traditioner, er den samme. Udefrakommende
ville næppe opfatte forsamlingen som nysam-
menbragte. På universitet har vi langt hen ad
vejen et fælles værdigrundlag. Men nu viste
alle sig jo også fra den pæne side.

Min aften sluttede med generalforsamling i
den lokale revy, hvor jeg som kasserer måtte
fremlægge et ikke imponerende regnskab. Så
er det godt, at det var en god revy, men des-
værre opdagede for få det.

Onsdag
Mange praktiske ting skulle klares efter semi-
naret, og mange ting skulle bundfældes. Det
er oplagt, at traditionen for strategisk arbejde
er meget forskellig på de otte hovedområder,
ligesom der bruges vidt forskellige ord for fæ-
nomener, der muligvis er de samme. På alle
områder har man, må man gå ud fra, drøftet
hvor man var, hvor man ville hen, og hvordan
man kom det. Strategiprocessen er vel nær-
mest et redskab til, at disse overvejelser fører
til noget. Det skal blive spændende at se, om
vi formår at engagere mange medarbejdere og
studerende i den fortsatte diskussion. Der er
lagt en plan, som giver mulighed for involve-
ring på flere niveauer og via forskellige medi-
er og metoder. Specielt håber jeg, at de så-
kaldte Sandbjergmøder vil være en god ram-
me for frugtbare faglige møder på kryds og
tværs. Vel skal universitetet stadigvæk støtte
den bedste faglige indsats, selv om den tilfæl-
digvis ikke indebærer et tværgående samar-
bejde, men det er i mødet mellem de nye kol-
legaer at fusionens fordele opstår. Derfor har
vi tilrettelagt Sandbjergmøderne så dem, der
vil tage et initiativ, kun skal tænke på indhol-

det, medens vi i sekretariatet tager os af øko-
nomien og rammerne.

Arbejdsdagen sluttede med en fornøjelig
bowlingtur for medarbejderne med tilknyt-
ning til ledelsessekretariatet. Vinderen kom
fra samme fine kreds. 

Torsdag
Udkast til referat fra et styregruppemøde i
tirsdags er nu udarbejdet, og alle har travlt
med at samle op på resultatet af forskellige
gruppediskussioner. Tætte diskussioner om
tilrettelæggelsen af de næste faser, hvad skal
være klart til hvilke møder, og i hvilken ræk-
kefølge skal diskussionerne tages, hvis der
skal være fremdrift, og alle skal høres?

Strategiprocessen er jo spændende for de
involverede parter, men hvordan får man for-
midlet processen og den fælles forståelse, der
er opnået, videre? Selv om diskussioner har
involveret mange i lang tid, er udbyttet af
tekstindhold jo ikke imponerende. Til sin tid
skal strategiplanen på en kort og overskuelig
måde afspejle de analyser, der er gennemført
undervejs. De strategiske valg skal begrundes
i overvejelserne over muligheder og udfor-
dringer. Rammen for universitetets indsats er
givet med universitetsloven og dens rimeligt
klare formålsangivelser, men hvordan vil uni-
versitetet vælge at udfylde rammen, hvorfor
og hvordan skal strategien følges op med
handlinger og mål?

Tiden er inde til at pakke sammen, hvis jeg
skal nå hjem og se håndboldkampen mod
Spanien. I morgen går turen til København
bl.a. for at møde fusionssekretariatet derovre.

Hvad tager du med dig hjem fra strategiseminaret?
Den 22. og 23. januar blev det andet store strategiseminar i forbindelse 
med universitetsfusionen afholdt på Fuglsøcentret på Djursland. (Se side 4)
Godt 80 faglige og administrative ledere var samlet for primært at drøfte 
og videreudvikle de forslag til mission, vision og værdier, som topledelsen
på universitetet var kommet frem til på det første strategiseminar i 
december. CAMPUS spurgte umiddelbart efter seminaret en række 
deltagere om deres udbytte af seminaret.

johnny laursen, prodekan, 
det humanistiske fakultet

Det er svært at sige
lige her og nu. Jeg
har i hvert fald fået
en bedre forståelse
for den faglige
bredde, der er på
det nye Aarhus
Universitet. Jeg har
også fået en forstå-
else for de mange
udfordringer, som især enhederne
med rådgivnings-opgaver – altså
Danmarks Miljøundersøgelser og
Det Jordbrugsvidenskabelige Fa-
kultet – står overfor.

jesper waagepetersen, 
forskningschef, 
det jordbrugsvidenskabelige fakultet

Jeg har fået sat an-
sigt og stemmer på
universitetet. Det
lyder banalt, men
det har været værdi-
fuldt for mig at høre
folk fortælle om
deres værdier og
holdninger, og når
det kommer til stykket, er det 
nok det, jeg bedst husker, når 
jeg kommer hjem. 

lene augusta jørgensen, 
efter- og videreuddannelsescentret, 
aarhus school of business

Generelt har det været rart at se, at der er masser af vilje til
samarbejde. Jeg har for eksempel talt med personalechef
Svend Larsen om at lave nogle interne lederuddannelser. 
Et af oplæggene gav mig også en konkret idé til at lave et
seminar i forandringsledelse.

hans christensen, 
faglig sekretær,
danmarks miljøundersøgelser

Jeg har oplevet en
utrolig stor åben-
hed og entusiasme
for at gå ind i nye
samarbejder. Folk
har især været
meget kreative i
forhold til at fore-
slå nye uddan-
nelser og forskningssamarbej-
der. Det har jeg været positivt
overrasket over.

Et fakultet kommer ikke bare dalende ned fra himlen, men må opbygges fra bunden. 
Prodekan Søren A. Mikkelsen (t.v.) og forskningschef Jacob Holm Nielsen fra Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet glæder sig til at komme i gang med 
at etablere uddannelser og få skabt et miljø for studerende. 

bo bjerre jakobsen, 
fusionssekretariatet, 
den centrale administration

Jeg er blevet mere
bevidst om det logi-
stikproblem, vi får,
når vi skal til at
inddrage medarbej-
derne i fusionspro-
cessen. Arbejdet
skal udføres seriøst
og er en kæmpe ud-
fordring med så mange tusinde
personer involveret. 

Hans Plauborg 
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CAMPUSLIV

For tre år siden brækkede Andreas Vedel
nakken ved et hovedspring på lavt vand.
Han blev lam fra brystet og ned og kom til at
sidde i kørestol. Alligevel beslutter han sam-
men med to venner, hvoraf den ene har mu-
skelsvind, at køre tværs over USA. På turen
vil de tre venner opsøge forskellige alternati-
ve behandlere, for at de to af dem måske kan
blive raske. 

Andreas Vedel beskriver selv sin indstil-
ling til sin situation som rationel, men håbet
om at blive helbredt vil altid være der, som
han udtrykker det. 

Voodoo-præst med due
De tre venner får DR2 med på en idé om at
lave en dokumentarserie om deres “helbre-
delsestur”, og så bliver kursen sat mod Guds
eget land og mødet med nogle meget ander-
ledes mennesker.

– Vores første syrede møde var med en
voodoo-præst i New Orleans. Han holdt til i
en baggård inde i et lillebitte tempel, hvor
der duftede af urter og røgelse. Det første,
han gjorde, var at tage en due op til mit ho-
ved og køre den hen over min pande, imens
han messede på nigeriansk. Det var ret an-
derledes, men jeg overvandt hurtigt trangen
til et helt forkert grin, der ville have været
respektløst, fortæller Andreas Vedel. 

Efter seancen spurgte han voodoo-præs-
ten, hvorfor han havde brugt duen. Præsten
svarede, at det var for at få dem til at tænke
mindre rationelt, og det virkede, fortæller
den etnografistuderende.  

Ikke helbredt
Hverken Andreas Vedel eller hans ven med
muskelsvind blev helbredt, men på det per-
sonlige plan har turen været en gevinst. 

– Man mødte sig selv igen og igen, og det
var ekstremt udviklende. Jeg blev hele tiden
tvunget til at tage min situation og sygdom
op til overvejelse, fortæller Andreas Vedel og
tilføjer, at han desuden har fået langt større
forståelse for, at alternative behandlingsme-
toder giver mening for nogle mennesker. 

De tre venners roadtrip bliver vist på DR2
i tre afsnit af en halv time med titlen “Hel-
bredelsen”. Første afsnit sendes mandag den
29. januar klokken 22, og afsnit to og tre bli-
ver vist de følgende to mandage på samme
tidspunkt. 

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

håb

Medarbejderne på Det Jordbrugsviden-
skabelige Fakultet har mange idéer til so-
ciale og faglige aktiviteter med kolleger-
ne. En del af dem bliver ført ud i livet, og
andre må lide en mere krank skæbne
blandt andet på grund af manglende til-
slutning. Men nu er der håb – både for
de aktiviteter, der appellerer til et bredt
og til et smalt publikum. 

Personaleforeningen bliver en realitet
ved en stiftende generalforsamling den

30. januar. For-
eningen har væ-
ret undervejs si-
den sidste som-
mer, og den stif-
tende generalfor-
samling skulle
egentlig være af-
viklet i starten af
november sidste
år. Der indtraf
imidlertid nogle
komplikationer i
forbindelse med
fødslen af perso-

naleforeningen, og den måtte udsættes.
Men nu ser alle fremad. 

Lokale idéer
Ph.d.-studerende Tina Skau Nielsen fra
Foulum Forskningscenter er en af initia-
tivtagerne til den ny forening.

– Personaleforeningen skal blandt an-
det hjælpe folk med at realisere deres
forslag til sociale og faglige aktiviteter.
Jeg tror, mange idéer strander på grund
af manglende organisation, siger hun og
tilføjer, at det nok kommer til at dreje sig
om flest lokale initiativer, da DJF’s afde-

linger er spredt ud over det meste af lan-
det. 

Hver afdeling får desuden en initiativ-
gruppe, der repræsenterer personalefor-
eningen. 

– Jeg tror, personaleforeningen kan
blive et lokalt forum, som folk kan lære
hinanden at kende igennem. Og det
kommer til at bidrage positivt til arbejds-
miljøet og samarbejdet. Det er nu engang
lettere, at tage initiativ til et fagligt sam-
arbejde med folk, man kender, begrun-
der Tina Skau Nielsen initiativet.

Direktionen har indtil videre bidraget
med 50.000 kroner til personaleforenin-
gen. Derudover kommer der løbende
penge ind til aktiviteter via et medlems-
gebyr på omkring 25 kroner om måne-
den, der bliver trukket over lønnen. 

Godt afkast
Investeringen fra direktionens side kan
blive ganske rentabel, mener associate
professor Pall Rikhardsson, der forsker i
arbejdsmiljøøkonomi ved Institut for Er-
hvervsøkonomi på Handelshøjskolen,
Aarhus Universitet. Han har erfaring fra
private organisationer, men hans viden
kan overføres til en offentlig arbejds-
plads som DJF. 

– Forudsat at personaleforeningen gi-
ver et bedre arbejdsmiljø, kan man vælge
at se de 50.000 kroner som en investe-
ring, der vil komme flere gange tilbage
over de kommende år, siger han og tilføj-
er, at det selvfølgelig kræver, at der er
plads til forbedring på nogle områder:

– Effekterne af en velfungerende per-
sonaleforening viser sig typisk i form af
mere positive og effektive medarbejdere,
mindre stress, færre sygedage og et lave-
re antal mennesker, der rejser og tager

viden med sig. Det er forhold, der kan
være svære at aflæse direkte på bundlin-
jen. Alligevel er det alle poster, der har
en vis indflydelse på virksomhedens øko-
nomi. 

Etikken vejer tungt
DJF’s personalechef Kjeld Lanng er enig
med Pall Rikhardsson i, at personalefor-
eningen kan blive en økonomisk og men-
neskelig fordel for DJF. Personalechefen
gør dog opmærksom på, at DJF i forvej-
en har et lavt sygefravær, så på den post
tror han ikke der er meget at spare. 

– Det er også vigtigt for mig at sige, at
foreningen på ingen måde er et økono-
misk projekt. Det handler nærmere om
etik. Vi vil først og fremmest være en ar-
bejdsplads, hvor folk trives og har mulig-
hed for at føre nogle idéer ud i livet, siger
Kjeld Lanng, der selv er medlem af ud-
valget bag fredagsbaren på Foulum
Forskningscenter.

Den mest populære aktivitet på DJF er
formentlig havevandring. Haveklubben
på Forskningscenter Flakkebjerg har ek-
sisteret i seks sæsoner, og cirka otte gan-
ge om året er medlemmerne ude at se på
spændende haver – både som inspiration
til egen have og for at lade sanserne få
frit spil blandt havens glæder.  

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

Det nye fakultet får 
en personaleforening 
Sidst i januar 2007 får Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) sin egen personaleforening. 
Direktionen har hjulpet foreningen på vej med 50.000 kroner, og det kan betale sig, 
siger professor fra handelshøjskolen.

livet på universitetet

Fremover vil CAMPUS med jævne
mellemrum dykke ned på fakulteter 
og afdelinger for at fortælle om 
sociale og faglige initiativer, der 
gør netop dette uddannelsessted 
eller denne arbejdsplads til et godt 
sted at være. Denne gang har vi sat
fokus på det sociale liv og besøgt 
Danmarks Miljøundersøgelser
(DMU) i Silkeborg, hvor en aktiv 
personaleforening spreder arbejds-
glæde. 

På road-
trip til 
voodoo-
præst
Sammen med to venner, en 
kørestol og et kamerahold 
fra DR2 krydser etnografi-
studerende Andreas Vedel 
USA i en gammel Chevrolet. 
Turen er både en jagt på 
helbredelse for Andreas, der 
er lam fra brystet og ned, og 
en rejse i sindets kringelkroge.

Irene Berg Sørensen blev noget over-
rasket, da hun fik meldingen om, at
Delfinen ikke var ønsket på handels-
højskolen.

– Jeg tænkte, at det da var noget
underligt, når vi nu skulle fusionere,
siger den ansvarshavende redaktør for
Delfinen.

Ifølge Irene Berg Sørensen har Del-
finen, der udkommer 10 gange om
året, ligget på ASB i tre år. Hver gang

bladet er udkommet, er der røget 30
eksemplarer ned til krydset mellem
Ringgaden og Viborgvej. Men det har
ikke været et problem før nu.

– Jeg har fået at vide, at det handler
om, at Delfinen skulle tage annoncer
fra Commerciel, som er de studeren-
des blad på ASB. Det har jeg svært ved
at se skulle være et problem, når det
drejer sig om 30 blade per gang, siger
Irene Berg Sørensen.

Forureningspolitik
Fra handelshøjskolen lyder meldingen
fra Jesper Frost, der sælger annoncer
for Studenterlauget, at beslutningen
om at forbyde Delfinen på skolen blev
taget, før fusionen var en realitet.

– Det er meget sandsynligt, at vi
snart skal kigge på det igen. Nu er vi
blevet til én institution, og derfor skal
vi se på alle former for samarbejde –
herunder også samarbejde om studen-

Delfinen forbudt på handelshøjskolen
Aarhus Universitets studenterblad Delfinen må ikke længere ligge på Handelshøjskolen (ASB). 
Her vil man genoverveje beslutningen efter fusionen mellem universitetet og handelshøjskolen.

personaletrivsel
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Selv om man er blandt de bedste i
verden til det, man laver, behøver
selvhøjtideligheden ikke at følge
trop. Og det gør den heller ikke på
DJF. Ud over at have mange forskel-
lige sociale aktiviteter på program-
met som skydning, havevandring,
kunstbesøg, vinsmagning, aerobic og

badminton, går man heller ikke af
vejen for at arrangere en rask om-
gang roekast med greb eller en hur-
tig dyst i gummistøvlekast. 

Forsker Elise Norberg fra Forsk-
ningscenter Foulum er med i det
fredagsbarudvalg, der arrangerede
roekast med greb en sensommerdag
i september sidste år. 

– Egentlig gjorde vi det bare for at

trække lidt flere folk til fredagsba-
ren, og arrangementet blev da også
ret godt besøgt. Folk syntes, det var
sjovt og kunne godt lide at konkur-
rencen havde et glimt i øjet, siger
hun. 

En gennemsnitlig lufttur for rod-
frugt med top var på cirka otte me-
ter, men konkurrencen blev vundet
af den 65-årige professor Lars Gjøl

Christensen med et kast på omkring
20 meter. 

Støvlekast
Genremæssigt var udvalget bag fre-
dagsbaren måske blevet inspireret af
en anden “landlig” disciplin på
Forskningscenter Foulum – nemlig
gummistøvlekast. Denne lille turne-
ring finder sted hvert år i forbindel-
se med den årlige sommerfest. Først
står der markvandring på program-
met og derefter en frivillig turnering

i kast med gummistøvle. Den eneste
regel i konkurrencen er, at man skal
smide støvlen fremover, derudover
tæller kun de tilbagelagte meter og
et godt grin. 

Navnet på turneringen er Welling-
ton Cup efter gummistøvlemærket
Wellington, og førstepræmien er
meget passende en gylden støvle
fyldt med slik. 

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

Kjeld Lanng

glimt i øjet

roekast Ph.d.-studerende Tina Skau Nielsen slynger
sit bidrag af sted ved sidste års konkurrence i roekast
med greb på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. 

terblade, siger Jesper Frost. Om
baggrunden for den indtil videre
gældende beslutning siger han.

– For det første har vi en ret kon-
tant “forureningspolitik” på skolen.
Vi ønsker ikke, at alle mulige blade,
flyers, plakater osv. skal ligge og ro-
de rundt omkring. For det andet er
der økonomien. Commerciel og Del-
finen kæmper om de samme annon-
cer, og derfor ville Delfinen få en
konkurrencefordel ved at være til
stede både på universitetet og her,
siger Jesper Frost. 

Standere klar
På Delfinen forstår man slet ikke
“forureningsargumentet”.

– Vi har tilbudt at stille en stan-
der op med bladene. Det er vi blevet
nægtet, selv om det da vrimler med
standere for gratisaviser og meget
andet på handelshøjskolen, siger re-
daktionssekretær på Delfinen Anne
Mette Scharling Andresen, der und-
rer sig over, at Delfinen først er ble-
vet “opdaget” nu, når den har ligget
på ASB i tre år.

Til det siger Jesper Frost:
– Jeg skal indrømme, at jeg først

har set den her i efteråret. Derfor
kan jeg sådan set også godt forstå,
hvis folk på Delfinen er lidt sure
over beslutningen. Men lige nu kan
jeg kun sige, at den efter al sandsyn-
lighed vil blive taget op til genover-

vejelse. At her vrimler med standere
for gratisaviser passer simpelthen
ikke. Vi har tilbudt aviserne JP-År-
hus, MetroXpress og Urban samt
magasinet Moment én stander hver
lige ved hovedindgangen, lyder mel-
dingen fra Jesper Frost. 

– Vi har også en stander klar, hvis
de ombestemmer sig, siger Anne
Mette Scharling Andresen.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Ganske vist smider studerende og
forskere ikke en mønt i computeren
for at klikke sig ind på en af de utal-
lige hjemmesider, der åbner for al-
verdens tidsskrifter og leksika. Men
gratis er det ikke – heller ikke at for-
dybe sig i Den Danske Encyklopædi,
som CAMPUS lidt flot annoncerede i
årets første nummer.

Når studerende og ansatte nu kan
klikke sig ind på den digitale version
af encyklopædien, skyldes det ude-
lukkende, at Statsbiblioteket (SB)
har haft pungen fremme.

- På linje med bøger og tidsskrifter
stiller vi også digitale medier til rå-
dighed for universitetet. Men gratis
er det bestemt ikke, fastslår område-

leder Lilian Madsen fra SB.
Statsbibliotektet betalte i 2006

knap 12 mio. kr. for at få adgang til
tidsskrifter, databaser, opslagsvær-
ker og bøger på nettet. Halvdelen
går til tidsskrifter fra store forlag
som Elsevier, Cambridge University
Press og Oxford University Press. 

Oven i de seks millioner bidrager
Aarhus Universitet med 3,5 mio. kr.
Universitetet lægger yderligere en
god million kr. på bordet i forbindel-
se med forskellige aftaler, som et
eller flere biblioteker på universitetet
har indgået med Statsbibliotektet. 

Så hvem sagde gratis? Alt i alt sni-
ger prisen for den “gratis” adgang sig
op over 17 mio. kr.

For 17 mio. kr. “gratis”

Roekast og støvlesving
De sociale aktiviteter favner bredt på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,
og man er ikke bange for at holde skæg med sin faglighed.
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Det sværeste valg
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Katherine Richardsons evne til multitasking er
velkendt. Ikke alene har hun gennem de sidste
fem år været i stand til at have et fuldtidsjob
som prorektor, holde sin forskning ved lige og
bestride adskillige tillids- og formandsposter i
diverse råd og nævn. Hun har også simultan-
kapacitet på det mere konkrete plan. Således
har denne skribent ved mindst én lejlighed
fanget Kath, som hun plejer at kalde sig, på
mobilen ved check-in i en lufthavn for lige at få
en kommentar til et universitetspolitisk emne.
Alle andre ville i den situation bede journali-
sten om at ringe senere, men Katherine Ri-
chardson har ingen problemer med at vise pas
og billet, smide kufferten op på transportbån-
det og tale med både journalisten og lufthavns-
personalet på én gang, som var det den natur-
ligste ting i verden.

Måske ligger det bare i generne hos den
amerikansk fødte kvinde. I hvert fald har “imø-
dekommenhed” og “synlighed” været to vigtige
kodeord i hendes tid som prorektor og profes-
sor i biologisk oceanografi ved Aarhus Univer-
sitet. 

Men nu er det slut. Den 1. februar hedder ar-
bejdspladsen Københavns Universitet. Hvor-
for?

Forskning og familie
– Jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg har
haft det rigtig skidt med at skulle træffe den
her beslutning, og det behøver heller ikke være
nogen hemmelighed, at jeg faktisk har siddet
på Lauritz’ kontor (rektor Lauritz B. Holm-
Nielsen, red.) og fældet en tåre eller to over
den. Det har været fem sindssygt spændende
år at være en del af ledelsen. Men det er klart,
at med alle de skibe, vi nu har sat i søen, så bli-
ver det simpelthen ikke muligt at være både
prorektor og forsker fremover. Jeg er lige kom-
met hjem efter halvanden måned på Galathea-
ekspeditionen, hvor jeg har ansvaret for det
største projekt overhovedet (“Havets kulstof-
kredsløb”, red.), og alle, der kender mig, ved,
at jeg brænder for det projekt i særdeleshed og
forskningen i almindelighed. I min nye stilling
har jeg forhandlet mig frem til, at jeg har 30
procent forskningstid. Lige nu foregår min
forskning nærmest “i smug”.

– Hvis hensynet til din forskning vejer så
tungt, ville det vel give mest mening at fort-
sætte som professor her på stedet på fuld tid.
Jeg tænker på, at Aarhus Universitet efter fu-
sionen med Danmarks Miljøundersøgelser jo
fremstår som et centrum for den miljø-
forskning, du er en del af.  

– Det har du helt ret i, og i den ideelle ver-
den ville jeg gå tilbage til mit professorat her
på universitetet og forske på fuld tid. Men det
har også spillet ind på min beslutning, at min
mand og mine børn flyttede til Sjælland for to
et halvt år siden, og selv om det da kan have
sin charme at blive weekendkæreste med sin
mand i min alder, så ville jeg have svært ved at

retfærdiggøre over for min familie, at jeg skulle
blive i Århus.

– Du skal være prodekan for formidling på
Naturvidenskab på Københavns Universitet,
så du kommer vel heller ikke til at forske på
fuld tid fremover?

– Nej, de ville ikke tilbyde mig en ren for-
skerstilling på KU … Spøg til side, jeg synes,
erfaringen har vist mig, at jeg har lidt svært
ved at holde begge ben i én lejr. Jeg vil gerne
kombinere forskning med ledelsesarbejde, og
formidling af forskning er også noget, der står
mit hjerte nær. Vi er bl.a. ved at lave en stor
Galathea-udstilling i København, og den er jeg
selvfølgelig stærkt engageret i.

Et anderledes ansigt
De fem år, Katherine Richardson har været
prorektor, har været nogle af de mest turbu-
lente i universitetets historie. Universitetsloven
fra 2003 betød ansatte ledere og bestyrelser
med flertal af eksterne medlemmer, og senest
har fusionsprocessen skabt nyt røre i den ellers
så stille universitetssø. Hvordan vurderer hun
sin egen indsats i løbet af de fem år?

– Jeg har været meget engageret i uddannel-
sesområdet, og jeg synes, jeg har givet mit bi-
drag til at få fakulteterne til at bøje sig lidt
mere mod hinanden end tidligere. Vi er gået
fra at være fem meget selvstændige fakulteter
med egne mål, uddannelser og strategier til at
trække mere i samlet flok. Tidligere var det
ofte sådan, at når der skulle gives et hørings-
svar til ministeriet, så var der fem svar fra Aar-
hus Universitet. 

– Jeg tror også, at jeg har været et nyt og an-
derledes ansigt udadtil for Aarhus Universitet.
Jeg har jo mange jern i ilden og kommer der-
for også i kontakt med mange mennesker. Jeg
håber, min synlighed har været med til at pro-
filere Aarhus Universitetet på en god måde.

Mindre synlig
– Apropos synlighed, så er der nogle, der har
sagt, at du blev mere usynlig internt på uni-
versitetet, efter at Lauritz B. Holm-Nielsen
blev ansat som rektor. Hvordan har du selv
oplevet det?

– Det kan godt være, at jeg har været mere
usynlig under den nye ledelse. Det er klart, at
med den nye universitetslov er der kommet en
meget stærk kommandolinje fra rektor til
dekaner til institutledere. Det kan næsten ikke

undgå at skubbe en prorektor lidt ud på en si-
delinje. I det gamle system foregik tingene me-
re “kaotisk”, og derfor var der også større spil-
lerum for en prorektor til at komme igennem
med ideer. Det skal blive meget interessant at
se, hvordan de to nye prorektorer vil positione-
re sig, for de er ikke del af den direkte ledel-
sesstreng.

– Skyldes den mindre synlighed også besty-
relsens indflydelse?

– Nej, det mener jeg ikke. Du behøver sådan
set bare kigge i universitetsloven. Det er ikke
ligefrem, fordi prorektor er det mest synlige
dyr i loven.

– Du føler ikke, du blev kørt ud på et side-
spor?

– Slet ikke. Jeg er ikke så let at køre med.
Men det er da klart, at jeg har set, at der nu er
kommet dekaner på banen i nogle situationer,
hvor det i det tidligere system ville have været
mig som prorektor, der var på banen. På den
måde kan man også sige, at der var god me-
ning i at sige farvel til jobbet nu. Men det var
slet ikke den afgørende faktor.

Ny formandsstilling
Der går vedholdende rygter om, at Katherine
Richardson begynder dagen, før en vis herre
får sko på, og det bliver der næppe lavet om på
med de mange arbejdsopgaver, der venter
fremover. Således har hun bl.a. lige sagt ja til
at være formand for det evalueringspanel, der
har med klimaforandringer at gøre under det
nyoprettede europæiske forskningsråd.

– Det bliver et vigtigt arbejde, og jeg er
sådan set ret stolt over at være blevet spurgt,
om jeg ønskede at påtage mig stillingen. Jeg
synes, det ville være lidt ærgerligt, hvis Dan-
mark skulle gå glip af det formandskab, fordi
jeg tilfældigvis sad i fuldtidsstilling på prorek-
torposten, siger Aarhus Universitets snart for-
henværende prorektor.

Universitetet inviterer medarbejdere og 
studerende til en afskedsreception for 
Katherine Richardson onsdag den 7. februar 
kl. 15 i Vandrehallen i hovedbygning, Nordre
Ringgade.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

“ Jeg skal være helt ærlig og sige, 
at jeg har haft det rigtig skidt med at
skulle træffe den her beslutning, 
og det behøver heller ikke være 
nogen hemmelighed, at jeg faktisk 
har siddet på Lauritz’ kontor 
og fældet en tåre eller to over den.

“ Det er da klart, at jeg har set, 
at der nu er kommet dekaner 
på banen i nogle situationer, 
hvor det i det tidligere system 
ville have været mig som prorektor, 
der var på banen. På den måde 
kan man også sige, at der var 
god mening i at sige farvel 
til jobbet nu. Men det var 
slet ikke den afgørende faktor.

interview
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Den 52-årige prorektor Katherine Richardson forlader Aarhus Universitet til fordel for 
en stilling på Københavns Universitet. Beslutningen har krævet mange tanker og 
tårer, men hensynet til forskningen og familien gjorde udslaget, fortæller kvinden, 
der blev den første kvindelige professor på Naturvidenskab ved Aarhus Universitet, 
og som engang besluttede, at hvis hun skulle have en stilling 
ved et dansk universitet, skulle det være i Århus.
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Mange karrieremuligheder

Grundfos Challenge er langt fra det eneste,
Grundfos har at tilbyde talentfulde unge. Hos os er der
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• trainee/turnusmedarbejder
• personaleledelse
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• specialistkarriere
• udstationering
og meget mere…

Læs mere om karrieremulighederne hos
Grundfos på www.grundfos.com/careers
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Vi skal tænke elitært, ranke forskningen og
belønne god forskning – også på Humaniora,
skriver du i Politiken. Det lyder som et opgør
med humanistisk arvegods. Hva’ meningen?
spørger vi lektor Rane Willerslev fra afdeling
for Antropologi og Etnografi.

– Jeg er ikke ubetinget fortaler for ranking.
Men jeg ser gerne en opprioritering af forsk-
ningen og den internationale forskning på
danske universiteter, så man belønner god
forskning. I dag er hovedparten af ressourcer-
ne til universiteterne jo bestemt af, hvor man-
ge eksamener, de studerende består. Hvis pri-
sen for at opprioritere forskningen er evalue-
ringer og en form for ranking, betaler jeg den
gerne.

– Der bliver ikke mange penge til humani-
stiske forskere, hvis det skal afhænge af, hvor
meget de publicerer internationalt? En stor
del af dem siger jo, at de primært forsker for
et dansk publikum?

– Det er rigtigt, at visse dele af Det Huma-
nistiske Fakultet er imod at publicere på en-
gelsk. Den holdning kan man ikke leve med i
dag, mener jeg. Det er afgørende, at man me-
strer at publicere både herhjemme og interna-
tionalt. Jeg publicerer selv både populært på
dansk og i internationale videnskabelige tids-
skrifter. Det er en betingelse for at være med i
den elite, som bl.a. rektor Lauritz B. Holm-
Nielsen taler så meget om, og det synes jeg er
fint. Men så lad os få handling bag ordene. Jeg
vil vove at påstå, det er meget få “danske”

forskningsfelter, som ikke egner sig til interna-
tional publicering på den ene eller anden må-
de, hvis man løfter dem op på et mere ab-
strakt, teoretisk niveau. Jeg synes, det er vig-
tigt, at man stiler sin ypperste forskning mod
et internationalt marked.

– Er danske humanister for magelige?
– Det er et hårdt udtryk. Men forsknings-

kulturen kunne blive bedre ved at optimere
udvekslingen af viden. På universiteterne i
Cambridge og Manchester, hvor jeg har arbej-
det, er den videnskabelige målestok hele ver-
den. Det giver sig udslag i, at forskerne har et
stærkt og brændende ønske om at udveksle vi-
den. Kernen i det britiske akademiske system
er en seminarkultur, hvor man en gang om
ugen bruger sin fritid på at høre og diskutere
en foredragsholders arbejde, gå på pub bagef-
ter og måske til middag ved ottetiden. Den en-
tusiasme finder man ikke for ofte herhjemme.
Der meget lønarbejderkultur i Danmark, og vi
har en debatkultur, hvor man ikke nødvendig-
vis er god til at lege med på andres viden og
ideer. Og så er der heller ikke meget gulerod i
det danske universitetssystem. Om du skriver

fem eller ingen bøger, gør stort set ingen for-
skel for din løn eller muligheder for at avance-
re. Skal det kunne betale sig at gøre en ekstra
indsats, kræver det en anden lønkultur. Det
har du i England, hvor ranking af institutter og
universiteter skaber en konkurrence, som
kommer forskerne til gode. Universiteterne
køber stjerneforskere hos hinanden for at stå
stærkere i de tilbagevendende evalueringer. Så
forskerne får et pressionsmiddel i forhold til
mere tid til forskning eller mere i løn. En
anden gevinst er en konstant udskiftning i den
akademiske stab.

– Men det presser jo også forskerne?
– Ja, de skal levere publikationer, og det gi-

ver selvfølgelig en risiko for at gamle ideer
omsættes på ny flasker. Og det er også svært at
finde et ranking-system, som tilgodeser alle
aspekter af forskningen. F.eks. fungerer im-
pact – altså hvor ofte en artikel citeres – slet
ikke for humanister. Mange af deres bøger og
artikler får jo først impact flere år efter, de er
publiceret.

– Hvad skal man så stille op?
– Jeg synes klart, peer reviewing virker

bedst. Jeg siger ikke, det er et vandtæt system,
for på specialiserede felter kender forskerne jo
hinanden, så magtkampe og personlige kon-
flikter kan betyde, der ikke bliver tale om ob-
jektive vurderinger af artikler. Men kan man
ikke tåle at blive vurderet af nogle peers, er
der noget galt. 

– Du efterlyser mere konkurrence om pen-
ge til forskning. Skal universiteternes basis-
midler så skæres ned, eller er det konkurrence
om de basismidler, de får i dag?

– Det er klart, at forskningen skal have flere
penge, hvis institutterne skal belønnes for at
levere god forskning, og det er fint, at publice-
ring i peer review tidsskrifter nu er en betin-
gelse for at få penge fra et forskningsråd. Men
jeg mener, der også skal være konkurrence om
basismidlerne, så de tildeles forskere efter in-
terne evalueringer på et institut eller fakultet. I
England er det en institutleders opgave at sik-
re en høj videnskabelig produktion fra hans
institut. Det har den effekt, at du har klar op-
bakning til at søge eksterne midler til frikøb,
så du køber dig 100 procent fri fra undervis-
ning i måske flere år ad gangen. Selvom jeg
har fået penge fra forskningsrådet, står det he-
le tiden til forhandling, om jeg ikke kan tage
noget undervisning. Det synes jeg er en forkert
holdning.

– Du efterlyser på den ene side mere kon-
kurrence og erkender, det er svært at finde
kriterier for den konkurrence. På den anden
side kræver du mere forskning, som forud-
sætter fordybelse, der igen kræver en solid
økonomisk basis. Er det ikke lidt selvmodsi-
gende?

– Det kan man sige. Der er ikke noget opti-
malt system – heller ikke i England, hvor
ranking medfører for meget bureaukrati og
tom managementsnak. Men der skal være en
eller anden form for evaluering, som skal af-
spejle sig i en kontant afregning i form af
forskningsmidler og i form af løn.

Helge Hollesen / hho@adm.au.dk

Der mangler gulerødder til eliten
hva’ meningen?

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

Aarhus Universitet skal bygge Danmarks stør-
ste højhus! Det afslørede rektor Lauritz B.
Holm-Nielsen ved sidste års juleafslutning for
de ansatte. Bygningen skal være “et vartegn
for Århus”, kunne “ses viden om i hele
Østjylland” og endda være “et ikon i
hele Danmark”. 

Tanken om højhuset kom så at sige
som en trold af en æske – og man skal
ikke være meget af en populærfreudia-
ner for at kunne gøre sig lystig med vit-
tigheder om, hvad sådan et tårn mon skal
kompensere for. 

Men det er faktisk mere alvorligt end som
så. Tankegangen bag tårnet synes at være
symptomatisk for en ledelsesstil, hvor det i
høj grad handler om at fyre sine store presti-
geprojekter af i en hast, der gør, at man ba-
gefter med rette kan spørge: Var det godt?

To aktuelle eksempler viser denne tendens: I
efteråret indkaldte man fra ledelsens side bud

på udenlandske hot shots, der kunne tilknyt-
tes AU med særlige professorater. For så vidt
en glimrende idé – problemet var blot, at
man gav en ganske kort svarfrist, og at det på
ingen måde var klart, hvilke betingelser disse

professorater var på. Hvordan man
med en så kluntet procedure

regnede med at kunne til-
trække store udenlandske
navne til et universitet, der,
uanset hvordan man ven-
der og drejer det, hverken
hører til denne verdens

mest kendte eller prestige-
fyldte, får stå hen i det uvisse. 

Heller ikke i den anden ende af
forskerfødekæden har man været videre ele-
gant. 14 dage var den tidsfrist, man fik til at
søge de nye 4+4-ph.d.-stipendier. Om denne
ordning i sig selv er en god idé, skal jeg lade
være usagt – jeg er som specialeskrivende
blandt dem, der ikke har kunnet søge, og er
således part i sagen. Men jeg skal da være den
første til at ønske de nye stipendiater tillykke
– og ikke mindst held og lykke. For ikke blot
synes processen op til, at stipendierne blev

udbudt, at have været kaotisk; på nuværende
tidspunkt synes der ikke rigtigt at være
nogen, der ved, hvad de nye ph.d.-forløb
egentlig skal indeholde.

Men gennemføres skulle det i hvert fald i
en fart! Og det på trods af, at ordningen synes
at gå imod den internationalisering, man el-
lers arbejder for. Bologna-processen for inter-
nationalisering af uddannelser arbejder med
en 3+2+3-model, og det er også den, de lande
vi normalt sammenligner os med, har. 

Værre er det – set fra den situation, jeg selv
befinder mig i – hvad overgangen fra den
gamle ordning til den nye kommer til at bety-
de for os, der bliver kandidater i den nærmes-
te fremtid. Det er blevet garanteret, at der i
også i år vil blive udbudt et – godt nok væ-
sentlig reduceret – antal traditionelle ph.d.-
stipendier, men derefter er der ingen, der ved,
om der overhovedet vil blive udbudt flere.
Muligheden for at blive ph.d. er altså blevet
væsentlig forringet for os, der bliver kandida-
ter i den kommende tid. Trist for enhver, der
må gå med en forskerdrøm i maven, men og-

så trist for Aarhus Universitet, der således
spilder en del talentmasse. 

Om disse prestigeprojekter vil vise sig lang-
tidsholdbare, er det naturligvis endnu for tid-
ligt at sige noget om. Også børn, der er und-
fanget under kaotiske omstændigheder og i al
hast, kan som bekendt vokse op og blive store
og stærke. Men processen med at få dem er
nu engang bedst, hvis man tager sig tid og
sikrer sig, at det ikke føles som et overgreb.
For vi har vel at gøre med projekter, der kan
holde til noget længerevarende – og ikke blot
lyder smarte en fredag nat i Unibaren?     

Rettelse
I Gitte Nielsens klumme i CAMPUS nr. 1 ind-
sneg sig en misvisende formulering, som vi
iler med at rette. I forbindelse med omtale af
en TAP-kollegas lønforhandling, fremgik det,
at vedkommende havde fået at vide, at TAP’-
erne ikke “stod for tur i denne omgang”. Ret-
telig var det den omtalte TAP, der ikke stod
for tur.  

Gitte Nielsen,
afdelingssekretær,
Afd. for Epidemiologi

Maria Fabricius
Hansen, dr.phil.,
lektor, Afd. for
Kunsthistorie

Casper Foldager,
stud.med.

Thomas Heide,
rengøringsassistent,
IT-byen

Nikolaj Steenberg,
stud.jur.

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

klummen

AU’s rejsning

Jon Boiesen 
Rostgaard,
stud.mag. 

Rane Willerslev, lektor, Afd for Antropologi og Etnografi.
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– Det er et særkende og kvalitetsstempel for under-
visningen på universitetet, at den er forskningsba-
seret – og dét niveau bør vores pædagogik også
have, siger Hanne Leth Andersen, der er udnævnt
til professor med særlige opgaver i sprogdidaktik og
universitetspædagogik ved Det Humanistiske Fa-
kultet. 

Hanne Leth Andersen er leder af Center for
Undervisningsudvikling ved fakultetet. Herfra vil
hun nu gå i gang med at få lærere fra de humanis-
tiske fag til at forske i og udvikle fagets egen pæda-
gogik.

– Pædagogikken skal tilpasses det fag, som den
studerende skal lære, siger hun.

Udnævnelsen af Hanne Leth Andersen er en del
af Aarhus Universitets nye Humaniora-plan, hvor
et af målene er at give universitetspædagogikken et
ekstra løft. 

Hanne Leth Andersen er ph.d. i fransk sprog og
har været leder af Center for Undervisningsudvik-
ling siden 2004. 2002-04 var hun prodekan for ud-
dannelser ved Det Humanistiske Fakultet og mod-
tog i 2006 Aarhus Universitets Jubilæumsfonds

Pris på 75.000 kr. for en fremragende og banebry-
dende undervisning.

Den nyudnævnte professor deltager i en række
uddannelsespolitiske arbejdsgrupper – aktuelt i en
følgegruppe for projektet “Fra kompetencebeskri-
velser til undervisningspraksis” ved RUC. Hun har
tidligere været med i bl.a. Videnskabsministeriets
arbejdsgruppe om
undervisningskva-
litet og Rektorkol-
legiets arbejds-
gruppe vedrørende
erhvervstilpasning
af uddannelserne.

Hanne Leth An-
dersen har desuden
deltaget i og udvik-
let en række efter-
uddannelseskurser
for gymnasielære-
re, bl.a. i almen
sprogforståelse.

Marina Romero-Ramos, der er adjunkt ved Institut for Medicinsk Biokemi, har
modtaget 750.000 kr. fra Michael J. Fox-fonden, som skuespilleren med samme
navn har oprettet for at støtte forskning i Parkinsons sygdom. Michael J. Fox er selv
ramt af sygdommen. Fonden uddelte i 2006 i alt 1,5 mio. dollars til forskning i Park-
insons sygdom.

Marina Romero-Ramos har siden 2005 ledet en forskergruppe ved instituttet,
hvor hun arbejder sammen med professor Poul
Henning Jensen. 

– I vores nye projekt “oversætter” vi spændende
data fra forsøg med simple organismer til forsøgs-
rotter, der ligner mennesket langt mere, fortæller
Marina Romero-Ramos. 

Forskning har vist, at proteinet alfa-synuclein er
en medvirkende årsag til, at Parkinsons sygdom
opstår. Nu skal alfa-synucleins virkninger på rotter
for første gang afprøves i Danmark for at opstille
en realistisk model af sygdommen i en dyremodel. 

Hendes forskning støttes af den svenske Parkin-
sonfond, the Nordic Center of Excellence of Neuro-
degeneration, Forskningsrådet for Sundhed og Syg-
dom og Lundbeckfonden.

Med et smæk lukkede døren sig bag
den omstridte professor Helmuth
Nyborg, da han den 26. januar hav-
de sin sidste arbejdsdag på Psykolo-
gisk Institut. Ikke fordi den kontro-
versielle intelligensforsker gik i vre-
de – for det gjorde han – men fordi
hans institut gennem 35 år ikke ville
imødekomme hans ønske om som
emeritus fortsat at have adgang til et
kontor på instituttet.

Instituttet begrunder afslaget
med, at rektor Lauritz B. Holm-Niel-
sen i september sidste år gav Nyborg
en “alvorlig irettesættelse” for groft
forsømmelig adfærd i tilrettelæggel-
sen af en undersøgelse af kønsrela-
terede forskelle i intelligens og bru-
gen af undersøgelsens resultater.  Et
par år før indhøstede han en næse
fra daværende rektor Niels Chr. Si-
denius for at have handlet i strid
med god videnskabelig praksis ved
ikke at fremlægge tilstrækkelig
dokumentation for, at mænd i gen-
nemsnit skulle være fem procent
klogere end kvinder.

Det har dog ikke lukket munden
på “Psykologiens Rasmus Modsat”,
som han er blevet kaldt. 

– Jeg er mere produktiv end no-
gensinde og har flere projekter på
bedding, fortæller den 70-årige, nu
forhenværende professor i udvik-
lingspsykologi, der i 1972 lagde ki-
men til årtiers kontroverser med
bogen Psykologi og genetik. En in-
troduktion til psykogenetik. I den
efterfølgende lange række af publi-
kationer fulgte midt i 1990’erne også
Hormones, Sex and Society, der si-
den blev oversat til dansk. Her be-
gyndte Nyborg at operere med be-
grebet fysikologi, som med hans
egne ord er psykologi uden psyke –
mennesket er en molekylær organi-
sation.

– Vi kan se, molekylerne kan
mange underfulde ting, som vi kal-
der had, kærlighed, aggression osv.
Så kan vi være så sikre på, at der er
en psyke? Du kan nok forestille dig,
hvad det gør ved psykologer, når
man spørger, om de nogensinde har

målt psyken, siger Helmuth Nyborg,
der i mange år har anklaget dansk
psykologisk forskning for at mangle
internationalt perspektiv og kvalitet.
Filosofisk spekulativ og kulturantro-
pologisk er nogle af hans skældsord
i til tider voldsomme diskussioner
med den til enhver tid siddende in-
stitutledelse.

– Pudsigt nok begyndte sagen om
videnskabelige uredelighed at få en
mere alvorlig karakter efter en vold-
som diskussion på et lærermøde i
2005. Men jeg mener da, der på in-
stituttet er medarbejdere med frem-
ragende international forskning, og
de nye ph.d.er har en helt anderle-
des videnskabelig holdning og læg-
ger mere vægt på den empiri, som
jeg mener psykologien skal basere
sig på.

– Hvordan har du kunnet udhol-
de kritik og kamp gennem så
mange år?

– Jeg er en stædig rad, og så har
jeg jo også en del år arbejdet på en
række fremtrædende universiteter

rundt om i verden, hvor jeg har fun-
det mig til rette med folk, der har
delt min interesse.

– Er der i dag noget, du ville
have gjort anderledes?

– Jeg fortryder, at jeg ikke vidste
mere om de sanktionsmuligheder,
en enkelt leder i dag kan gribe til.
Det finder jeg dybt betænkeligt. Og
jeg ville nok have undersøgt den
kendsgerning mere, før jeg udtalte
mig offentligt om min forskning. Jeg
drømte ikke om, at det kunne have
de implikationer. Tidligere skulle et
fagråd tage stilling til den slags

sager, og så var der aldrig blevet en
sag mod mig.

På sin sidste dag på instituttet
holdt Helmuth Nyborg en afskeds-
forelæsning om psykologi, biologi og
lighed og et fag under forvandling
med refleksioner over den viden-
skab, han kastede sig over efter en
karriere som søfyrbøder og olympisk
medaljevinder i kajakstafet.

Om han er bitter?
– Nej, jeg er vred. Vred over at

have brugt så mange kræfter på no-
get, der ikke var noget, og at have
kæmpet en kamp mod vindmøller. 

NAVNE

Psykologiens Rasmus Modsat
Professor Helmuth Nyborg har haft sin sidste arbejdsdag på Aarhus Universitet.

Kontorchef Svend Larsen, Personale- og Ud-
viklingskontoret skriver om Britta Lyckhage

Ved en tragisk bilulykke den 30. december
2006 omkom Britta Lyckhage og hendes ægte-
fælle Jens Lyckhage.

Britta blev uddannet i Brugsen i sin fødeby
Holsted som det, der dengang hed “kommis”,
men en banal lidelse – nikkelallergi – tvang
hende til et karriereskift, og hun valgte kon-
torfaget. I september 1983 blev hun ansat på
Aarhus Universitet ved Center for Humanøko-
logi. I en udtalelse herfra skrev den daværen-
de centerleder Jørgen Ringgaard, at centrets
vanskelige startfase havde stillet Britta over
for mange utraditionelle opgaver. Men – han
fortsatte: “Hun har varetaget sit arbejde med
stor ansvarsfølelse og selvstændighed samt

flair for effektive og utraditionelle løsninger”.
På den baggrund var det en meget let be-

slutning for os i Personalekontoret at ansætte
hende i 1984. En beslutning, som vi aldrig
skulle fortryde.

Brittas arbejdsliv var præget af hendes dybe
loyalitet over for universitetet og af hendes
lyst og vilje til at se resultater. Hun opnåede
hurtigt en omfattende indsigt i statens spille-
regler på personaleområdet, og denne cocktail
blev tilsat en meget stor portion af hjælpsom-
hed.

Jeg tror, at Brittas opvækst blandt tre søs-
kende hos kærlige forældre i Holsted har spil-
let en afgørende rolle for udviklingen af det
servicegén, som den kundeorienterede indstil-
ling i Brugsen gav den sidste afrunding.

På universitetet tror jeg, at specielt den sto-

re skare af vordende og nybagte mødre – og
såmænd også fædre – som gennem årene har
fået grundig hjælp til at gennemskue de stadig
sværere barselsregler og blanketter, vil mindes
Britta.

Indsigten, fliden og hjælpsomheden var al-
tid garneret med et smittende godt humør og
en mild latter. De få gange, hvor f.eks min
klodsede adfærd gjorde hende nedtrykt, var til
gengæld lige så lette at se på udtrykket. Men
så kunne en rask diskussion heldigvis hurtigt
løse op og bringe smilet tilbage.

Britta opnåede ikke selv at få børn, men
hendes ægteskab med Jens bragte hende 3
papbørn, som hun fuldstændig uforbeholdent
tog til sig.

Britta og Jens boede den sidste årrække i
Nr. Vissing, hvor de med naboer og andre

venner levede et rigt liv. Hovedingrediensen i
Brittas liv blev sport. Britta var som ung en
god og engageret håndboldspiller, i de senere
år blev håndboldspillet udskiftet med tennis
og skiløb. 

Vores forfærdelse over den meningsløse
ulykke er ved at blive afløst af den stille sorg.

Ingen er uerstattelige, siger man. Men dette
udsagn må nu udsættes for en virkelig alvorlig
prøvelse.

Jeg vil gerne på kollegernes og på egne
vegne takke for de mange og medfølende kon-
dolencer, som vi i PUK har modtaget fra alle
hjørner af universitetet. 

Æret være Brittas og Jens’ minde.

århus-forsker får 750.000 kr. 
fra michael j. fox-fonden

ny professor i universitetspædagogik

mindeord

Helmuth Nyborg 
går både på pension
– og barselsorlov for
at passe sønnen 
Martin på tre 
måneder. Men han
har flere projekter 
på bedding. 

– Jeg er mere 
produktiv end 
nogensinde, siger 
professoren, der 
ikke får lov til at 
fortsætte sin 
forskning med 
tilknytning til 
Aarhus Universitet.

Lars Kruse / AU-foto



Professor Klaus Mølmer er kvante-
fysiker og regnes blandt top tre i ver-
den i sin generation af teoretiske fysi-
kere. Hans forskning ved Institut for
Fysik og Astronomi vedrører den teo-
retiske beskrivelse af atomer og mu-
lighederne for at anvende enkelte ato-
mer som nyt medium for databe-
handling i kraftfulde kvantecompute-
re. Blandt hans forskningsaktiviteter
er atomers
vekselvirk-
ning med lys
og nedkøling
af atomer
med laserstrå-
ler.

Klaus Møl-
mer siger, at
han med pri-
sen vil gøre
en forskel. 

– Jeg vil in-
vestere den i
et gennem-
brud for kvanteoptikkens tankegang
og metode i et andet forskningsfelt og
søge samarbejde med forskere fra
andre fagområder, som med midlerti-
dig ansættelse her i Århus kan tilføre
os viden og inspiration, siger pris-
modtageren, der også er leder af Cen-
ter for Teoretisk Naturvidenskab ved
Det Naturvidenskabelige Fakultet. 

Professor Søren Nielsen rager in-
ternationalt højt op i udforskningen
af, hvordan nyren regulerer balancen
mellem vand og salt i kroppen bl.a. i
forbindelse med nyre-, hjerte-, hjer-
ne- og leversygdomme. Som leder af
grundforskningscentret Vand og Salt
står han i spidsen for 60 forskere og
teknikere,
der arbej-
der inden
for den så-
kaldte sy-
stembiolo-
gi, som er
et nyt felt
inden for
den bio-
medicin-
ske forsk-
ning.

Søren
Nielsen
har leveret
banebrydende forskning inden for sit
felt. Han arbejder med både moleky-
lærbiologiske, cellebiologiske, fysio-
logiske og patofysiologiske studier af
kroppens vandkanaler for at afdække
basale biomedicinske processer, der
kan bane vej for nye lægemidler og
metoder i patientbehandlingen.
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hæder til forskertalenter
De har allerede fået millionbevillinger til deres forskning. Og nu får de så ekstra 200.000 kr. som 
modtagere af de priser til unge eliteforskere, som Det Frie Forskningsråd giver til 24 meget talentfulde 
forskere under 35 år. Ung Eliteforskerprisen skal gå til forskningsformål, som modtagerne selv må 
bestemme. Ved Aarhus Universitet finder man syv af disse forskertalenter, som vi her præsenterer.

rejsestipendier 
til ph.d.-studerende
Ni lovende og talentfulde ph.d.-studerende
ved Aarhus Universitet har hver fået 250.000
kr. til et studieophold ved et internationalt 
eliteforskermiljø. Pengene stammer fra 
Videnskabsministeriets pulje til EliteForsk-
rejsestipendier, som i alt 45 forskerstuderende
får del i.

LLiissee  SSkkyyttttee  JJaakkoobbsseenn, 35 år, Kunsthistorie, 
vil ved University of Chicago udforske nye
måder at opleve og tænke om skulpturer. 
Helt centralt står at undersøge, hvad de 
sidste 40 års udvidelse af det billedkunst-
neriske værkbegreb (“land art”, installation,
performance osv.) betyder for vores 
opfattelse af skulptur historisk set.

SStteeffffeenn  DDaallssggaaaarrdd, 31 år, Antropologi, arbejder
på et ph.d.-projekt om stat og lederskab i Ma-
nusprovinsen i Papua Ny Guinea. Ved National
University, Canberra i Australien, vil han fort-
sætte sine studier af, hvordan staten som 
fænomen opfattes i et tredjeverdensland, og
hvordan den hænger sammen med lokale 
politiske traditioner.

MMaajjkkeenn  KKaarroolliinnee  JJeennsseenn, 29 år, Klinisk Epide-
miologi, vil bruge sit stipendium til et eller
flere ophold ved Harvard School of Public 
Health, USA. Hun vil undersøge, om hyppigt
forekommende mutationer i menneskets gener
spiller en rolle for kroppens fedtstofskifte, og
om de mutationer kan medvirke til hjerte-kar-
sygdomme. De biologiske mekanismer bag
sammenhængen mellem hjerte-kar-sygdomme
og f.eks. livsstilsfaktorer og kost vil hun også
belyse.

SSuunnee  SSttrraasszzeekk, 31 år, Miljø- og Arbejdsmedicin,
undersøger med såkaldt akustisk rhinometri
farmakologiske effekter i næseslimhinden, og
om dyr får allergi i næsen. Det kliniske arbejde
vil han uddybe både i teori og praksis bl.a.
med et ophold ved Royal Prince Albert Hospi-
tal i Sydney. 

RRuunnee  MMøøllggaaaarrdd, 26 år, Økonomi, vil i sit ph.d.-
projekt om optimalt porteføljevalg for en lille
investor tilbringe en del af sin tid på et ophold
ved Harvard Universitet i USA, hvor han kan
møde nogle af verdens førende forskere inden
for finansiering – især på området “asset allo-
cation”.

SSiiggnnee  NNoorrmmaanndd  PPoouullsseenn, 27 år, Biologi, drager
til University of Missouri i St. Louis for at
undersøge den forholdsvise betydning, som
nutidige miljøforhold, forhistoriske klima-
ændringer eller arternes udviklingshistorie har
for den geografiske fordeling af plantearter i
Europa. Scenarier for et ændret klimas sand-
synlige konsekvenser for mangfoldigheden 
af planter i Danmark og Europa indgår også i
projektet.

NNiinnaa  LLoocckk, 25 år, Kemi, rejser til University of
Sydney for at hente inspiration til et projekt
om nanoporøse netværksforbindelser. De
udgør en hjørnesten i moderne materialekemi.
Opholdet i Australien skal bl.a. give erfaringer
med eksperimentelle teknikker, som hendes
forskergruppe i Århus hidtil ikke har benyttet.

NNiieellss  MMaarrttiinn  MMøølllleerr, 25 år, Matematik, ud-
forsker matematiske spørgsmål om naturens
fundamentale genveje i geometri og streng-
teoretisk fysik. På de to højtprofilerede 
amerikanske universiteter, University of 
Pennsylvania og Princeton University i New
Jersey, skal han præsentere sine resultater 
og hente input til sin værktøjskasse.

VViibbeekkee  MMyyrruupp  JJeennsseenn, 30 år, Handelshøjsko-
len, tager til University of California i Los 
Angeles, der har et af de førende internationa-
le forskningsmiljøer, når det gælder nye meto-
diske vinkler på analyse af økonomiske og
sociologiske data. Hun forsker i betydningen
af arv og miljø i forbindelse med uddannelse. 

superledere Efter seks år i udlandet
er 33-årige Søren Fournais tilbage på
Matematisk Institut, hvor han er ansat som
lektor. Med en bevilling fra Forskningsrådet
for Natur og Univers på
2,4 mio. kr. udforsker han
differentialligninger inden
for området matematisk
fysik. 

Differentialligninger
bliver brugt til at beskrive
mange forskellige fæno-
mener i vores omverden.
Meteorologer, fly-designere og Børsens spå-
mænd bruger dem. Søren Fournais søger
efter løsningerne til de ligninger, der i kvan-
temekanik beskriver superledere. Målet er
at finde en forklaring på, hvordan superle-
dere mister deres egenskaber i et ydre mag-
netfelt. Med over 20 publikationer har Sø-
ren Fournais en for matematik usædvanlig
omfattende publikationsliste.

sikker it Ved Datalogisk Institut ar-
bejder den 35-årige forskningslektor Lars
Michael Kristensen med en af datalogi-
ens store udfordringer: computermodeller,
der kan afsløre fatale fejl i
de mobiltelefoner og
håndholdte computere,
som vil præge fremtidens
trådløse kommunikation.
Grundlaget for den kom-
munikation er computer-
sprog – de såkaldte proto-
koller, som skal levere
mere og mere komplekse services. Det kræ-
ver nyudvikling både af dem og metoderne
til at udvikle dem. 

Med 4,3 mio. kr. fra Forskningsrådet for
Teknologi og Produktion arbejder Lars Mi-
chael Kristensen med at udvikle analyseme-
toder, der kan sikre, at protokoller fungerer
efter hensigten, før de tages i brug. Fejl kan
være kritiske på f.eks. hospitaler, i miljø-
overvågning og ved trafikkontrol. Lars Mi-
chael Kristensen har en omfattende publi-
kationsliste bag sig og har som leder af an-
dre forskningsprojekter allerede opnået in-
ternational anerkendelse for sin forskning.

vandbalance Som postdoc har 31-årige Robert
Fenton, der er forskningsadjunkt ved Vand og Salt Cent-
ret ved Anatomisk Institut, allerede vist, at han hører
hjemme i toppen. Efter ph.d.-graden var
han i tre år gæsteforsker ved National
Institutes of Health i en stilling, der kun
tilbydes de absolut bedste. 

Nu har han ved Vand og Salt Centret
opbygget sin egen forskningsgruppe, og
med 2,3 mio. kr. fra Forskningsrådet for
Sundhed og Sygdom udforsker han
vandkanalen AQP2, som på flere ni-
veauer regulerer vandbalancen i nyren. Bliver den balance
forringet eller forøget, vil det give sig udslag i en række
sygdomme. Det kan være lidelser, der medfører tab af
kroppens vand (f.eks. diabetes) eller ophobning af vand
(f.eks. hjertesvigt, skrumpelever og hjerneødem).

Robert Fentons publikationsliste tæller en snes artikler,
hvor han i otte har været førsteforfatter.

universet Den 35-årige dr.scient. og
lektor i astrofysik Steen Hannestad står i
spidsen for en af verdens førende forsk-
ningsgrupper i udforskningen af neutrinoer,
der har en afgørende ind-
flydelse på, hvordan uni-
verset udvikler sig. 

Steen Hannestads for-
skergruppe sammenligner
observationer af universet
over afstande på milliar-
der af lysår med avancere-
de simuleringer udført på
supercomputere. Det giver viden om egen-
skaber ved neutrinoer, som det ville være
umuligt at måle i laboratorier. Projektet ud-
føres i samarbejde med en række førende
forskergrupper i udlandet. I de kommende
år skal observationer af den kosmiske bag-
grundsstråling også bruges til at undersøge
forholdene i de første brøkdele af et sekund
af universets eksistens. Forskningsrådet for
Natur og Univers støtter Steen Hannestads
projekt med 2,4 mio. kr. 

gletsjer og klima Tværfaglig, nyskabende og
fremadskuende er stikordene til den forskning, David
Lundbek Egholm udfører ved Geologisk Institut, hvor
han er lektor. Med 1,7 mio. kr. fra
Forskningsrådet for Natur og Univers
søger den 32-årige forsker med en bag-
grund i geofysik og matematik at skabe
computermodeller af gletsjere og is-
skjolde. Modellerne skal bl.a. give en
bedre forståelse af årsagen til, at de
grønlandske gletsjere i disse år bevæger
sig med stigende hastighed. 

– Det tilskrives gerne den globale opvarmning. Men fak-
tisk ved vi kun lidt om, hvad der præcist bestemmer en
gletsjers bevægelse, forklarer David Lundbek Egholm, der
har publiceret i de prestigefyldte tidsskrifter Nature og
Geology. I udlandet er der allerede stor interesse for hans
projekt, der også bidrager til at udvikle nye platforme for
geologisk modellering. De vil kunne integrere viden fra en
række geologiske faggrupper.  

immunforsvaret Et udpræget talent for eksperi-
mentel forskning, lyder skudsmålet for den 31-årige 
Marianne Jensby Nielsen, der er postdoc ved Institut
for Medicinsk Biokemi. 

Med en bevilling fra Forskningsrådet
for Sundhed og Sygdom på 2,3 mio. kr.
vil hun afdække, hvilken betydning det
iltbindende protein hæmoglobin kan
have for vores medfødte immunforsvar.
Når proteinet kommer uden for de røde
blodlegemer, er det giftigt for det omgi-
vende væv. Som forsvar har kroppen
forskellige proteiner, der kan fjerne det giftige hæmoglo-
bin. Udforskningen af kroppens naturlige forsvar mod 
hæmoglobin kan på sigt danne grundlag for ny behand-
ling af patienter med en øget nedbrydning af røde blod-
legemer, f.eks. malaria.

muskler og hjerter Den 31-årige muskelforsker
Thomas Holm Pedersen er uddannet biolog, men ar-
bejder i dag inden for fysiologien, med grene ud til fysik,
matematik og biologi. Her søger han indsigt i cellernes
biokemi under hjertestop og visse mus-
kelsygdomme. Forskningsrådet for
Sundhed og Sygdom støtter hans pro-
jekt med 2,3 mio. kr. 

Thomas Holm Pedersen har allerede
en imponerende publikationsliste bag
sig – bl.a. som førsteforfatter til en arti-
kel i Science. Han har påvist, at forsu-
ring i arbejdende muskler modarbejder
muskeltræthed, hvilket var stik imod alle andres hypotese
om, at forsuring fører til muskeltræthed. Thomas Holm
Pedersen udfører sit projekt ved Institut for Fysiologi og
Biofysik.

million-priser til
topforskere
Fem Eliteforskpriser á 1 million kr. 
er for første gang delt ud til fem 
yngre forskere, der er i international
særklasse og på ekstraordinær vis 
bidrager til at styrke dansk forskning.
Blandt de udvalgte var to Århus-pro-
fessorer.
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TTiill  lleejjee::
Villa for rent in Vejlby/Risskov, 156 kvm, for the
period Januar 15, 2007 (or later) to July 31st, 2007
– furnished or semi-furnished. 3 children's bed-
rooms, master bedroom, office, 2 bathrooms, li-
ving area with open kitchen, lounge with fire-
place, and carport. The house is surrounded by a
peaceful garden and situated on a quiet neigh-
bourhood street with many families with children.
Excellent local school – Jellebakkeskolen. About 4
km to the University, 6 km to the Aarhus School
of Business or downtown, bus routes 7 and 9.
Only non-smokers. No pets. Rent 7.500,- kr. per
month plus utilities. Please contact 
bjchristensen@econ.au.dk or ndg@sfi.dk

Parcelhus, 156 kvm., til leje i Vejlby/Risskov fra 15.
januar 2007 (eller senere) til 31. juli 2007. Huset
kan udlejes fuldt eller delvis møbleret. Huset inde-
holder 3 børneværelser plus soveværelse, kontor,
2 badeværelser, stue med åben forbindelse til
køkkenet, fuldmuret pejsestue samt carport. Huset
ligger i en ugeneret have på en rolig, blind villavej
med mange børnefamilier. God lokal skole – Jelle-
bakkeskolen. Ca. 4 km til Universitetet, 6 km til
Handelshøjskolen eller centrum, busrute 7 og 9.
Kun ikke-rygere. Ingen dyr Husleje kr. 7.500,- pr.
md + forbrug.
E-mail: bjchristensen@econ.au.dk eller ndg@sfi.dk

5 værelses hus i Aabyhøj (121 kvm.), ca 3 km fra
centrum med stor have udlejes møbleret fra febru-
ar 2007 3-4 måneder (overtagelse efter aftale).
Opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler,
bredbånd kabel tv. 200 meter fra offentlig trans-
port. 5-10 minutter fra Handelshøjskole og univer-
sitet. Huset passer til en 5 personers famile, men
mindre kan osse gøre det. Ikke-rygere foretræk-
kes. pris 7500 kr.
Nienke Arntzenius, tlf. 86751194 eller 5157 6375
email: nienkearntzenius@yahoo.com

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

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

Annoncen kan afleveres personligt 
på ovennævnte adresse. 

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

kurser

Forsvar
HUM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden forsvarer
cand.mag. LLiinnee  HHjjoorrtthh  CChhrriisstteennsseenn sin afhandling
“Plakatbevægelsen – en britisk designfront i mellem-
krigsårene”. Forsvaret finder sted onsdag den 31. ja-
nuar 2007 kl. 14.15 i bygning 1584, lokale 124, Lan-
gelandsgade 139.

SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin
holder cand.med. GGiittttee  IIrreennee  JJuuhhll den 9. februar
2007 kl. 14.00 et offentligt forsvar med titlen “Long-
lasting symptoms and signs after third molar surgery.
Studies on pain mechanisms in patients and healthy
human subjects”. Forsvaret finder sted i Det Blå Audi-
torium, Victor Albeck-Bygningen, Vennelyst Boulevard
2-4.

SAM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i stats-
kundskab afholder cand.scient.pol. MMaaddss  LLeetthh  JJaakkoobb--
sseenn en offentlig forelæsning over emnet “En teoretisk
og empirisk diskussion af idéentreprenørers rolle i
forbindelse med liberaliseringsreformer”. Forelæsnin-
gen finder sted fredag den 2. februar 2007 kl. 14.15 
i Auditorium A I, bygning 1333.

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i psyko-
logi afholder cand.psych. TThhoommaass  JJøønnssssoonn en offent-
lig forelæsning over emnet “En diskussion af social
identitetsteoris bidrag til organisationspsykologien”
på baggrund af ph.d.-afhandlingen “The relationship
between power and social identity in organizations.
An empirical investigation of the relationship at intra-
organizational, intergroup and intragroup levels”.

Forsvaret finder sted fredag den 9. februar 2007 
kl. 14.00-16.00 i auditoriet på Psykologisk Institut,
bygning 1482. Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 4.

Tildelinger
SAM
Det Akademiske Råd har den 3. januar 2007 tildelt
TThhoommaass  BBuusscchh ph.d.-graden i økonomi og ledelse på
grundlag af afhandlingen “Econometric Modeling of
Volatility and Price Behavior in Asset and Derivative
Markets”.

Det Akademiske Råd har den 3. januar 2007 tildelt
PPeetteerr  BBjjeerrrree  MMoorrtteennsseenn ph.d.-graden i statskundskab
på grundlag af afhandlingen “The Impact of Public
Opinion on Public Policy. A Study of Why, When, and
How Agenda Setting Matters”.

Ph.d.-stipendium, Center for Sortehavsstudier
Det Humanistiske Fakultet opslår i samarbejde med
Aarhus Universitet og Danmarks Grundforsknings-
fonds Center for Sortehavsstudier et ph.d.-stipendium
til besættelse pr. 1. april 2007 eller snarest derefter
for en periode på indtil tre år. Ansøgningsfrist er den
16. februar 2007 kl. 12.00. Det fulde opslag kan
www.hum.au.dk/fak/phd/opslag/sam-fin/home.htm

Novo Nordisk Fonden 
udbyder fem nordiske postdoc-stipendier i endokri-
nologi og diabetologi. Hvert stipendium er 2-årigt og
på 1 – 1,5 mio. kr. Yderligere oplysninger kan findes
på fondens hjemmeside www.novonordiskfonden.dk 

Ansøgningsfrist 12. februar 2007 kl. 16.00.

Retsmedicinsk Institut (AU) 
tilbyder i samarbejde med Psykologisk Institut (AU)
lægestuderende en et-årig forskeruddannelse i sund-
hedsvidenskabelig forskning med afsluttende tenta-
men. Ansøgningsfrist: 12. februar 2007. For yderligere
information kontakt jb@retsmedicin.au.dk 

Danmark-Amerika Fondet & 
Fulbright Kommissionen 
indkalder ansøgere til studier eller forskning i USA i
2007-2008. Se www.wemakeithappen.dk

Ansøgningsfrist: 7. marts 2007 kl. 12.00.

Mette Winkler's fond 
Der indkaldes hermed ansøgninger til Mette Winkler's
Fond, der har til formål at yde støtte til kvindeidræt-
ten i Danmark. Ansøgningsskema og uddybende op-
lysninger på www.ifi.ku.dk 

Ansøgningsfrist: 1. marts 2007 kl. 12.00.

Studiefonden for Idræt
Der indkaldes ansøgninger til Studiefonden for Insti-
tut for Idræt, KU (IfI). Ansøgningsskema og uddyben-
de oplysninger på www.ifi.ku.dk

Ansøgningsfrist: 1. marts 2007 kl. 12.00.

The Global Village Summer School
“Global Village for Future Leaders in Business and In-
dustry” is a summer program arranged by and taking
place at Lehigh University, Pennsylvania. Read more
about Global Village at www.lehigh.edu

Applications are accepted until February 1st.

Forskningsrådet for Natur og Univers, FNU
indkalder ansøgninger om støtte til aktiviteter, som
forventes at begynde i 2007. Det fulde opslag kan
findes på www.fist.dk

Hovedansøgningsfrist: 1. marts 2007 kl. 15.00.

Letterstedtska Föreningen
indkalder ansøgninger til bl.a. til videnskabelige ar-
bejder med sammenlignende studier af nordiske for-
hold, forskeres gæstebesøg i andre nordiske lande
samt nordiske konferencer. Ansøgninger indsendes
inden 15. februar eller 15. september 2007.

Den danske afdeling uddeler en gang årligt støtte
til enkeltpersoners studie- og konferencerejser i et
eller flere nordiske lande. Ansøgningsfrist: 1. marts.

Mere om begge opslag på www.au.dk/meddelelser

Center for Individual Nanoparticle Functionality 
Applications are invited for several available PhD po-
sitions at the Danish National Research Foundation
Centre, Center for Individual Nanoparticle Functionali-
ty (CINF) at the Department of Physics and the De-
partment of Micro- and Nanotechnology (MIC) at
DTU. The positions are available from the spring
2007. For further details of CINF activities, please
visit the CINF homepage www.cinf.dtu.dk. 

The application with enclosures in PDF format
must be received no later than 12.00 noon on 19th
of February 2007 by Center administrator Birgitte So-
Young Ahn via email: so-young@fysik.dtu.dk

Legat for Orientalister
Professor, dr.phil. Arthur Christensen og Hustrus Legat
for Orientalister uddeler to legatportioner til studier i
sprog, litteratur og kultur på de orientalske filologiers
område fortrinsvis inden for Den Nære Orient. Ansøg-
ningsfrist: 1. marts 2007 kl. 12.00.

Travel Scholarships to the Faroe Islands 2007
The Faroese Parliament has granted DKK 100,000 of
the 2007 national budget for Travel Scholarships to
the Faroe Islands. The scholarships will be awarded
to non-Faroese students pursuing higher education
or to research students (Ph.D.). For further informa-
tion and application form see www.setur.fo. 

The application must be received by March 15th,
2007.

Sprogkurser i udlandet sommeren 2007
(under kulturaftaleprogrammerne). Genopslag.
Cirius indkalder ansøgninger til Kulturaftalestipendier
for fortrinsvis sprogstuderende til deltagelse i sprog-
kurser i udlandet i sommeren 2007. 

Det drejer sig om følgende lande: Bulgarien (4),
Grækenland (2), Italien (5 Stipendier à 2 mdr. for
sommeren 2008. Ansøgere skal have mindst 2 års
studier i italiensk),  Polen  (7),  Rumænien (3), Rus-
land (6), Slovakiet (2), Tjekkiet (3), Tyrkiet (2),  Un-
garn (3 sprog og økonomi). 

Ansøgningsskemaer med vejledning samt oplys-
ningsblade med betingelser for hvert enkelt land fås
på www.ciriusOnline.dk/kulturaftaler 

Ansøgninger indleveres i ekspeditionen på Inter-
nationalt Sekretariat, Fredrik Nielsens Vej 5, 2. sal
senest mandag den 12. februar 2007, kl. 12.00.

Sprogkurser i Belgien og Holland tilbydes direkte
til de fag/universiteter, hvor der undervises i neder-
landsk. Internationalt Sekretariat er ikke involveret
heri.

Sprogkurser i Spanien skal søges online på det
spanske udenrigsministeriums hjemmeside
www.aeci.es Ansøgningsproceduren er på spansk.

Sprogkurser i Portugal søges på portugisisk 
via Instituto Camoes’ hjemmeside 
www.instituto-camoes.pt

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

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

31. jan.: Gør din kursusside mere oplevelsesrig og
indbydende

7. feb.: Introduction to AULA in English

8. marts: Få aktive studerende online

15. marts: Læringsobjekter – om udvikling og anven-
delse af webbaseret undervisningsmateriale

For yderligere oplysninger og tilmelding se
www.au.dk/e-learning

doktorgraden 

ph.d.-graden 

forskningsstøtte bolig

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på: www.perst.dk

FFoorrssvvaarr
SUN
Med henblik på erhvervelse af doktorgraden i medi-
cin holder afdelingslæge HHeennrriikk  SScchhmmiiddtt den 9. fe-
bruar 2007 kl. 14.00 et offentligt forsvar med titlen
“The prognostic role of biomarkers in malignant 
melanoma”. Forsvaret finder sted i Auditorium 424,
Anatomisk Institut, bygning 1230. 

KKoonnffeerreerriinngg
SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har konfereret
den medicinske doktorgrad til afdelingslæge JJeennss  
CCoosseeddiiss  NNiieellsseenn, ph.d., for afhandlingen “Pacing mo-
de selection in patients with sick sinus syndrome”.

legater

priser

Axel Nielsens Mindelegat
Efter Mindelegatets fundats ydes der støtte til unges
uddannelse og dygtiggørelse. Legatet tildeles i for-
bindelse med studierejser til studerende ved sam-
funds- og sprogvidenskabelige uddannelser ved han-
delshøjskoler og universiteter. Ansøgningsfrist er
mandag den 26. februar 2007 kl. 12.00. 

Tietgenprisen 2007
uddeles til unge forskere på post-doktoralt niveau
indenfor det erhvervsrettede humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige felt onsdag den 18. april 2007.
Tildelingen sker på basis af en dokumenteret
forskningsindsats, typisk ved en betydelig internatio-
nal publicering. Der uddeles op til tre priser á
100.000 kr. Indstillinger indsendes via universitetets
rektor senest den 1. marts. Læs mere under
www.dea.nu.



Tirsdag 30.
kl. 19. international night
International and Danish students meet for a nice
chat, pool and table football, music and a beer or
three. Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Tirsdag 6.
kl. 19. international night
International and Danish students meet for a nice
chat, pool and table football, music and a beer or
three. Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Onsdag 7.
kl. 14.15. medieindustrien 
i en globaliseret verden
Lektor Mark Lorenzen, Copenhagen Business School,
om bl.a. de store mediekonglomerater i et trans-
nationalt perspektiv, og hvordan de såkaldt “kreative
industrier” får en større og større rolle i det økono-
miske og samfundsmæssige liv. Store Auditorium, 
IT-huset, Åbogade. 
Arr.: Informations- og Medievidenskab.

kl. 14.15. skjern slot
Lektor Jan Kock, Aarhus Universitet, forelæser 
om en arkæologisk-historisk undersøgelse i 
afdelingens onsdagsseminar. Aud. 5, Moesgård. 
Arr.: Middelalder- og Renæssancearkæologi.

Torsdag 8.
kl. 18-21. hvor tæt er du på kofi annan?
Workshop om vigtigheden af at kunne netværke ved
Helle Engelbrechtsen. Billetter via aarhus@dm.dk
Nordhavnsgade 1. Arr.: DM-stud.

Tirsdag 13.
kl. 19. international night
International and Danish students meet for a nice
chat, pool and table football, music and a beer or
three. Nordhavnsgade 1. Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Onsdag 14.
kl. 14.15. the irish in ireland 
during the viking age
Adj. professor ved Aarhus Universitet, dr. James 
Graham-Campbell, London, i afdelingens 
onsdagsseminar. Aud. 5, Moesgård. 
Arr.: Middelalder- og Renæssancearkæologi.

kl. 19.30. antioxidanter – 
hvordan virker de og på hvad
Professor Leif Skibsted, Det Biovidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet. Gratis adgang. 
Aud. I, Kemisk Institut. Arr.: Kemisk Institut.

Torsdag 15.
kl. 14.15. modern soviet art meets america
PhD Christina Kiaer on the Soviet painter Aleksandr
Deineka who was met by enthusiasm by the Ameri-
can public. This mutual evaluation challenges the
East/West, Socialist Realist/modernist binary that has
been retroactively imposed on this period by Cold
War critical models. Lok. 124, bygn. 1584, Lange-
landsgade 139. Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe 
og Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kemi

æstetik

arkæologi

medier

arkæologi

netværk

get-
together

get-
together

get-
together

Oplysninger om arrangementer sendes til campus@au.dk KALENDER
30. januar – 15. februar
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brainstorm
mellem 
videnskab, 
kunst og 
design
“Personligt ledte jeg efter
noget helt andet, end det jeg
fandt, og det er typisk for
grundforskning”. Med dette
citat definerer Peter Agre, nobel-
prismodtageren i kemi, meget præcist
begrebet serendipitet, som er temaet for et to-
dages symposium på Kasernescenen.

Serendipitet stammer fra den engelske for-
fatter Horace Walpole og er inspireret af et
persisk eventyr om tre prinser fra Serendip
(arabisk navn for Sri Lanka), som gjorde opda-
gelser, de ikke søgte efter. Walpoles begreb
sætter rammen om symposiet og er udgangs-
punkt for en brainstorm om serendipitet som
et transkulturelt forskningsbegreb.

Begrebet er brugt om videnskabelige opda-
gelser, hvor man gør uventede fund så som
røntgenstrålen eller penicillinet, der er vellykke-
de resultater af fejlagtige eller tilfældige præ-
misser i processen. Marcel Duchamps ready-
made eller Man Rays objet trouvé er baseret
på serendipitet, og Merce Cunningham indførte
tilfældighedsprincippet i udviklingen af koreo-
grafiske trin og former. En række kunstnere
konstruerer ligefrem serendipitet. Som Eugenio
Barba, Odin Teatret siger: “Vi bygger i blinde.
Vi ved, hvordan vi skal søge, men vi ved
endnu ikke hvad”.

Netop Eugenio Barba er sammen med fem
skuespillere og professor Nando Taviani op-
lægs holdere på symposiets første dag, hvor
de også demonstrerer begrebet i praksis. For-
fatteren Tor Nørretranders er på programmet
med et foredrag om tilfældighed og serendipi-
tet i videnskaben, og skuespilleren Claus Dam-
gaard taler om Søren Kierkegaard og vilkårlig-

heden, før han leder en workshop om kunsten
at være vilkårlig uden selv at løbe vild deri.

Fredag fortæller Statsbibliotekets direktør
vend Larsen et eventyr om videnskabens væ-
sen. Regler og mønstre i performancekunsten
samt konceptudvikling hos B&O er andre em-
ner på formiddagsprogrammet. Dagen slutter
med en demonstration af serendipitet og ob-
struktion i dans ved Palle Granhøj fra Granhøj
Dans

Det er Afdeling for Dramaturgi og Centre 
For Theatre Laboratory Studies (CTLS), der i
samarbejde med Odin Teatret står for arran-
gementet. Deltagelse er gratis, og tilmelding
sker til aekexe@hum.au.dk

serendipitet 
15-16/2 kl. 9.15-18
kasernescenen
se www.aestetik.au.dk

For nylig satte DR2 over tre aftener fokus på
den store svenske botaniker, Carl von Linné,
i anledning af 300-året for hans fødsel. Gav
det lyst til at høre mere om manden, der
satte system i de botaniske beskrivelser, er
chancen der nu på Naturhistorisk Museum,
hvor museets venneforening i samarbejde
med Dansk Botanisk Forening har arrangeret
en temaeftermiddag med udstilling af Linnés
vigtigste værker og Bellmannviser.

Linnés biografi og hans rolle som kulmina-

tion på en videnskabelig udvikling, der be-
gyndte med oldtidens botanikere, er emnet
for professor Ib Friis’ foredrag. Apoteker
Svend-Erik Sandermann Olsen fortæller om
Linnés publikationer og den danske Linné-
samling, og lektor, ph.d. Mats Gustafsson fra
Aarhus Universitet sammenholder Linnés sek-
sualsystem med den moderne DNA-baserede
klassifikation.

Endelig bidrager ph.d. Philippe Provençal
fra Naturhistorisk Museum med et indslag om

Linné-eleven Peter Forsskål – et eksempel på
Linnés såkaldte “apostle”, der blev sendt ud
i verden for at samle planter. Mange af dem
vendte ikke hjem igen. 

linnés 300 års fødselsdag
lørdag 3/2 kl. 13-17
naturhistorisk museum

orientering 
om kandidat-
uddannelser
Cand. public. og Oplevelsesøkonomi er
to nyheder blandt de tværfaglige kandi-
datuddannelser, som Aarhus Universitet
udbyder, og som du kan høre mere om
på et informationsmøde.

De seks uddannelser retter sig mod
humanistiske eller samfundsvidenskabe-
lige bachelorer, som kan søge optagelse
uanset fagkombinationen i deres bache-
loruddannelse.

Cand. public. er en kandidatuddan-
nelse i journalistik, som udbydes i sam-
arbejde med Danmarks Journalisthøjsko-
le. Oplevelsesøkonomi er en uddannelse
om design, økonomi og projektledelse.
Ud over de to uddannelser kan du på
mødet høre mere om IT og Organisatio-
ner, der målretter din uddannelse til en
fremtid med informationsteknologi,
mennesker og samfund. Derudover
byder universitetet på tre engelskspro-
gede kandidatuddannelser. International
Studies er målrettet et globalt arbejds-
marked, Europastudier er for dem, der
vil specialisere sig i europæisk kultur og
politik, og Kognitiv semiotik er for stu-
derende med lyst til at fordybe sig i
tegn, betydningsdannelse og kognition.

informationsmøde om 
tværfaglige kandidatuddannelser
8/2 kl. 14.15.-16. 
nobelsalen, bygning 1453. 
arr.: det humanistiske fakultet

En af Linnés såkaldte 
“apostle” Peter Forsskål 
kom ikke levende hjem 
fra den store arabiske 
rejse i 1761-66. Men han
hjemsendte et enestående
naturhistorisk og filologisk
materiale. En af de mange
farvestrålende koralrevsfisk,
han beskrev og navngav 
er filament-fanefisken 
“Chaetodon auriga”. 

naturhistorisk museum fejrer linné

Serendipitet er et begreb for opdagelser, 
man ikke søgte efter. Det er også også et 
tema hos i H.C. Andersens Klods-Hans, 
hvor fundene af en træsko, en død krage 
og mudder sikrer, at han får prinsessen og
ikke brødrene, som kun mestre udenadslære.

Philippe Provençal



Under Aarhus Universitets gule
bygningskompleks og de grønne
græsplæner løber en labyrint af
underjordiske gange.

Hernede gemmer der sig et top-
sikret laboratorium, hvor forskere
undersøger den seneste nye virus
fra Afrika. Men en uhellig alliance
mellem skruppelløse, grådige for-
skere og en ond, privat medicingi-
gant truer med at slippe dødsens-
farlige baciller ud i luften og der-
med viderebringe dødelig smitte til
alle i hele byen.  

Det er plottet i den nye prisvin-
dende krimi Marburg-eksperimen-
tet fra Husets Forlag. Bag står for-
fatterne Boris Hansen og Sara Bin-
derballe, som begge har en fortid
på Aarhus Universitet, og som
åbenbart har været så glade for de
mørke, underjordiske gange, at de
har ladet dem være centrum for
deres første kriminalroman. 

Og Marburg-eksperimentet er
spændende læsning. Har du en dag
efter eksamenslæsningen, hvor du
vil forkæle dig selv, glemme alt om
bøgerne og se universitetet fra en
helt ny, underjordisk vinkel, så kan
denne krimi absolut anbefales. Det
er samtidig lidt af en begivenhed i
sig selv, at universitetet lægger
rammer til en vaskeægte krimi. 

Tophemmeligt laboratorium
Inden du nu kaster CAMPUS fra
dig og panikløber til den nærmeste
udgang af frygt for en virusinfek-
tion fra de tophemmelige laborato-
rier under universitetsparken, så

har universitetet ifølge profes-
sor Per Höllsberg fra Institut
for Medicinsk Mikrobiologi og
Immunologi slet ikke det så-
kaldt BSL-4-sikrede laborato-
rium, som både i bogen og i
virkeligheden er nødvendigt
for at forske i så farlige vira.
Det nærmeste så sikre labo-
ratorium ligger i Hamburg.  

Marburg-virusset er der-
imod desværre langtfra fik-
tivt. Det seneste udbrud i
Angola i Afrika kostede over
100 mennesker livet, og der
findes endnu ikke nogen
vaccine mod den meget dø-
delige blødningsfeber, der i
symptomer minder meget
om den mere kendte
Ebola-virus. 

Så selvom du bruger
din korte ferie inden se-
mesterstart på Marburg-
eksperimentet, kan du
roligt vende tilbage til
universitetet i februar.
Hvis Marburg-virusset
nogensinde kommer til
Danmark, så bliver det
næppe fra de mørke
gange under Aarhus
Universitet.

Boris Hansen og 
Sara Bindeballe 
Marburg-eksperimentet, 
Husets forlag, kr. 149.

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

19-årige Ron Steen fra Califor-
nien har fået en god ide. Det
mener han i hvert fald selv. Han
har således sat sig selv til salg
på auktions-websiden
eBay.com. 100.000 dollars kos-
ter det at investere i den unge
student fra California State Uni-
versity.

Inden nogen går hen og får
den tanke, at der blot er tale om
en megaloman trækkerdreng,
skal det straks siges, at Ron
Steen faktisk er ude i et nogen-
lunde ærbart ærinde: Han øn-
sker at få nogen til at investere i
sin uddannelse. Det er blevet
forfærdeligt dyrt at gå på uni-
versitetet i USA, så derfor lyder
den driftige unge mands tilbud:
Invester i mig og få to procent
af min fremtidige lønindtægt,
indtil jeg bliver 65 år.

Det kan gå hen og blive en

rigtig god investering, mener
Ron Steen, der satser på at blive
tv-journalist. Han forventer
nemlig at komme til at tjene 30
mio. dollars, inden han går på
pension, og dermed vil investe-
ringen give seks gange igen. 

“Jeg er en dynamisk person,
og jeg er en holdspiller, der er
villig til at lære. Jeg har ingen
narko- eller alkoholproblemer,
og jeg har et stort ønske om at
gøre det godt i livet. Jeg ønsker
at få succes, og jeg vil også få
det,” skriver Ron Steen i sin in-
vesteringsannonce.

Hans annonce nåede at få
40.000 hits, og han fik efter
eget udsagn 600 henvendelser,
inden eBay fjernede annoncen,
som stred mod deres annonce-
politik. Ron Steen har dog ikke
villet afsløre, om han har fundet
en køber.  /hp

Formel for overspringshandlinger

CAMPUS har tidligere beskæftiget sig med den
canadiske psykolog Piers Steels vigtige forsk-
ning i procrastination (overspringshandlinger
(CAMPUS 16, 2005)). 

Nu har professor Steel udgivet den definitive
afhandling om, hvorfor vi så let lader os aflede
af ligegyldige e-mails og bare udsætter og ud-
sætter selv vigtige opgaver som at skrive af-
handlinger om overspringshandlinger (det har
taget Steel ti år at færdiggøre monster-artiklen
“The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic
and Theoretical Review of Quintessential Self-
Regulatory Failure” – bl.a. fordi han efter eget
udsagn spiller for meget computerspil).

I sin afhandling fremsætter Steel en formel
for overspringshandlinger, som han kalder den
temporale motivationsteori: Ønsket om at fær-
diggøre en opgave (U) er lig med forventningen
om succes (E) ganget med værdien af at blive
færdig (V), divideret med umiddelbarheden af
opgaven (I) ganget med den personlige sensiti-
vitet for at udsætte (D) – altså: U=ExV/IxD.

– At lave overspringshandlinger er det natur-
lige for mennesker. Ikke at gøre det kræver der-
imod omfattende planlægning, indsats og vilje,
siger Piers Steel.

Artiklen er offentliggjort i det seneste num-
mer af American Psychological Association’s
Psychological Bulletin. 

Hvor fed er en superhelt?

Den måtte jo komme, undersøgelsen der viser,
om tegneseriesuperheltes Body Mass Index
(BMI) svarer nogenlunde til normalbefolknin-
gens.

Det er Karen Healey fra University of Canter-
bury, New Zealand, der har påtaget sig det
tunge hverv at foretage det sammenlignende
studie “Comparative Sex-Specific Body Mass
Index in the Marvel Universe and the ‘Real’
World.” 

Marvel-universet udgøres som bekendt af al-
verdens superhelte som Hulk, Spiderman, Psy-
locke og Destiny. På websiden www.marvel.com
kan man se deres højde og drøjde og dermed
uden problemer udregne deres BMI.

Healeys studier viser, at hele 28 procent af
de kvindelige superhelte er mere undervægtige
end Victoria Beckham. Flere ligger således og
roder med et BMI helt nede omkring 17 (under
18,5 er undervægtig). Healey undrer sig over
det lave BMI hos de kvindelige superhelte, idet
mange af kvinderne er i stand til at udføre dra-
belige kampsportsteknikker og generelt er sær-
deles fysisk anlagte. Det burde kræve mere
kropsfedt og flere muskler, mener hun. 

De mandlige superhelte ligger derimod på
den tunge side af Body Mass Indekset. Det
skyldes dog ikke, at de er fede, men derimod
at de er særdeles bodybuilder-agtige. 

Karen Healey konkluderer, at i Marvel-univer-
set er det vigtigere, at mænd og kvinder opfyl-
der bestemte vestlige kropsidealer, end at de
lever op til kriterierne for biologisk realisme.
Hvilken overraskelse!

Køb en student

Virus løs under universitetet?
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