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Murstenene er næsten de samme, arki-
tekten er den samme, og navnet er Aar-
hus Universitet. Men så hører ligheder-
ne også op. Seks studerende fra Huma-
nioras suppleringsuddannelse i retorik
og formidling fik et erhvervschok –
men på den fede måde – da de i sep-
tember startede på en kandidatuddan-
nelse på Handelshøjskolen. Det klassis-

ke universitetsmiljø, hvor man – sat på
spidsen – kan luske rundt til forelæs-
ningerne som en ensom ulv, blev afløst
af gruppearbejde, flere øvelser og cases
og mindre mulighed for sololøb. Ikke
fordi der er mere drive på de studeren-
de på Handelshøjskolen – der er bare
et andet drive.  

– På Humaniora laver man måske et

tidsskrift eller skriver nogle digte, mens
man hernede laver en butik for at tjene
penge. Der er det samme drive, men
det udmønter sig bare på forskellige
måder, siger Sune Busk, der er en af de
seks studerende. 

Det merkantile fokus, de mange orga-
nisationer, og de meget synlige initiati-
ver på skolen kom bag på humanister-

ne. De fik dog til gengæld nedbrudt de
indgroede fordomme om, at kynisme
automatisk følger med karriereoriente-
ring. Med en kandidatuddannelse fra
Handelshøjskolen og en bachelor fra
Humaniora får eksamenspapiret et
unikt tvist, som de studerende finder
gavnligt. 

SSiiddee  55

Human Handelshøjskole
Lars Kruse /AU-foto
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Skudsmål

One of the country’s leading profes-
sors in political economics, MSc. Econ.
Nina Smith, Aarhus School of Busi-
ness, University of Aarhus, will be the
university’s new pro-rector. Since 1993,
Nina Smith has been professor of poli-
tical economics at the School of  Busi-
ness. Throughout her career, she has
combined a high research level with a
high level of commitment in her field,
both professionally and in the debate
on research policies. She is chair of

the board of the Danish Councils for
Independent Research and vice-chair
of the Danish Research Coordination
Committee.

“With her sterling academic career,
Nina Smith is fantastically well situ-
ated as pro-rector for Academic Affairs.
She is an inspiring and motivating
communicator, and approaches her 
duties with natural authority. I am
looking forward to working with her;
this is an asset to the future of the

University of Aarhus,” says Rector 
Lauritz B. Holm-Nielsen.

In an interview with CAMPUS, Nina
Smith said among other things:

“Universities must not focus exclusi-
vely on research in strategic priority
areas. Denmark is one of the richest
countries in the world because we are
flexible and can combine varying com-
petences. That is why the University of
Aarhus should take the broad, long
view on research.”

A new trend is spreading through uni-
versities in northeastern USA: partying
in the nude. Universities like Yale, MIT
and Brown all have their nude parties,
held on or near the campus and more
or less undercover for university 
administrations. The parties are not
about sex – on the contrary, they are
experiments in social interaction and 
a revolt against a youth culture where
appearance and dress are all-impor-
tant.

“In normal party culture among
young people, appearance is wildly im-

portant. That aspect of the party is
quite irrelevant when everyone is
nude,” says Kate Horning, a student at
Brown University who attended last
fall’s nude party at Watermyn House.
Katherine Worteck, who attended the
same nude party, says that the party
changed her views on what constitutes
a beautiful body.

“I found that people who seem
heavy with their clothes on actually
look better in the nude. The skinny
ones, where you could see their 
shoulder and hip bones, were less at-

tractive. It was a kind of reality check.”
But not all students have had mainly

positive experiences related to the
parties. Birk Oxholm, who graduated
form Columbia University in New York,
went to a nude party, but soon left. He
finds it hard to believe that everyone
was as emancipated and happy as
they let on.

“Everyone claimed to feel wonderful
about being ‘freed from the tyranny of
clothing’ but I found myself with a
more authentic sensation of ’I feel 
really weird right now’,” he says.

A new English-language course – MSc
in International Economic Consulting –
has been launched at the Aarhus 
School of Business, University of Aar-
hus. The course is the first of this type
in the world, and students will be trai-

ned to act as economic analysts and
consultants in international organisa-
tions and consultancy companies,
where there is currently an acute need
for this type of employee.

The new Masters of Business Econo-

mics will be asked to answer wide-
reaching and complicated questions
like: How many parking places will 
Copenhagen need in 2012, and will it
be a good idea to bring the Olympic
Games to Denmark?

The medicine students at The Faculty of Health Sciences, at the University of Aarhus don't have to finish their studies 
at Aalborg Sygehus. This became clear after a meeting between the students and the Dean last Thursday. 

New Pro-rector for Academic Affairs

Nude parties on campus

World first at School of Business 
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AU var “le dauphin”. Det Nye Århus Universitet har fået sin
blomsterkrone. Intet tyder dog på, at det er sansen for skøn-

hed, der har motiveret politikerne til universitetsfusioner. Man
kan tvivle på, om der overhovedet var et motiv; men fordi politi-
kerne har bestemt, behøver det jo ikke være forkert. DPU så sig
gerne som en del af kronen på værket, når makværket portrætte-
res som lidt af et kunststykke.

Kunstværker skal være opakte og ligesom trække sig ud af tiden,
men tidløse er de jo ikke. Som nu O. Stæhr-Nielsens værk, der
pryder indgangspartiet på C.F. Møllers bygninger, der rummer en
original del af det nye universitet. Bagved buerne under solurets
evighed skuer man fra det ubrugte plateau et unyttigt amfiteater.
Men det skal jo heller ikke være sjovt det her. Fra galgebakken er
der løbet meget vand ned mod fødselsstiftelsen; men kundskabens
træ virker lidt kunstlet, fordi tiden har taget det. Træet er ikke
længere emblem for universitetet. Ikke kun fordi det ikke har
grene nok, men fordi kundskab ikke længere har den klassiske ka-
rakter; det er ikke veddet, det er ikke den stærke rod, der bryder
undergrunden, men derimod afstikkernes forbundne netværk, der
tegner vor tid – hvad enten vi nu tænker på skvalderkål eller ane-
moner. “Unkreut” er standhaftigt og uforudsigeligt – men blom-
sterne kommer dog igen i denne nyttehave, som imidlertid går i
skov, hvis man ikke er omhyggelig. En gartner ville jo beskære for
at give plads for nye skud; men universitetet er en egen lille skov
af skud og udskud. Arkitektens trøst er der ikke brug for, men
vedbenden skal holdes i ave. Og sine steder er den ligefrem en
stueplante. 

Nu hersker der sjældent den store enighed om, hvad der er
krudt, og hvad der er ukrudt, nyttigt eller unyttigt, ærværdigt

eller ej. Der er steder, man nødigt betræder, stuer, der forekom-
mer urene, og folk, man ikke ønsker at være sammen med. Sådan
er det. Vi bedømmer i almindelighed hinanden, og det gør univer-
siteter også – efter skudsmål. Skudsmålet er desværre noget folk,
fusker med, så på et tidspunkt – nærmere mellem 1833 og 1921 –
var man nødt til at indføre en skudsmålsbog til afløsning af det
gældende løsbladssystem, som var for let at manipulere med. Når
man giver et universitet et skudsmål, hedder det jo akkreditering.
Tallene er ikke nok, nej der er også evalueringer, ligesom man har
karakterer og anbefalinger. Sidstnævnte har det samme problem
som løsbladssystemet, nemlig at man jo kan nøjes med at fremvi-
se de favorable sider, så derfor må vi have nogle bureauer, vi sto-
ler på. Det hedder så Clearinghouses, når det går højt, og de skal
helst certificeres af andre, OECD for eksempel. Det er altså ikke
nok med eksaminer; vi har stadig det der med anbefalingerne,
som nogen hjemler. Det hedder så referencer. 

For at gøre en lang historie kort, er vor tids skudsmålsbøger et
curriculum vitæ, og sådan nogle har universiteter jo også. De

er en splejsning mellem en bedømmelse og en kontaktannonce.
Oftest tænker man et CV kronologisk lagt til rette, og de første år
af et liv fylder meget i den historie, og i det lys betyder ens om-
sorgspersoner som bekendt en del. DPU begyndte sit liv som de
Monradske kurser i 1856. Vi er prøvede. Vi er rundet af en æt, der
har prøvet mange fusioner – og skilsmisser.

I 1980erne skete imidlertid noget afgørende på CV-fronten:
Man vendte bøtten i vejret. Nu anfører man de seneste ansættel-
ser eller eksaminer først, og så fortæller man tilmed gladelig om,
hvem man er gift med, om sine børn og sine hobbyer. Det handler
jo netop om den udvikling, man har gang i. Ganske som for uni-
versiteter i øvrigt. Det skulle være mig en ren fornøjelse at flette
fingre med Aarhus Universitet i deres stuer. 

(Medio april forventes Videnskabsministeriet formelt at 
godkende DPU’s fusion med Aarhus Universitet, red.)
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Snart bachelor?
Så vælg en kandidatuddannelse, der vil gøre dig eftertragtet!
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Bachelorgraden markerer afslutningen på ét uddannel-
sesforløb. Men for langt de fleste også begyndelsen på 
et nyt. Hvor første del af et universitetsstudium giver de 
grundlæggende akademiske færdigheder, så er det på 
sidste del, du kan skærpe din uddannelsesprofil. Det er 
her, du for alvor kan gøre din viden brugbar. Og det er 
gennem de valg, du træffer her, at du får indflydelse på 
hvor eftertragtet, du skal være, når du er færdig med din 
kandidatgrad.

Det er der selvfølgelig rigtig mange, der tænker over. 
Måske er det en del af forklaringen på, at mere end hver 
tredje af dem, der de senere år har valgt at tage deres 
kandidatuddannelse på Det Biovidenskabelige Fakultet 
ved Københavns Universitet (tidl. Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole), har valgt at skifte hertil fra et andet 
universitet. 
Mange finder nemlig ny energi i det anvendelsesorien-
terede sigte. Uanset hvilken af vores 17 kandidatuddan-
nelser man følger, får man lynhurtigt mulighed for at 
bruge sine færdigheder i praksis. Blandt andet fordi en 

lang række virksomheder i både ind- og udland står i kø 
for at tilbyde praktikpladser, højrelevante studiejob og 
projektsamarbejder. Men også fordi den forskning og 
uddannelse, der udspringer fra fakultetet, i høj grad er 
anvendelsesorienteret. 

Hør mere
Du er altid velkommen, hvis du vil høre nærmere om de 
17 kandidatuddannelser, der dækker områder inden for 
naturvidenskab, sundhedsvidenskab og samfundsviden-
skab. 
Kontakt en af vores studievejledere på tlf. 35 28 20 51. 
Kom til virksomhedsmesse og åbent hus for kan-
didatuddannelserne fredag den 27. april på Frede-
riksberg Campus, Thorvaldsensvej 40. Eller læs mere på 
www.life.ku.dk.

Per Holten-Andersen
Dekan

                          
            ,                                 
                  

Fakta om kandidatstuderende ved Det Biovidenskabelige 

Fakultet:

• Hver syvende kommer fra udlandet

• Hver tredje tager til udlandet som del af deres studie 

• Der er velorganiserede samarbejdsrelationer med erhvervslivet, 

som gør det let at indlede praktik- og projektsamarbejder

• Man er med det samme en del af det levende, internationale 

campusmiljø på Frederiksberg 

17 erhvervsrettede kandidatuddannelser

                          
            ,                                 
                  

N B :                              

Agronomi

Agricultural development

Parasitologi

Miljøkemi

Hortonomi

Skovbrug

Landskabsarkitektur

Landskabsforvaltning

Jordbrugsøkonomi

Miljø- og naturressource-

økonomi

Biologi-bioteknologi

Veterinærmedicin

Gastronomi og sundhed

Human ernæring

Klinisk ernæring 

Levnedsmiddelvidenskab

Procesanalytisk teknologi (PAT)

www.LIFE.KU.dk
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I skal kommunikere mere og for-
midle mindre. Det er kort sagt be-
skeden til landets humanistiske for-
skere fra Forskningsrådet for Kultur
og Kommunikation (FKK). Derfor
skal forskerne fra næste år gøre rede
for, hvordan og til hvem de vil publi-
cere og formidle deres forskning,
når de søger rådet om støtte til
forskningsprojekter. 

Samtidig indstiller forskningsrå-
det sin støtte til publikationer, der
ikke udspringer fra forskning, som
FKK har givet penge til. Forskerne
har dog stadig mulighed for at søge
penge til udgivelser af disputatser og
tidsskrifter med peer review.

Professor, dr.phil. Kirsten Drot-
ner, der er formand for FKK, siger,
at den nye støttepraksis blandt an-
det er en konsekvens af Universi-
tetsloven.

– Den understreger, at forskerne
skal være i løbende kontakt med det
omgivende samfund. Vi lægger os
nu i forlængelse af den tendens, som
siger, at vi ikke kun skal tale om
forskningsformidling som noget, der
er frakoblet alt andet og foregår, ef-
ter man har lavet sin forskning. Vi
skal i højere grad tale om forsk-
ningskommunikation, som dels er
en dialog mellem forskerne og om-
verdenen, dels foregår løbende, siger
Kirsten Drotner.

Det betyder dog ikke, at rådet vil
prioritere forskningsprojekter med
temaer, der umiddelbart har større
berøringsflader til den offentlige de-
bat – f.eks. islamforskeren kontra
forskeren, der studerer tyske verbers
udvikling.

Forskeren som dialogpartner
– Vi vil vægte de forskere, som mere
konkret har overvejet publicerings-
form og målgruppe og i ansøgningen
kan argumentere for, at et givet em-
ne egner sig bedst til den eller den
type forskningskommunikation. Og
her er ingen form bedre end en an-

den, forklarer formanden.
– Skal den nye praksis få flere

humanistiske forskere til at tænke i
artikler frem for bøger, når de vil
publicere?

– Nej, det er at trække den for
langt. Men vi skal i højere grad tæn-
ke på kommunikation frem for for-
midling. Det er en international ten-
dens på tværs af alle forskningsom-
råder, at man i højere grad er op-
mærksom på science communica-
tion. Det åbner for nogle demokra-
tiske potentialer, at man som for-
sker i højere grad opfatter sig som

en dialogpartner i forhold til sam-
fundet i stedet for eksperten, som
nok skal fortælle andre, hvad det
handler om. Som forsker skal man
selvfølgelig gerne kunne sige noget,
der har kvalitet og baggrund i en
faglighed, men også kunne lytte til
det, der kommer tilbage til en.

Ny arbejdsdeling
Når forskningsrådet fremover ind-
regner støtte til publcering i sine be-
villinger til større forskningsprojek-
ter eller -centre, lægger det op til en
ny arbejdsdeling mellem rådet og

universiteterne, fastslår formanden.
– Det bliver i højere grad de en-

kelte universiteteters opgave at støt-
te de mindre projekter og individu-
elle forskningsaktiviteter, mens det
kan være svært for dem at løfte me-
get store projekter. Vi er klar over,
at forskning ofte udspringer hos den
enkelte eller en lille gruppe, og det
er vigtigt at nære de spirer, der er til
nye ideer. Det er bare ikke altid,
rådssystemet er bedst gearet til den
opgave, siger Kirsten Drotner. Også
Globaliseringsrådet peger på, at
forskningsrådene bør satse på større

og længerevarende bevillinger. Hun
mener, at dekanerne på de humani-
stiske fakulteter efter en meget kon-
struktiv dialog er opmærksomme på
den nye arbejdsdeling, der skal give
FKK bedre tid til at koncentrere sig
om ansøgninger til de større projek-
ter, som rådet venter flere af i de
kommende år i takt med udmønt-
ningen af flere forskningsmidler og-
så til de frie forskningsråd.

Helge Hollesen / hho@adm.au.dk

Mere dialog og mindre formidling
For at få støtte skal humanistiske forskere gøre rede for, hvordan de vil publicere deres forskning. 
De skal opfatte sig som dialogpartnere, siger formanden for Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Faresignaler rejser sig i den del af
den danske forlagsverden, som ud-
giver bøger med støtte fra Forsk-
ningsrådet for Kultur og Kommu-
nikation (FKK). Når rådet fra næ-
ste år omlægger sin støttepolitik,
mister flere universitetsforlag
nemlig et vigtigt bidrag til at udgi-
ve bøger, som forskerne skriver.

Kolde kontanter er en del af ta-
bet, men næsten lige så vigtigt er
det, at støtte fra forskningsrådet
har været et kvalitetsstempel, som
har lettet adgangen til pengekas-
sen hos de øvrige fonde, som forla-
gene nu bliver endnu mere af-
hængige af. 

– Det vil få katastrofale konse-
kvenser, lyder det fra forlaget Mu-
seum Tusculanum ved Køben-
havns Universitet. Forlagsdirektør
Marianne Alenius ser en stor fare
for, at forlaget må lukke, når peng-
estrømmen fra forskningsrådet
stopper. Omvendt tager Aarhus
Universitetsforlag det mere roligt. 

– Vi går ikke i panik, selvom der
kan blive problemer med at finan-
siere enkelte udgivelser, siger
souschef Carsten Fenger-Grøn-
dahl. Modsat kollegerne i Køben-
havn har forlaget i Aarhus Univer-
sitets Forskningsfond, som både
har oprettet et publiceringsnævn
og øget bevillingerne til publice-
ring. Det opfatter forlaget dog ikke
som en sovepude.

– Vi bruger meget energi på at
bearbejde private fonde, og stør-
steparten af penge til udgivelser
kommer fra andre kilder end
forskningsrådet og forskningsfon-
den, siger Carsten Fenger-Grøn-
dahl. 

Forlaget har typisk fået 25.000-
40.000 kroner fra FKK til publice-
ring af forskning. Det svarer til en
tredjedel af udgifterne. Men forla-
get satser i højere grad end andre
universitetsforlag på formidling til
en bred målgruppe og store udgi-
velsesprojekter som Dansk natur-

videnskabs historie og Renæssan-
cens verden, som forskningsrådet
ikke støtter. 

Publiseringspenge forsvinder
Museum Tusculanum har derimod
mange udgivelser, som er dybt af-
hængige af FKK-tilskud – ikke
mindst fra alle de meget små hu-
manistiske fag, som netop – og
kun – ligger på Københavns Uni-
versitet. Forlaget har desuden mi-
stet tilskud fra den publikations-
fond, som universitetets humani-
stiske fakultet har nedlagt. 

Marianne Alenius regner med,
at antallet af bogudgivelser med
støtte fra forskningsrådet vil falde
fra de nuværende 30-40 bøger til
10-15 bøger om året. Og skulle for-
skere med støtte fra FKK foretræk-
ke at udgive på forlaget, tvivler
hun på, om de også vil have penge
til at publicere, selvom penge her-
til følger med bevillingen fra FKK.

– Jeg er overbevist om, at støt-

ten vil blive ædt af andre udgifter,
og forskerne vil have for få penge
med sig, når de kommer med
deres manuskripter. Og selvom de
gerne vil udgive hos os, må vi
regne med, at de måske vil gå til
andre forlag, der er villige til at
producere manuskripterne, som de
er, og for de penge, forskerne nu
en gang har til overs. Det vil både
gå ud over bøgernes kvalitet, læse-
lighed og æstetik.

Carsten Fenger-Grøndahl ser og-
så en risiko for, at der vil være for
få penge til publicering fra de pro-
jekter, FKK støtter.

– Vi bruger ofte energi på at for-
klare, hvorfor det er dyrt at foræd-
le et produkt. Her bliver det vores
opgave at overbevise lederne af de
kommende forskningsprojekter
om, at forskning af høj kvalitet og-
så skal formidles med høj kvalitet. 

Helge Hollesen / hho@adm.au.dk

Usikker fremtid for universitetsforlag
Museum Tusculanums direktør kalder omlægningen af bogstøtten til humanistiske forskere for en katastrofe. 

Der var usandsynligt stille i det
stopfyldte auditorium 1 og de tilstø-
dende lokaler i Søauditorierne, da
dekan Søren Mogensen gav de mere
end 800 medicinstuderende sin
uforbeholdne undskyldning for den
måde, Aalborg-sagen er forløbet på.

– Jeg er blevet klogere gennem
forhandlinger med jer og har indset,
at hvis uddannelsen i Aalborg skal
blive en succes, må den ske frivil-
ligt. Det nytter ikke at tvangsudskri-
ve nogen, sagde han kort tid før,
han høstede et af dagens største bi-
fald.

Hermed gav Søren Mogensen ud-
tryk for, hvad både fakultetet og
Aalborg Sygehus har lært under de

seneste ugers forhandlinger med de
studerende. 

– Vi har fået et aktivt og stærkt
studenterliv, der vil have medind-
flydelse, og det ser jeg som noget
positivt. De sidste 10-15 år har de
studerende næsten været for flinke,
så vi byder den nye medspiller vel-
kommen. At det så er gået ud over
os i denne omgang, det tager vi i
stiv arm, sagde Søren Mogensen til
CAMPUS og tilføjede:

– Jeg er glad for, at jeg fik sagt
undskyld, for hvis man ikke kan
lytte til stærkere argumenter end
ens egne, så er man forstokket.  

Stærke studerende
Under hele forløbet har de stude-
rendes organisationer stået sammen

i fælles flok, og Mikkel Fode fra
FADL (Foreningen af Danske Læ-
gestuderende) var da også tydeligt
opløftet efter stormødet.

– Det er en dejlig dag. Vi har vist,
at det hjælper at stå fast på sine ret-
tigheder, og så synes jeg, det er
stort, at fakultetsledelsen kan ind-
rømme, at den tog fejl, lød det fra
FADL’s formand for uddannelses-
politisk udvalg. 

Blandt de studerende var der na-
turligvis tilfredshed med resultatet,
men de havde heller ikke stillet sig
tilfreds med mindre.

– Vi havde i små grupper talt om
at boykotte undervisningen eller ek-
samen, hvis ikke ledelsen havde lyt-
tet til os, sagde medicinstuderende
Malu Ladegaard. 

Men sådan forløb det ikke, og fle-
re studerende var positivt stemt
over for undervisningen på Aalborg
Sygehus. 

– Jeg tror, det ender som et godt
tilbud, der er fuldt på højde med
uddannelsen i Århus, sagde Mads
Rasch, der dog ikke selv kunne tæn-
ke sig at læse på Aalborg Sygehus. 

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

Dekanen har lært af de studerendes protester
Ledelsen på Sundhedsvidenskab tabte tvekampen til de
medicinstuderende i Aalborg-sagen, men dekan Søren
Mogensen er glad for, at nutidens medicinstuderende
står sammen og vil have indflydelse på deres studium. 

undskyld

Det bliver frivilligt for de nuværende medicinstuderende, om de vil tage 
9., 11. og 12. semester af deres uddannelse på Aalborg Sygehus eller i Århus. 
De nye studerende, der starter på studiet i september 2008, kan blive udvalgt 
til at tage den sidste del af deres uddannelse i Aalborg (8.-12. semester). 
De betingelser vil de få oplyst, inden de tager mod en studieplads.

sådan blev resultatet

nu ser vi fremad Efter at have 
undskyldt for Aalborg-sagens gang
fulgte dekan Søren Mogensen i et 

fuldt besat Søauditorium frem-
lægningen af den nye mediciner-
uddannelse på Aalborg Sygehus. 

Martin H. Damsgaard
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Lidt tilfældighed tilsat en trang til mere praksis
og anvendelighed fik seks humaniora-studerende
til at søge ind på Handelshøjskolens kandidatud-
dannelse i virksomhedskommunikation. CAM-
PUS har talt med tre af dem, og de er enige om,
at de er gået efter uddannelsen og ikke efter ste-
det. For virksomhedskommunikation er Han-
delshøjskolens bud på en blød kandidatuddan-
nelse, og den dukkede op i horisonten, da de
seks studerende fra retorik og formidling spejde-
de efter en uddannelse, der lå i forlængelse af
indholdet på suppleringsuddannelsen. 

Det “gamle” Aarhus Universitet bød ikke på
noget, så de seks skiftede institution. Teknisk var
der ingen vanskeligheder, for suppleringsud-
dannelsen havde sikret dem de 60 ECTS-point
inden for kommunikation, som var nødvendige
for at blive optaget. Og Handelshøjskolen lod
dem endda vide, at de var eftertragtede, fordi de
havde alternative bacheloruddannelser.

Nursing og konkrete cases 
– I starten følte jeg mig fuldstændig sat af, for
lige pludselig handlede det hele om Mærsk og
TDC. Jeg var vant til en helt anden måde at
tænke og lære på, men her handler alt om en
konkret case. På universitetet behandlede vi
teori som teori. Jeg skulle tage den viden, jeg har
fra universitetet, og vende den fuldstændig på
hovedet, fortæller Kirsti Marker, der er bachelor
i nordisk og retorik og formidling. 

Sune Busk, som er bachelor i litteraturhistorie
og retorik og formidling, forklarer, at man som
studerende på Handelshøjskolen bliver stillet
mere til regnskab for det, man arbejder med. Der
er mere gruppearbejde, flere øvelser og cases og
mindre mulighed for sololøb. På universitetet
kan man lettere gemme sig til en forelæsning, og
der får man heller ikke udleveret slides på for-
hånd, men skal selv tage noter. Man bliver taget
mere i hånden på Handelshøjskolen, er de to
studerende enige om. 

Drive uden kynisme
Sune Busk sammenligner Handelshøjskolen med
en landsby, hvor alt er centralt placeret. Katrine
Mejnecke, bachelor i spansk og retorik og for-
midling, er enig:

– Handelshøjskolen minder måske mere om
de amerikanske universiteter, for det er mere
campus-agtigt, siger hun. 

Alligevel vinder det nære miljø, som fredags-
barerne på universitet byder på, over
“Klubben” på Handelshøjskolen.
Nogle gange er der bare for
meget disko og for lidt snak,
mener Katrine Mejnecke.

Noget nyt for de tidligere
humaniora-studerende er også
det merkantile fokus, de
mange organisationer, og de
meget synlige initiativer på
skolen. Sune Busk kan godt
lide, at de studerende er meget
målrettede, og han har fået
nedbrudt sin forestilling om,
at kynisme automatisk følger
med karriereorientering. Ingen
af de tre ved, hvor de gerne vil
ansættes efter endt uddan-
nelse, og de er enige om, at fo-
kuset på karriere og rekrutte-
ring kan stresse. Sune Busk
mener dog, at det bagvedlig-
gende drive sagtens kan være
det samme på Humaniora og
på Handelshøjskolen.

– Det kan være, at man på
Humaniora laver et tidsskrift
og skriver nogle digte, mens

man hernede laver en butik for at tjene penge.
Der er det samme drive, men det udmønter sig
bare på forskellige måder, siger Sune Busk.

Vi og I
De tre studerende kan ikke helt slippe “vi og I”-
tænkningen, og det er latterligt, mener Katrine
Mejnecke. Men bacheloruddannelsen har sat sig
dybe spor. 

– Jeg er blevet mere bevidst om, hvad det er,
der har formet mig, og i hvilken retning. Ved at
komme her kan jeg se, hvad universitetet har gi-
vet mig, og det perspektiv tror jeg ikke, man har,
hvis man læser fem år det samme sted, siger Kir-
sti Marker. 

Sune Busk forklarer, at man bliver nødt til at
se sig selv lidt ovenfra, når man skifter uddan-
nelsesinstitution. Man skal for eksempel selv
skabe respekt om sin faglighed, fordi den er
ukendt for medstuderende.

– Universitetet har formet min måde at tænke
og reflektere på, men Handelshøjskolen skubber
mig i en bestemt retning og er på den måde en
del af den store fede kompetencetaske, siger Su-
ne Busk. Med en kandidatuddannelse fra Han-
delshøjskolen og en bachelor fra det gamle uni-
versitet får eksamenspapiret et unikt tvist,

som de studerende finder gavnligt. Men det er
indholdet i virksomhedskommunikation, der har
trukket de tre studerende uden for de gule mure.
Fag som “Medietræning” og “Lederen som kom-
munikator” er kombineret med masser af grup-
pearbejde og cases, og de studerende får en vi-
den, som de straks kan implementere. På virk-
somhedskommunikation er fokuset i høj grad på
praktiske færdigheder. Det oplevede de stude-
rende i små doser i faget formidlingsdidaktik,
men indholdsmæssigt har resten af bachelor-
uddannelsen på Humaniora været langt mere
abstrakt. 

Alligevel er de tre studerende enige om, at
Handelshøjskolen godt måtte have lidt mindre
erhvervsliv, lidt mindre “virkelighed” og lidt me-
re af den gode, gamle Aristoteles.

Camilla Nissen Toftdal

Aristoteles i erhvervslivet
Seks studerende fra Humanioras suppleringsuddannelse i retorik og formidling 
startede i september på en kandidatuddannelse på Handelshøjskolen. 
Her mødte de et mini-samfund af forretningsfolk, der selv styrer 
kantiner og kopimaskiner, men gør det uden spidse albuer.

I starten følte jeg mig 
fuldstændig sat af, for 
lige pludselig handlede 
det hele om Mærsk og TDC. 

Kirsti Marker“

uni-noter

verdensnyhed på 
handelshøjskolen 
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet er
på banen med intet mindre end en ver-
densnyhed inden for uddannelser. Skolen
har netop lanceret en ny engelsksproget
uddannelse – MSc in International Econo-
mic Consulting – der fokuserer på at ud-
danne kandidater, som kan fungere som
økonomiske analytikere og konsulenter i
internationale rådgivningsfirmaer. 

De nye cand.merc.er vil blive uddannet
til at besvare store og vanskelige spørgs-
mål som: Hvor mange parkeringspladser
vil der være brug for i København i 2012,
og vil det være en god idé at få de Olym-
piske Lege til Danmark? 

Jobmarkedet for kandidaterne vil ligge
inden for store organisationer og firmaer
som OECD, Verdensbanken, EU, WTO,
Rambøll og Niras, hvor behovet for den
slags medarbejdere er meget stort.
Branchen har indtil nu ansat økonomer
eller matematikere, som de så har
“videreuddannet”. Udviklingen af den
nye uddannelse har blandt andet fundet
sted på grundlag af flere samtaler med
branchen om, hvilke kvalifikationer den
har brug for hos den slags rådgivende
medarbejdere. 

kampagne mod 
brugerbetaling
Studenterrådet ved Københavns Universi-
tet har startet en ny kampagne mod bru-
gerbetaling på universiteterne i Danmark.

Der er ingen aktuelle planer om at ind-
føre brugerbetaling i form af studiegeby-
rer på danske universiteter, men det be-
roliger ikke studenterrådet i København.

– Det er en myte, at brugerbetaling ikke
kan indføres i Danmark. Vi kan se, hvor
det bærer hen, men regeringen får ikke
lov til at gennemføre så drastiske foran-
dringer uden debat. De studerende skal
være klar over, hvad der sker bag deres
ryg, siger næstformand i studenterrådet
Pernille Skipper til Universitetsavisen.

Kampagnen blev kickstartet ved en stor
fest i Studenterhuset i Købmagergade
den 10. marts. Senere følger en række
happenings samt uddeling af løbesedler
og plakater. Blandt andet vil de studeren-
de blive mødt af vagter udstyret med kas-
seapparater, der vil afkræve dem betaling
for at komme ind til forelæsningerne.
Studenterrådet håber, at protesterne vil
sprede sig til andre af landets universite-
ter og til handelsskoler og gymnasier.

succes for 
erhvervs-ph.d.er
98 procent af de virksomheder, der har
brugt erhvervs-ph.d.-ordningen, er så til-
fredse, at de vil bruge den igen. Det viser
rapporten ErhvervsPh.D. – ny viden til er-
hvervslivet og universiteterne, som er ud-
arbejdet af Forsknings- og Innovationssty-
relsen. 

Rapporten har set nærmere på erfaring-
erne fra 635 erhvervs-ph.d.-forløb. Bag
den udbredte tilfredshed blandt såvel virk-
somheder, ph.d.-studerende og vejledere
ligger flere konkrete resultater:
• Mere end hver fjerde erhvervs-PhD er
med til at hive et patent hjem.
• Ph.d.-projektet øger generelt virksomhe-
dens konkurrenceevne. 
• 27 procent af virksomhederne forventer
som følge af ph.d.-projektet at ansætte
flere medarbejdere.
• Ph.d.en skaber netværk til videninstitu-
tioner. Det øger fagligheden i virksomhe-
den og kan bruges, når der skal rekrutte-
res nye medarbejdere.

Rapporten viser også, at det primært er
erhvervslivet i Storkøbenhavn, der benyt-
ter sig af ordningen. 64 procent af er-
hvervs-ph.d.-projekterne foregår her, 25
procent i Jylland, ni procent på det øvrige
Sjælland, mens kun to procent foregår på
Fyn.

Lars Kruse /AU
-foto



Unge som gamle fra land
og fra by strømmer til 
universitetet for at blive ført
gennem naturvidenskabens
verden i en succesrig 
foredragsrække, der 
siden 2005 har formidlet
forskning til folket.

Det var i forbindelse med Einstein-
året i 2005, at Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet første gang slog dørene
op for almene borgere fra nær og
fjern og inviterede dem ind til en
foredragsrække i videnskabens mi-
rakler. På dette tidspunkt debattere-
de man naturvidenskabens manglen-
de tiltrækningskraft, så ikke mange
levnede fakultetets tiltag en chance
for at trække fulde huse.

– Folk sagde, at det kunne vi godt
glemme. Alle snakkede om naturvi-
denskabens krise, men vi er nu nog-
le, der hele tiden har ment, at der lig-
ger en stor interesse hos befolknin-
gen, fortæller en glad Jens Holbech. 

Som kommunikationschef på Det
Naturvidenskabelige Fakultet var
han sammen med lektor Helge
Knudsen fra Institut for Fysik og
Astronomi blandt initiativtagerne til
foredragsrækken, der skulle vise sig
at blive en bragende succes. 

Succesen skulle følges op, og det
ledte til et samarbejde med Folkeuni-
versitetet i Århus, der har haft stor
medvind i de seneste år. Rektor Sten
Tiedemann melder om stigende in-
teresse for folkeuniversitetets aktivi-
teter, og med et program, der post-
omdeles til 220.000 husstande, er
det i dag en vigtig samarbejdspartner
for Jens Holbech og Det Naturviden-
skabelige Fakultet. Det har skabt

grundlag for den fortsatte succes, og
foredragsrækken bliver nu et fast
punkt på fakultetets semesterplan.

– Vi er jo et videnssamfund, og det
er vigtigt at dele den viden, vi har på
universitetet, med den offentlighed,
der omgiver os, hvad enten det er
virksomheder eller den almene be-
folkning, siger Jens Holbech. 

Videnskab for alle
I dette semester har “Naturvidenska-
belige gennembrud” været på pro-
grammet, og interessen har været
enorm. Søauditoriet er fyldt til bri-
stepunktet, og der transmitteres lyd
og billeder til de nærliggende lokaler,
der er taget i brug for at tilfredsstille
den store efterspørgsel. Der sidder
gerne 900 interesserede borgere i

alle aldre og lytter til de engagerede
forelæsere, og en simpel rundspørge
blandt de mange tilskuere afslører, at
folk kommer langvejs fra for at lade
sig forføre af de naturvidenskabelige
vidundere.

– Vi synes, det lød spændende, ly-
der det fra to piger, der havde trod-
set deres humanistiske tilhørsforhold
og vovet sig ind på ukendt territori-
um.

– Vi har fulgt samtlige foredrag.
Det kan være lidt svært af og til, men
det er utroligt spændende, fortæller
et ældre ægtepar, der er kørt den lan-
ge vej fra Randers for denne gang at
høre om it-revolutionen.

For at adskille sig fra andre har til-
rettelæggerne skabt et koncept, der
bygger på, at folk skal mærke, at de

er kommet til videnskabens højborg. 
– Vi var fra starten klar over, at vi

ikke kunne konkurrere med det, man
kan lave i en lækker tv-udsendelse.
Så vi besluttede i stedet for, at folk
skulle have mulighed for at komme
på universitetet for at se og høre de
levende forskere og stifte bekendt-
skab med det høje faglige niveau.
Man skal mærke, at man er på uni-
versitetet, og at det ikke er ren un-
derholdning. Det må gerne være
svært, for vi vil gerne udfordre folks
intellekt, lyder det fra Jens Holbech.

Forskningen kommunikeres ud
Står det til universitets kommunika-
tionsrådgiver, Claus Jacobsen, kom-
mer der flere lignende tiltag.

– Vi skal finde på flere måder til at

få spredt den spændende og vigtige
forskning ud til så mange som mu-
ligt. Universiteterne har haft ry for at
være lukkede, men vi har et ønske
om i stigende grad at stille viden til
rådighed både for myndigheder og
for folk i almindelighed. Der spiller
Forskningens Døgn og foredrag som
disse en vigtig rolle, fortæller han. 
For at skabe yderligere opmærksom-
hed om de halvårlige foredragsræk-
ker hjælper han for tiden Det Natur-
videnskabelige Fakultet med at frem-
stille en kort video fra foredragene.
Den skal fungere både som appetit-
vækker på hjemmesiden og til brug i
medierne. 

Lars Duvander Højholt / ldh@hum.au.dk 
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formidling

Naturvidenskabens folkelige gennembrud
en sikker netbank Professor Mogens
Nielsen fra Datalogisk Institut fortæller
om, hvordan matematik og datalogi i
fællesskab kan sikre kommunikationen
mellem netbanken og dens brugere. 

Du skal have et højt karaktergen-
nemsnit, men også være andet og
mere end dine karakterer, hvis du
vil være en del af elitenetværket
Nova 100. Bliver du først medlem,
får du mulighed for at møde netvær-
kets virksomhedspartnere under
langt mere eksklusive forhold end
foran en messestand. Det er virk-
somheden, som udvælger dig til at
deltage i et virksomhedsarrange-
ment, og Nova 100 dækker omkost-
ningerne. 

Men det er jo virksomheden og
ikke mig, der er den attraktive part,
vil mange studerende indvende. Sce-
nariet lyder simpelthen urealistisk
for de fleste universitetsstuderende,
men både studerende fra samfunds-
videnskabelige uddannelser og fra
it- og ingeniøruddannelser kan søge
medlemskab. Alligevel har Nova 100

30 procent flere studerende fra
Handelshøjskolen end fra det gamle
Aarhus Universitet. Her hersker der
stadig skepsis over for de mere utra-
ditionelle jobområder – måske fordi
man står ved den jyske beskeden-
hed.

Det offentlige eller …?
Lone Wandahl er stud.jur. og med-
lem af netværket Nova 100. Efter
eget udsagn blev hun optaget i net-
værket, fordi hun er energisk, proak-
tiv og har lavet en masse ved siden
af studiet. Og så er hun tilhænger af
netværksideen.

– Jeg tror, det er fremtiden at
skabe kontakt til erhvervslivet. Man
skal ikke bare tage en uddannelse og
så søge job på må og få, siger Lone
Wandahl. 

Lone Wandahl er kontaktperson
for netværket på Det Samfundsvi-
denskabelige Fakultet. Hun opfor-

drer andre studerende til at søge
medlemskab, men modsat sine med-
agenter på andre uddannelsesinsti-
tutioner oplever hun skepsis over for
konceptet.

– Måske er det, fordi vi er i Jyl-
land, og fordi jura er et konservativt
studium. Man er i en jura-boble her
og er ikke vant til den slags net-
værkstilbud. Der er en lang tradition
for, at man læser for at få job på et
advokatkontor eller i det offentlige,
og at man er lidt bange for de alter-
native jobområder, forklarer Lone
Wandahl.

Lone Wandahl holdt et informa-
tionsmøde om Nova 100 i novem-
ber, men fremmødet var ikke så
stort som forventet. Men nu sætter
hun for alvor ind ved at reklamere
for netværket i forbindelse med stør-
re forelæsninger, fordi partnervirk-
somhederne i Nova 100 tilbyder
nogle sommerpraktikker, som kun

kan søges af netværkets medlem-
mer. Og hun mener, navnet allerede
er blevet bedre kendt. Nova 100 be-
kræfter da også, at de mærker en
større interesse fra universitetsstu-
derende.

Mund til mund-metoden
På Handelshøjskolen er man mindre
bange for elitetanken og mere vant
til netværkstilbud, og det er en selv-
følge, at man tænker på fremtidens
jobmuligheder, mens man studerer.

– Nova 100 er et koncept, som
fanger de studerende på Handels-
højskolen, fordi det er attraktivt at
komme hurtigt i kontakt med er-
hvervslivet. Det er nemt at sælge
hernede, fortæller Rasmus Have-
Larsen, som er stud.merc.jur., med-
lem af netværket og kontaktperson
på Handelshøjskolen.

Handelshøjskolen har et karriere-
center, som står for at formidle er-

hvervskontakten mellem de stude-
rende og virksomhederne. Pernille
Kallehave, som er chef for kommu-
nikation og eksterne relationer, for-
klarer, at karrierecentret har brugt
tid på at overveje, om de skal gå ind
i eliteaktiviteter.

– Vi får massive henvendelser fra
virksomheder af alle slags, og vi vil
primært have fokus på formidling af
kontakt for den brede studenterska-
re. Men vi har valgt også at gøre no-
get for “top 10”, for det er både i de
studerendes og erhvervslivets inter-
esse, siger Pernille Kallehave.

Der er altså plads til elitetanken
på Handelshøjskolen, og den er også
ved at indfinde sig på det gamle Aar-
hus Universitet blandt de dygtigste
studerende, som tør afvise Jantelo-
ven.

Camilla Nissen Toftdal

Janteloven 
på retur blandt studerende

Studerende på Handelshøjskolen lader sig ikke begrænse af beskedenhed. Gennem elitenetværk 
mødes de “exceptionelt talentfulde studerende” med interessante virksomheder. 

Trods tøven og hang til traditionelle jobområder er de studerende 
på det gamle Aarhus Universitet ved at følge trop. 

elite-netværk

Jens H
olbech
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I det stærke fluorescerende lys på gangen i Ro-
senfeld Hall, et kollegium i udkanten af Yale
Universitys campus, sidder nogle studerende
på hug og putter deres tøj i plastikposer.
Skjorter kastes i poserne med vrangen udad,
sokker og undertøj samles i små bolde og ryger
ned i buksebenene. Fnisende skynder de stu-
derende sig ned i et festlokale i kælderen, hvor
ca. 40 mennesker allerede er samlet. Alle er
nøgne på nær deres fodtøj.

Med stearinlys som eneste belysning ligner
festen eftergløden af en hyggelig aften med lit-
terære oplæsninger. De studerende sidder i
små grupper og snakker. Der er flest i den
mørkeste del af rummet. Alle holder armene
tæt ind til kroppen, og blikkene viger ikke fra
øjenhøjde. De drikker alkohol, ryger og snak-
ker om den kendsgerning, at alle er nøgne:
“Jeg er så hvid.” “Det er fantastisk, som du
stråler.” “Luften føles underlig uden tøj – hu-
den må være ét kæmpe sanseorgan.” 

Noget, man skal have prøvet
Festen er ikke noget bakkanal. Nogle få stude-
rende danser, men med mindre kropskontakt
end normalt. Mændene virker mere bevidste
om deres handlinger end kvinderne. Da et par
begynder at blive lidt for kærlige over for hin-
anden i bagenden af lokalet, bliver de pænt
bedt om at forlade kælderen af et medlem af
The Pundits – den studenterforening på Yale,
der er vært for festen.

– Afstanden mellem folk er meget vigtig,
forklarer han nøgternt. Han ønsker ikke at få
sit navn frem, så han risikerer ballade med ad-
ministrationen på Yale. Tidligere på aftenen
har han kørt folk i små grupper fra samlings-
stedet i centrum af campus til Rosenfeld Hall.

– Vi vil være sikre på, at folk ikke bare kom-
mer strømmende til på én gang, og så er det
også en del af mystikken, at folk ikke ved, hvor
de bliver kørt hen. Det er blevet et ret hipt fæ-
nomen her på stedet, siger han. 

Studenterorganisationen The Pundits, der
blev grundlagt i 1884, har altid gjort oprør
mod de stive traditioner på Yale. De seneste år
har organisationen stået bag seks til otte hem-
melige naked parties om året. Festerne bliver

holdt alle mulige vegne lige fra kollegier som
Rosenfeld Hall til aftentomme biblioteker på
campus. 

– Det er en af den slags ting, folk skal have
prøvet, mens de går på universitetet, siger Me-
gan Crandell, der læser på overbygningen på
Yale. Hun gætter på, at hun har været til 10-12
nøgenfester i sin tid på universitetet.

– Dynamikkerne er fuldstændig forskellige
fra dynamikkerne ved en almindelig fest, hvor
folk har tøj på. Folk er meget bevidste om,
hvordan de opfører sig, og samtalerne bliver
ofte mere sofistikerede. Man kan ikke sidde og
snakke om, hvor lækker han eller hun er, siger
Megan Crandell.

Ændret syn på kroppen
Fænomenet med nøgenfester blandt studeren-
de på amerikanske universiteter siges at ud-
springe fra Brown University i Rhode Island
midt i 1980’erne. Siden har det bredt sig til
andre universiteter på østkysten – herunder
eliteinstitutioner som Yale, MIT og Columbia.
Reglerne er de samme: Nøgenhed er indgangs-
billetten til festen. 

Da studerende på Columbia University sid-
ste år blev inviteret til fest, skete det via en e-
mail, der lød: “Kammerater, lad os nægte at
rette os efter en kultur, der siger, at vi skal
skjule vores krop og skamme os over dens
lugte, udsondringer, kurver og hår. Vi nægter
at skjule de dele af vores krop, der er blevet
givet seksuelle konnotationer.”

Også på Brown University er nøgenheden
tilsyneladende et eksperiment i social interak-
tion, mere end det er en seksuel oplevelse. I
Watermyn House, et bofælleskab for ca. 15
studerende nær universitetet, bliver der holdt
en nøgenfest hvert efterår. Som regel møder
omkring 100 studerende op efter at have mod-
taget en skriftlig invitation illustreret med
Adam og Eva, der bliver fordrevet fra Edens
Have. Nogle ifører sig kreativt tilbehør som
hatte, bælter, benvarmere eller kaninører. Sid-
ste år festede en mandlig studerende, en dia-
betiker, splitterravende nøgen – med undta-
gelse af insulinposen, som han bar rundt på
hele aftenen.

– I den normale festkultur blandt unge bety-
der det vildt meget, hvordan man ser ud. Den

del af festen er helt ligegyldig, når alle er nøg-
ne. Mine veninder, der ikke var med til festen,
var alle chokerede og spurgte, om vi så ikke
bare sad og kiggede på hinandens kroppe hele
aftenen. Overhovedet ikke. Vi snakkede, spille-
de pool og dansede til klavermusik, fortæller
Kate Horning – en Brown-stuerende, der var
med til sidste efterårs fest i Watermyn House.

Kathrine Worteck, der også var med, siger,
at festen ændrede hendes syn på, hvordan en
smuk krop ser ud.

– Jeg fandt ud af, at folk, der virkede krafti-

ge med tøj på, faktisk så pænere ud nøgne. De
magre med udstående skulder- og hofteben
var derimod mindre attraktive. Det var et slags
virkelighedstjek, siger hun.

Seksuel chikane
Det er en offentlig hemmelighed blandt mange
administrative medarbejdere, at “deres” uni-
versitetet af og til er “vært” for et nøgenparty.
De fleste steder rynker man panden, men ser
ellers gennem fingre med det.

– Hvad skal vi gøre? Forsøge at fange de
studerende? Efter min mening er problemet
med de her fester, at de kan skabe grobund for
seksuel chikane, siger David Pesci, en tals-
mand for Wesleyan University i Connecticut,
hvor studerende sågar har “promoveret” nø-
genfesterne i forbindelse med åbent hus-ar-
rangementer på universitetet.

Lauren Pellegrino, der er studerende på
Wesleyan, mener ikke, seksuel chikane er et
problem.

– Der er helt klare uskrevne regler. At røre
ved hinanden er virkelig ikke velset. Det er
dårlig smag. Festerne er slet ikke et sted, man
scorer, siger hun.

Alligevel er der uundgåelige risici forbundet
med kombinationen alkohol og nøgenhed.

– Man skal ikke bilde sig ind, at alle synes,
at de her fester bare handler om accept af den
nøgne krop, siger Alexandra Robbins, der selv
har gået på Yale og blandt andet har skrevet
en bog om studenterforeninger på amerikan-
ske universiteter.

– Det kan blive en brat opvågning for visse
mennesker. Hos nogle ryger hæmningerne jo
sammen med tøjet, påpeger hun. 

I 2002 fik en mandlig studerende på Yale en
betinget dom efter en anklage om, at han hav-
de forfulgt en pige og gjort seksuelle tilnær-
melser efter en nøgenfest. Ellers har der ikke
været rapporter om “episoder” i forbindelse
med universitære nøgenfester.

George Bushs datter med
Alligevel er det ikke alle studerende, der har
haft lutter gode oplevelser i forbindelse med
festerne. Birk Oxholm, der blev kandidat fra
Columbia University i New York i 2006, var
med til en nøgenfest, men forlod den efter kort
tid. Han havde svært ved at tro, at alle følte sig
så frigjorte og glade, som de gav udtryk for.

– Alle lod, som om de havde det rigtig godt
ved at være sluppet fri fra tøjets “undertryk-
kelse”, men jeg stod tilbage med en mere au-
tentisk følelse, nemlig at “jeg føler mig virkelig
underlig lige nu”, fortæller han. 

Han beskriver festens deltagere som “typi-
ske venstreorienterede humaniora- og kunst-
nerstuderende, der altid taler om uretfærdige
konventioner og post-strukturalisme.”

Den slags fordomme forhindrer dog ikke
The Pundits fra Yale i at lave veritable tilløbs-
stykker med op til 300 “festklædte” deltagere.
Ofte har festerne et tema – sushifest, cocktail-
party eller den berygtede “God Bless Ameri-
ca”-fest hvor deltagerne bar patriotisk body
paint eller flag i alle størrelser og udformnin-
ger. The Pundits hævder, at præsident Bushs
datter Barbara var med til netop den fest i
2002, hvor hun gik på Yale. Det Hvide Hus
har dog nægtet at oplyse om den sag.

Artiklen er en redigeret oversættelse fra 
artiklen “Black Tie Optional” i The New York
Times den 7. januar 2007. 

Redigering og oversættelse Hans Plauborg  

Den nøgne sandhed 
på campus

En trend har bredt sig blandt studerende på universiteter i det nordøstlige USA: nøgenfester. 
Festerne handler om alt andet end seksuelle udskejelser. De er eksperimenter 

i social interaktion og et oprør mod en ungdomskultur, hvor udseende og påklædning betyder alt.

I den normale festkultur blandt unge 
betyder det vildt meget, hvordan man 
ser ud. Den del af festen er helt 
ligegyldig, når alle er nøgne.

tendens

Kate Horning, studerende på Brown University:“

Polfoto
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Hun er i flere portrætter blevet beskrevet
som en skrap dame. En flittig, effektiv, hård
og sej kvinde, der indimellem kan optræde
som et “rivejern”. 

Aarhus Universitets nye prorektor for det
akademiske område har aldrig været bange
for at “slå et slag i bolledejen”. Det så man
bl.a., da regeringen sidste forår fremlagde sit
forslag til, hvordan vi i fremtiden sikrer vel-
færden i Danmark. Forslaget tog udgangs-
punkt i Globaliseringsrådets arbejde. Det var
i hvert fald meningen, men Nina Smith ville
som medlem af rådet ikke lægge navn til alle
regeringens forslag på forsknings- og univer-
sitetsområdet. 

– Jeg frygter, at jeg har spildt min tid i rå-
det, hvis der ikke kommer penge på bordet
nu, sagde Nina Smith blandt andet. 

Videnskabsministeren var chokeret:
– Mener hun virkelig det? Det har hun da

ikke sagt noget om til os. Hun forstår nor-
malt det politiske spil, og det er en fornøjelse
at arbejde sammen med hende. Nina er en-
hver ministers drøm, lød det fra Helge San-
der.

Om hun også bliver “enhver ministers
drøm” i sin nye stilling som prorektor for
Aarhus Universitet må tiden vise. Sikkert er
det, at universitetet har fået sin drømmekan-
didat på posten. Formanden for universite-
tets bestyrelse, Jens Bigum, og rektor Lauritz
B. Holm-Nielsen har rost hende til skyerne,
og fra flere menige medarbejdere lyder kom-
mentarerne også, at Nina Smith kan blive en
stor gevinst for det nye store Aarhus Univer-
sitet. Forudsætningerne er der: Hun er en
meget respekteret forsker, der har stor gen-
nemslagskraft – også i medierne. Desuden
har hun et stort netværk bl.a. i kraft af sine
mange udadvendte engagementer, og så for-
mår hun tilsyneladende at forene det elitært
akademiske med det ligefremt folkelige.
Holdningerne er tænkt igennem, analyserne
knivskarpe, og argumenterne fremføres i et
sprog, som alle kan forstå.

– Der er noget, der tyder på, at mange
har store forventninger til dig i dit nye job.
Hvordan har du det med det forventnings-
pres?

– Jeg har haft flere job de senere år, hvor
der var et stort forventningspres – bl.a. som
formand for Det Frie Forskningsråd. Jeg ple-
jer at få løst opgaverne, så jeg bilder mig ind,
at det gør jeg nok også denne gang. Bortset
fra det er jeg udmærket klar over, at det bli-
ver en stor opgave.  Derfor er det også nød-
vendigt, at jeg helt dropper forskningen for
at kunne være leder på fuld tid, siger Nina
Smith, der fra sit kontor på 6. sal i “Prismet”
kan skimte sit “gamle” universitetet, som
hun nu vender tilbage til.

Forskellighed i ledelsen
Nina Smith indrømmer, at beslutningen om
at søge stillingen som prorektor har krævet
en del overvejelser.

– Jeg er utrolig glad for at forske. Det er

her, min identitet ligger og har ligget de sid-
ste 25 år. Jeg har i årenes løb fået flere me-
get attraktive jobtilbud, som jeg har takket
nej til, fordi jeg ikke ville sige farvel til forsk-
ningen. Men den her stilling var så spænden-
de, at jeg syntes, jeg måtte søge den, hvis jeg
ville nå at prøve andet i mit arbejdsliv. Jeg er
helt bevidst om, at det er en irreversibel be-
slutning. Man mister hurtigt sit netværk, når
man springer fra forskningen.

– Du har søgt og fået stillingen som pro-
rektor for det akademiske område. Der er
også slået en stilling op som prorektor for
videnspredning. Hvorfor er det ikke den, du
har søgt?

– Jeg tror ikke, at arbejdsdelingen i rekto-
ratet bliver så rigid.
Lige nu er situatio-
nen den, at der er et
stort behov for ledel-
sesmæssige kræfter
på universitetet. Vi
skal have løst mange
opgaver, og så må
den, der er bedst til
den enkelte opgave, søge at løse den.

– Den tidligere prorektor Katherine Ri-
chardson sagde i forbindelse med et af-
skedsinterview her i avisen, at prorektor
ikke er det mest synlige dyr i universitetslo-
ven. Hvad vil du gøre for at positionere dig
og få indflydelse?

– Jeg vil ikke gøre noget specielt. Som sagt
er der mange opgaver, der skal løses, og jeg
vil som prorektor gøre, hvad jeg kan, for at
skabe de bedste rammer for Aarhus Univer-
sitet. Katherine Richardson valgte at holde
fast i sin forskning sideløbende med jobbet.
Jeg mener, jeg er nødt til at kaste mig ud i
det på fuld tid, hvis jeg skal fylde rollen ud. 

– Du skal være del af et rektoralt team på
fire personer. Hvilke personlige kvaliteter
tager du med ind i jobbet?

– Nu ved vi endnu ikke, hvem to øvrige
bliver, men jeg er sikker på, at Lauritz og jeg
komplementerer hinanden. Vi ligner hinan-
den på visse punkter, men vi er også meget
forskellige, og vi er med garanti ikke enige
om alt. Vi har tidligere arbejdet sammen i
Forskningskommissionen (nedsat af davæ-
rende IT- og forskningsminister Birte Weiss,
red.), og her husker jeg, at vi havde mange
interessante diskussioner. Lauritz er måske
den mere visionære type, hvor jeg er den me-
re “lav-praktiske” type – den, der får tingene
gjort. Jeg tror meget på forskellighed i ledel-
sen. Det er godt med forskellige tilgange, og
jeg håber, at den anden prorektor og den nye
direktør vil komme med nogle helt andre
kompetencer.

Skønhedskonkurrencer
Aarhus Universitet fremstår efter fusionerne
som Danmarks bredeste universitet – geo-
grafisk såvel som fagligt. Nina Smith har ik-
ke just været fortaler for fusionerne og sek-
torforskningens indlemmelse i universiteter-
ne. Omvendt mener hun, at Aarhus Universi-
tet har fået det bedste ud af situationen.

– Som Danmarks forskningslandskab ser
ud i dag, havde det været dumt, hvis Aarhus
Universitet ikke havde været offensiv og fået
den her volumen. Jeg tror, det er vigtigt, at
universitetet i dag fremstår som et af de tre
store.

– Hvorfor? Fordi “big is beautiful”?
– Nej, overhovedet ikke. Der findes masser

af eksempler på, at “big” ikke er “beautiful”.
Men universiteterne agerer i en politisk vir-
kelighed, og givet de rammer for universite-
terne, som et flertal i Folketinget har ønsket,
har man handlet klogt ved at få skabt et stort
og bredt universitet.

– Du er formand for Det Frie Forsknings-
råd og er kendt som en stærk fortaler for
flere basismidler til universiteterne og pen-
ge til grundforskningen. Men det går vel
den stik modsatte vej?

– Ja, det kan også give mig alvorlige be-
kymringer. Jeg synes, der er en fundamental
iboende inkonsistens i at tale om “basismid-
ler i konkurrence”. Vi skal passe uhyre på
med, at vi ikke får lavet alt det, vi arbejder
med på universiteterne, om til strategiske
satsninger, fordi vi hele tiden skal deltage i
skønhedskonkurrencer om at være de bedste
og smarteste på den korte bane. Jeg aner-
kender fuldt ud, at den tid, hvor vi bare sad i
vores vidensilo og fik vores basismidler uden
at skulle argumentere for, hvorfor vi var til,
er uigenkaldelig slut. Vi skal som forskere og
som universitet altid kunne argumentere for,
hvordan vi bidrager til samfundets viden og
velfærd. Men det er helt afgørende, at vi sør-
ger for at nære den vækstlagsforskning, som
er grundlaget for de strategier, vi skal leve af
om 10 eller 20 år.

– I Globaliseringsrådet var der fra regerin-
gens side uhyre stor fokus på naturviden-
skab, sundhed og teknologi. Men det var jo
sjovt at iagttage, at
da så Muhammed-
krisen kom samti-
dig med diskussio-
ner i rådet, så var
der lige pludselig
ingen, der var i
tvivl om, at det at
kunne snakke med
arabere og forstå
arabisk kultur har
utrolig stor betyd-
ning for det dan-
ske samfund og dansk erhvervsliv. Pointen
er, at vi ikke ved, hvem vi om 10 år får brug
for pludselig at kunne forstå og tale med, så
derfor skal vi have et langsigtet beredskab.

Bredde og dybde
Dette beredskab har det nye Aarhus Univer-
sitet med sin store faglige bredde fra nano-
teknologi til pædagogik alle forudsætninger
for at udnytte, mener Nina Smith.

– Tidsånden er altid en ubekendt faktor.
Vi ved ikke, hvad der er in og skaffer bevil-
linger og studerende om 10 år. Som økonom
sværger jeg til, at en vis risikospredning er
det fornuftigste. Ledelsesmæssigt består

kunsten i at sørge for, at vi både har dybde
og bredde i forskningen. Man skal altid sørge
for at have en række områder, der fagligt set
har verdensklasse, siger Nina Smith. 

Hun peger på, at det ikke er højteknologi,
der har gjort Danmark til et af verdens rige-
ste lande.

– Det, vi er særligt gode til i Danmark, er
at lægge en værdi ned i varen, som gør, at
folk rundt om i verden er villige til at betale
en meget høj pris for danske produkter. Det
peger direkte i retning af, at vi også forsk-
nings- og uddannelsesmæssigt skal have den
brede og langsigtede tilgang. Vi skal selvføl-
gelig støtte vores meget stærke positioner
f.eks. på nanoteknologi, men vi må f.eks. ik-
ke udsulte humanisterne, for der vil hele ti-
den boble nye udfordringer op, hvor huma-
nisternes evner er vigtige. Det, at vi er fleksi-
ble og kan kombinere forskellige kompeten-
cer, er simpelthen vores komparative fordel
som land og bør også være det som universi-
tet.

– Lige nu fosser pengene tilsyneladende
ind i universiteternes kasser. Kan vi i det
hele taget få brugt pengene, så vi får value
for money?

– Vi har kæmpet hårdt for at få politikerne
naglet fast til Barcelona-målsætningen om,
at én procent af BNP skal gå til forskning i
2010, og jeg er meget glad for, at det lykke-
des, for det betyder, at der faktisk er kommet
en politisk forpligtelse til at give flere penge
til universiteterne. Ja, jeg mener godt, vi kan
få value for money, nu hvor pengene faktisk
kommer. Der er mange huller at fylde ud.
F.eks. er vi nødt til at have en infrastruktur,
der kan konkurrere med de amerikanske
universiteter. Ellers kan vi ikke tiltrække de
ph.d.-studerende og forskere, vi ønsker.

– Og højere lønninger…?
– Det er klart. Nok er det attraktivt at for-

ske, og man kan i højere grad end i mange
andre brancher kombinere karriere og fami-
lieliv, men det er en illusion at tro, at vi
fremover kan tiltrække de dygtigste, hvis vi
ikke kan tilbyde en konkurrencedygtig løn.

– Fortsætter du som formand for Det Frie
Forskningsråd?

– Nej. Det vil give for mange habilitetspro-
blemer. Formelt set kunne jeg nok godt, men
det er vigtigt for mig at have stor troværdig-
hed. Det mener jeg gør livet lettere i rigtig
mange sammenhænge.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

CAMPUS 6 / 2007

Bedst på den lange bane

Vi skal passe på med, at vi ikke får lavet alt det, vi arbejder med på universiteterne, om til strategiske satsninger. 
Danmark er et af verdens rigeste lande, fordi vi er fleksible og kan kombinere 
forskellige kompetencer. Derfor bør Aarhus Universitet også have 
den brede og langsigtede tilgang til forskning og uddannelser, 
siger Aarhus Universitets nye prorektor, Nina Smith. 

Jeg plejer at få løst
opgaverne, så jeg 

bilder mig ind, 
at det gør jeg nok
også denne gang. 

Vi har kæmpet 
hårdt for at få 

politikerne naglet 
fast til Barcelona-
målsætningen om 

at en procent af 
BNP skal gå til

forskning i 2010. 

interview
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Armen i slyngen afslører, at Aarhus Universitets nye pro-
rektor Nina Smith også lever et liv langt væk fra de bo-
nede ledelsesgulve. Faktisk befinder hun sig ret godt i et
hårdt og bjergrigt terræn. Bare det ikke er med alpine ski
på fødderne.

– Jeg har løbet langrend i “100 år”, men så ville fami-
lien have mig med ud og stå alpint, og det sagde jeg ja til
for husfredens skyld. Men jeg skulle have været fuld-
stændig ligeglad med husfreden, fortæller Nina Smith
om baggrunden for, at armen nu har ligget i en slynge i
fire uger.

Så er der mere styr på situationen, når fremdriften fo-
regår på cykel. Nina Smith er bidt af cykelsport og er den
stolte ejer af en Trek-racer med 27 gear – cykelmærket,
som selveste Lance Armstrong vandt seks Tour de Fran-
ce-sejre på. Og Nina Smiths cykel kan skam også køre i
de høje bjerge.

– Jeg cyklede op ad Alpe d’Huez i sommer – uden at
stå af cyklen. Det var fantastisk morsomt at se ansigts-
udtrykket hos alle de unge fyre, der kom ned ad bjerget,
når de så “den gamle kone”, der kørte opad. Det var helt
overstrømmende med alle de hilsener, jeg fik, fortæller
Nina Smith.

Stort set hele familien Smith er cykelsportsentusiaster.
For nylig købte familien sågar en lille lejlighed i Harzen
– primært for at bruge den som base for cykelture.

– Når alle mændene i huset cykler, må man jo selv op
på cyklen, hvis man vil snakke med dem. Men jeg har for
længst overgivet mig fuldstændig til sporten. Der findes
simpelthen ikke noget bedre end at komme hjem fra ar-
bejde en sommeraften og køre et par timer på raceren i
aftensolen.

Ofte er sommerferierne gået til Frankrig i juli.
– Det tog mig lidt tid at finde ud af, hvorfor det altid

passede med, at vi “tilfældigvis” lige kom forbi Tour de
France-feltet, griner Nina Smith.

Siden har hun dog selv været en af de ivrigste i heppe-
koret langs vejene. Så ivrig, at det et år var ved at gå galt
på Col du Galibier. Nina Smith havde ligget og skrevet
alle CSC-rytternes navne på vejen og næsten slidt knæe-
ne op på et par bukser. 

– Jeg burde egentlig have reklamepenge fra CSC for
det arbejde, for det var tilsyneladende ulovligt på det
sted. I hvert fald var der pludselig en fransk betjent, der
havde set sig arrig på mig og var parat til at slæbe mig i
detentionen. Men jeg klarede heldigvis frisag, griner
Nina Smith. 

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Bjergrytteren
Søren Kjeldgaard / AU

-foto

blå bog

Nina Smith er 51 år og gift med Valdemar Smith, der er 
lektor på Handelshøjskolen. Sammen har de fire børn. 
Hun er cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 1981 og har
siden 1993 været professor i nationaløkonomi ved 
Handelshøjskolen i Århus. 

Hun er formand for Det Frie Forskningsråds bestyrelse 
og næstformand i bestyrelsen for Koordineringsudvalget
for Forskning. Hun har blandt andet været medlem af 
Socialkommissionen, Forskningskommissionen, Velfærds-
kommissionen og Globaliseringsrådet. Hun er desuden 
bestyrelsesmedlem i Nykredit, PFA Pension og NIRAS. 



10

Dirigent Anders Dohn bevæger sig i små,
svingende cirkler og ryk, imens han knipser
intenst med højre hånd. Rundt omkring ham
fylder Aarhus Universitets Big Band det lille,
tætpakkede loftslokale i kasernebygningen
med dansestærk swing, jazz og blues. 

De godt og vel 20 bandmedlemmer rammer
med et brøl det samme kraftfulde punkt i big-
band-klassikeren “Groove Merchant” af Thad
Jones. Lydbølgen sender lange dønninger
gennem Anders Dohns krop, der omgående
kvitterer ved at bevæge sig i større og mere
kraftfulde cirkler. Med spændte arme trækker
han hver eneste decibel ud af de enkelte solo-
er, indtil der er bygget op til endnu en run-
gende bølgetop. Bagefter lyder der spontane
jubelråb fra musikerne, der tilføjer den sidste
del af en lydramme, som har rødder helt til-
bage til begyndelsen af det forrige århundrede
– i en tid, hvor jazzklubberne blomstrede,
danseskoene skinnede, og parrene swingede. 

Band på optur
– Sådan, så sidder den der, konstaterer An-
ders Dohn energisk, efter at det sidste node-
papir er vendt i endnu et hæsblæsende num-
mer. Musikerne puster ud og gør grin med
hinandens præstationer, imens Anders Dohn
diskuterer et par tekniske detaljer med to af
bandmedlemmerne. 

Anders Dohn har været dirigent for Aarhus
Universitets Big Band i halvandet år. Ud over
at have valgt bigband-ledelse som sit afslut-
tende eksamensprojekt på Det Jyske Musik-
konservatorium vikarierer han også som diri-
gent for Klüvers Big Band og har skrevet ar-
rangementer for Silkeborg Big Band. 

– Det er virkelig en optur, når man får så
mange folk til at spille sammen. I et bigband
spiller alle jo deres egen stemme. Det er ikke
som i et kor, hvor mange kan synge den sam-
me stemme. Derfor er nodebladet til bigban-
det også meget mere komplekst end til et kor,
forklarer Anders Dohn.

Både han og bandets medlemmer mener, at
de har forbedret sig kraftigt inden for de sid-
ste par år, hvilket også afspejler sig i den vok-
sende venteliste.

– Vi har arbejdet os op til at blive et af År-
hus’ bedste amatør-bigbands, og det betyder,
at flere og flere gode musikere har søgt om
optagelse hos os, siger Anders Dohn. 

Mændenes musik
Et hurtigt blik ud over rytmegruppen og de
tre rækker af saxofoner, trækbasuner og
trompeter afslører, at bandet har en klar
overvægt af mandlige musikere. For tiden er
det kun fire kvinder, der møder op i det lille
øvelokale hver tirsdag aften. En af dem er
Birgitte Malling Eriksen, der læser æstetik og
kultur.

–En gang imellem kan jeg godt savne lidt
disciplin, når sådan en flok mænd rigtig kom-
mer i gang med at joke, men uanset hvad, får
vi stadig spillet noget fedt musik, og bigban-
det er en god afveksling til mit universitets-
studium, siger Birgitte Eriksen, der spiller alt-
saxofon i bandet. 

Ved siden af Birgitte Eriksen sidder Jakob
Rasmussen, der studerer nanoscience. Han
spiller altsaxofon, men slår sig derudover

også løs på fløjte, sopransax og klarinet, når
der er brug for det. Jakob Rasmussen har li-
gesom Birgitte Eriksen spillet musik, siden
han var barn, og en overgang drømte han om
at komme ind på Det Jyske Musikkonservato-
rium. Han nåede endda at søge ind to gange,
før han kom til en afklaring om, hvad han
ville med sin musik.

– Det gik op for mig, at jeg egentlig bare
gerne vil spille musik. På konservatoriet skul-
le jeg have uddannet mig til at undervise i
det, og da de ikke bedømte mig som en vold-
somt god pædagog, var det sikkert endt med
en dårlig oplevelse, siger Jakob Rasmussen,
der ud over musik også altid har været meget
interesseret i de naturvidenskabelige fag. 

Læberne snurrer
Som aftenens sidste nummer har Anders
Dohn fundet Count Basies “Whirly Bird” frem
fra nodemappen. Siden musikerne samledes
klokken 19.00, er temperaturen steget med
flere grader i det lille, tætte lokale. Nu nær-
mer uret sig gå-hjem-tid – klokken 22.00.

Folk er ved at blive fjerne i blikket, og blæser-
ne mærker en stigende snurren i læberne. De
våde pletter på Anders Dohns T-shirt taler
også deres tydelige sprog om en intens og liv-
lig øveaften. Alligevel er han helt oppe i gear
fra første takt. Knipseriet er lagt på hylden, og
nu er det bare to arme, der udpeger musiker
efter musiker og solo på solo. Hans blik farer
hen over nodebladet, ser op og fanger dem,
der er på. Det virker. Musikerne blæser for
sidste gang i aften et lille hul i lydmuren, og
Anders Dohn når kun akkurat at få lagt låg på
volumen med to vidtspredte arme, inden et af
byens bedste amatør-bigbands kulminerer i
endnu et swingende brøl. 

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

Læs mere om Aarhus Universitets Big Band
på www.bigband.au.dk
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Aarhus Universitets Big Band har gennem dirigent Anders Dohn adgang til Danmarks største samling af 
bigband-noter, der tilhører Jens Klüver fra Klüvers Big Band. Universitetsbandet, der har eksisteret i 
omkring 20 år, har rødder på Musikvidenskab, men er åbent for alle. 

Martin H. Damsgaard

netværk
Mangler du et godt studiejob, er du løbet tør for
gode idéer til, hvad der skal ske på den næste
date, eller er du bare nysgerrig, så tjek Netværk
– Campuslivs nye idéspalter, hvor du kan fiske
et førsteklasses tip eller læse om, hvor langt
dine medstuderende vil gå, når de fået en god
idé. I denne uge er der sparetips på program-
met. 

Kaserneswing med 
saxsolo og trækbasun
Aarhus Universitets Big Band blæser, hiver og trækker dig ud på dansegulvet 
og tilbage til en tid, hvor mænd kunne føre og kvinder følge. Det er jazz, 
det er swing, og så er det et af byens bedste amatør-bigbands.

Bjarke Madsen og Sara Petersen, Religionsvidenskab
– Et helt konkret tip er tilbuddene på kød i SuperBest
på Vesterbro Torv. Der kan man hente sig nogle let-
tjente penge, og det kan man også i Bazar Vest. De er
meget billige med frugt, grøntsager og brød, og hvis
man har børn med, så falder der altid en karamel eller
et stykke slik af til dem. 

Gitte Nielsen, Fransk
– Der er kommet et nyt
gratis bogmagasin på
gaden, der hedder Bog-
Magasinet. Man kan
hente det hos alle lan-
dets boghandlere seks
gange om året, og ind-
holdet er fuldt på højde
med, hvad man kan læse
i mange af de medier,
som man må betale for.
Der er en god blanding af
forskellige artikelgenrer,
og i det første nummer
kan man bl.a. læse om
Knud Romer.

Gry Buhrkall og Trine Boesen, Kinesisk
– Bagernes brødcontainere er næsten altid fyldt med
lækkert brød, der ikke er mere end en dag gammelt,
men det er nok smartest at spørge bageren først, så
man ikke bliver taget på fersk gerning. Mangler man
møbler til at spise sine rundstykker i, så kan vi anbe-
fale storskraldsordningen. Vi har fundet flere gode
ting i de bunker, som folk stiller foran deres gadedør. 

Freja Boe Hansen,
stud.theol. og formand
for Studenterrådet
– Jeg kender nogle
piger, der deler lejlig-
hed, og de har aftalt, at
når de går i seng om
aftenen, så må de ikke
skylle ud i toilettet, før
den sidste af dem har
benyttet det – det er
også en måde at spare
på. Et mere klassisk
sparetip er at få en
tandlægehenvisning
ned til Tandlægesko-
len, hvis man for ek-
sempel skal have fjer-
net visdomstænder.
Det er virkelig noget,
der kan betale sig.  
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Havde man gjort sig forhåbninger om, at et
eventuelt regeringsskifte ville betyde en ny
forskningspolitik, kan man – som det
fremgår af interviewet med Helle Thor-
ning-Schmidt i sidste nummer af CAM-
PUS – godt tro om igen. At det desvær-
re også betyder, at forskningspolitikken
fortsat skal styres af popsmarte fraser
frem for egentlig indsigt i, hvordan forsk-
ningen fungerer, fremgik desværre også med
al ønskelig tydelighed af Socialdemokraternes
leders tale på den konference, der var grun-
den til, at hun var i byen. 

Arrangørerne havde af en eller anden grund
tilrettelagt det sådan, at der ikke var mulig-
hed for at stille spørgsmål til Helle Thorning-
Schmidt – hvilket dog ikke forhindrede hende
i at tale 40 minutter i stedet for de 20, hun
var blevet tildelt. Trods gentagne forsikringer
om, at forskningspolitikken skulle være kon-
kret, fik man ikke meget andet end fraser om
internationalisering, om at vi skal være ver-

densmestre i viden, have universi-
teter i verdensklasse osv. Et

sted blev Thorning dog
pludselig meget konkret:
“De tider er forbi, hvor for-
skere sidder og skriver for
hinanden!” sagde hun. 

Et interessant synspunkt – spe-
cielt sammenholdt med at Socialde-

mokraterne samtidig ønsker at internationali-
sere forskningen. For en meget væsentlig del

af international forskning består som bekendt
i, at forskere skriver for hinanden i interna-
tionale videnskabelige tidsskrifter. Faktisk
fremgik det på samme konference, at Social-
demokraterne, ligesom regeringen, mener, at
antal citationer i sådanne tidsskrifter skal
være et af de centrale parametre, forskere
skal måles på. 

Helle Thorning-Schmidt var som skrevet gået,
så det var forskningspolitisk ordfører for Soci-
aldemokraterne Rasmus Prehn, der på hen-
des vegne svarede, at formidling jo blev en
mere og mere central opgave for forskerne. Et
interessant synspunkt. Mener Socialdemokra-

terne således, at formidling kan erstatte
forskning? Forestiller Socialdemokraterne sig,
at artikler i Illustreret Videnskab kan løse
kræftens gåde eller kvantemekanikkens mys-
terier? Er der hos Socialdemokraterne ingen
forståelse for forskellen på forskning og for-
midling? Og mener Socialdemokraterne vir-
kelig, at formidling kan erstatte den interna-
tionale, videnskabelige debat med fagfæller –
den hvor forskere skriver for hinanden?   

Lod Helle Thorning-Schmidt sig fange af
sin egen retorik, eller gav hun virkelig udtryk
for Socialdemokraternes forskningspolitik i
en måske kommende regering? 

Forskning, formidling 
og fraser

klummen

Jon Boiesen, 
stud.mag.

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 Stenberg,
stud.jur.

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

Af seniorforsker Per Schjønning,
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Der er for tiden megen debat om de foreståen-
de ændringer i universitetsloven – herunder
om myndighedsopgaver og deres indflydelse
på forskningsfriheden. I den forbindelse er
forskning med nytteværdi blevet opstillet som
en trussel mod forskningsfriheden. Skal vi ikke
lige tage en dyb indånding og tænke grundigt
over, om det er nytteværdien som sådan, der
truer forskningen!

Forskningskæder – et eksempel
Det er vigtigt – i hvert fald for en række fag-
områder – at forskerne samarbejder med er-
hverv/myndighedspersoner/ngo’er om løs-
ningen af specifikke problemer, som samfun-
det med god ret kræver den bedst mulige og
fagligt velfunderede løsning på. 

Fra mit eget fagområde i Det Jordbrugsvi-
denskabelige Fakultet (DJF) kan nævnes den
dyrkede jord, som er stresset pga. den intensi-
ve udnyttelse. Der er f.eks. behov for at vide
mere om, hvornår og hvor meget jorden pak-
kes af nutidens meget tunge landbrugsmaski-
ner. Vi skal forstå det system, der skal stude-
res, og samtidig have for øje, hvorledes man
kan bruge denne viden til at modvirke pak-
ningen af jorden. Der er brug for “forsknings-
kæder”, hvor man inddrager både procesorien-
terede jordfysikere og -biologer, helhedsorien-
terede agronomer, ingeniører, økonomer,
landmænd og deres rådgivere samt private fir-
maer.

Den gode idé
Arbejdet i ovennævnte forskningskæder vil af-
dække, hvor der er behov for øget viden og
dermed mere forskning. Det skader altså ikke

videnskaben, at vi som forskere inspireres af
problemer og udfordringer i det omgivende
samfund. Vekselvirkningen mellem forsk-
ningsdiscipliner samt mellem forskerne og
samfundets aktører kan anspore til vigtige
spring fremad i den egentlige videnskabelige
proces.

Som forskere i DJF har vi oplevet rigtig gode
betingelser for forskningen. Man taler om
forskningsbaseret rådgivning af myndigheder.
Der er en tendens til at glemme det første ord.
DJF’s hovedvirksomhed var som sektorforsk-
ningsinstitution – og er fortsat efter fusionen
med Aarhus Universitet – forskning! En seriøs
og fagligt kvalificeret rådgivning af myndighe-
derne kræver mangefold flere ressourcer til
den bagvedliggende forskning end til selve
myndighedsbetjeningen. DJF’s publikations-
virksomhed og internationale evalueringer af
afdelinger viser, at det faktisk er muligt at be-
drive forskning på højt internationalt niveau,
også selv om resultaterne tilvejebringes i et
system, der samtidig i formaliseret form leve-
rer viden til samfundet.

Den reelle trussel
Da Ole Rømer opdagede lysets hastighed
(tøven), var han beskæftiget med myndig-
hedsopgaver! Han arbejdede for den franske
kongemagt i et forsøg på at udvikle en mere
præcis metode til længdebestemmelse ud fra
Tyge Brahe’s observationer. Igen ses, at den
strategiske forskning altså ikke spænder ben
for pludselige ideer og forskningsgennembrud
– snarere tværtimod. Og det er stadig den en-
kelte forsker, der får øje på de “blanke pletter
på videnskortet”. Det er til gengæld afgørende,
at der er frie midler til rådighed til at forfølge
de spørgsmål, der afdækkes. Og i øvrigt også

til at finansiere forskning omkring ideer, der
opstår på anden måde; jeg taler ikke for, at al
forskning skal ske i tilknytning til myndig-
hedsrådgivning! Forskningsrådene udfylder en
vigtig plads her. Men grundig forskning kræ-
ver tid og kontinuitet for at sikre den tilstræk-
kelige fordybelse i emnet. Og for at sikre kon-
tinuiteten er det meget vigtigt, at universite-
terne har basismidler, der giver luft til at for-
følge en ide. Danske forskere bruger i dag al
for megen tid på at skrive ansøgninger om
penge fra diverse cigarkasser. 

Behov for nytænkning
Jeg mener, at stivsindet fokus på det klassiske,
isolerede universitet kan lede til yderligere po-
litisk detailstyring: dvs. færre basismidler og
flere cigarkassepenge. Den hollandske profes-
sor og regeringsrådgiver Johan Bouma argu-
menterer stærkt for de omtalte forskningskæ-
der (Soil Science 166:874-879, 2001, The new
role of soil science in a network society). Han
spår, at en manglende evne hos forskere til at
orientere sig efter dette krav er en reel trussel
mod selve videnskabens fortsatte eksistens.
Han bygger dette på bl.a. hollandske bevillin-
ger til forskning og udvikling uden for univer-
siteterne. Helt analogt er der i Danmark netop
afsat 3 mia. kr. til innovationsudvikling, igen
målrettet miljøer uden for universiteterne.

Set i dette overordnede perspektiv er en pro-
aktiv integration af myndighedsrådgivning i
universiteterne den eneste farbare vej. Vi er
som forskere i et moderne netværkssamfund
nødt til at indse, at vores virke ikke kan ses
uafhængigt af det omgivende samfund. Der vil
givetvis være brug for at sikre den enkelte for-
skers forskningsfrihed gennem vedtægter i de
enkelte universiteter og fakulteter. Men dette
er en detalje i det store spil. Og erfaringen fra
DJF viser, at det vil være muligt at finde en
løsning, hvor talentet kan få lov at blomstre. 

Per Schjønning har tidligere diskuteret
samme problemstilling i dagbladet Politiken

Kan forskningsfrihed og 
myndighedsrådgivning 
kombineres?

Giv dit bud 
på det gode 
studiemiljø 
Af videnskabsminister Helge Sander (V)

Danmark skal have universitetsuddan-
nelser i verdensklasse. Det forudsætter et
stimulerende, inspirerende studiemiljø.
Derfor har Videnskabsministeriet udskre-
vet en essaykonkurrence blandt alle stude-
rende på de videregående uddannelser om
det gode studiemiljø med fokus på de fysi-
ske rammer.

Hvad betragter du som dit fysiske studie-
miljø? Hvad betyder eksempelvis arkitek-
tur, lysindfald, gårdhaver, grupperum, in-
ternetfora, kantineforhold, børnepasnings-
muligheder for dig? Hvordan forventer du,
at de fysiske rammer kan bidrage til dit
studieforløb og dit samspil med andre stu-
derende,undervisere og forskere? Hvordan
bidrager dit studiemiljø til konstruktiv vi-
densspredning?

Når vi i dag og i fremtiden bygger og mo-
derniserer universiteter, er det vigtigt, at vi
også fokuserer på den nyeste teknologi og
vurderer, hvordan ny teknologi og de fysi-
ske rammer spiller sammen. Hvordan reg-
ner vi med, at ny teknologi kan og skal an-
vendes, og hvilken påvirkning vil den få på
vores måde at undervise, lære og bruge de
fysiske rammer på?

Dit bidrag kan være guld værd. Både for
Danmark, for de kommende generationer
af studerende og for dig, personligt. Du kan
læse mere om essaykonkurrencen på
www.ubst.dk. 

Vi skal have dit bidrag senest 27. april.
Der er præmier på henholdsvis 25.000 kr.,
15.000 kr. og 10.000 kr. til de tre bedste
bidrag.



au indtog 
tronen på 
grundfos
Studerende fra Aarhus Uni-
versitet vandt de to priser
til 75.000 kroner stykket
under Grundfos Challenge-
konkurrencen 2007. Gen-
nem en ugelang dyst på in-
novation, kommunikation,
talent og holdarbejde pro-
ducerede de to hold inno-
vative løsninger på fremti-
dens vandproblemer. I kon-
kurrencen deltog i alt 42
studerende fra landets bed-
ste uddannelsesinstitutio-
ner. Ud over de 75.000 kr.,
der tilfaldt de studerende,
fik institutionerne bag de to
vindende hold mulighed for
at uddele et Grundfos-legat
på 50.000 kr. Læs mere på
www. grundfos.com/chal-
lenge
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Nye metoder til at overføre gener og til at reparere sygdomsfrem-
kaldende mutationer hos mennesker er den 46-årige Thomas G.
Jensens arbejdsfelt inden for genterapien.

Det er det fortsat, men nu i et professorat i genetik ved Institut
for Human Genetik, som han vender hjem til efter
tre år som professor og forskningsleder ved Ken-
nedy Instituttet – Statens Øjenklinik i Glostrup.

Thomas G. Jensens aktuelle arbejde omfatter
blandt andet karakteriseringen af nye ikke-virus-
baserede metoder til genoverførsel, og hans aktivi-
teter inden for genterapiforskningen er talrige.
Han har været med til at udvikle nye metoder til
genoverførsel til leveren og undersøgt muligheden
for at benytte metoderne til genterapi af stofskifte-
sygdomme. Udviklingen af “udødelige” stamceller
fra knoglemarven er et andet vigtigt arbejdsområ-
de, og han har forsket i potentialet i at benytte hu-
den som en slags blodrensende organ. Hans dok-
torafhandling fra 2004 omhandlede huden som
målorgan for genterapi. 

Karrieren begyndte i 1987 med Aarhus Universi-
tets guldmedalje for besvarelse af en prisopgave og

efter færdiggørelsen af lægeuddannelsen ansættelse på Institut for
Human Genetik som forskningsstipendiat. Efter et toårigt forsk-
ningsophold i USA fra 1995-1997 vendte han tilbage til Institut for
Human Genetik som lektor. Her var han institutleder fra 2001-
2003.

Thomas G. Jensen er medlem af en lang række nationale og in-
ternationale faglige komiteer og udvalg, herunder Etisk Råd, og
han er meget aktiv som formidler af genetiske og bioetiske emner.

Mennesker arbejder ikke med teknologien, men arbejder og samar-
bejder igennem teknologien. Med det perspektiv har dr.scient. Su-
sanne Bødker været en stærk drivkraft i udviklingen af nye tilgange
til interaktionen mellem menneske og computer. Her benytter hun
især designteknikker, som inddrager brugerne af det højteknologiske
isenkram, og det arbejde har gjort hende internationalt kendt og ført
til forelæsninger ved utallige konferencer verden over.

I dag arbejder Susanne Bødker med nye måder, computere kan
understøtte samarbejde på. Og det kan hun gøre som professor i hu-
man-computer-interaktion ved Datalogisk Institut, hvor hun tidlige-
re har haft et femårigt forskningsprofessorat i “New ways of work-
ing”. Nye arbejdsformer handler det også om, når den nyudnævnte
professor fortsætter med at finde frem til hensigtsmæssigt design  og
brug af de allestedsnærværende små, mobile teknologier og at udvik-
le teorier, metoder og begreber til at forstå og designe den næste generation af
it-i-alting.

Den 50-årige professor er uddannet cand.scient. og ph.d. ved Aarhus Univer-
sitet, hvor hun i 1999 erhvervede sin doktorgrad. Susanne Bødker, der også er
engageret i ligestillingsarbejdet på universitetet, er blot den 3. kvindelige pro-
fessor ved Det Naturvidenskabelige Fakultet.

NAVNE

Studielejlighed til salg 
1-vær. m. solrig terrasse i Viby: 30 kvm, nymalet, nem og charmerende, lige til at flytte ind i. 

Bardisk mellem stue og køkken. Entré m. indbygget garderobeskab, 
rummeligt badeværelse og fra stuen udgang til 16 kvm solrig terrasse 
samt fælles, lukket, grønt område.

To direkte busforbindelser til Århus Centrum (ca. 10 min.).

Brutto kr. 4.400. Netto kr. 3.800. Kontant kr. 698.000.

Henvendelse til ejeren Morten Nielsen tlf. 2170 3063

tennismorten@stofanet.dk

samlivet med computereekspert i genterapi

Danske Studielegater
– hent ny viden i udlandet

To gange i 2007 uddeler vi 100 legater a 17.000 kr. før skat. For at 
deltage i lodtrækningen om et Danske Studielegat skal du have læst 
mindst to år på en SU-berettiget videregående uddannelse i Danmark, 
være fyldt 20 år, studere i udlandet i mindst tre måneder det kommende 
semester og kunne dokumentere, at du har søgt optagelse på en uden-
landsk uddannelsesinstitution.

Læs mere på www.danskebank.dk/studielegat. 
Der er ansøgningsfrist den 1. maj.

Vinderholdet blandt de økonomistuderende bestod af  fra venstre Anne Høj
Pedersen, Thomas Ommen og Martin Klint Hansen fra Handelshøjskolen.

Karin Dooleweerdt fra Kemi, Niels Vinther Voigt og Jonas Ørbæk Hansen fra
Nanoscience løb med sejren i de ingeniørstuderendes konkurrence. 



Det Strategiske Forskningsråd 
har nu offentliggjort opslag af midler til strategisk
forskning i 2007. En fælles indgang til opslagene 
findes på http://fist.dk/site/forside/raad-komiteer-ud-
valg/det-strategiske-forskningsraad/forskningsmidler

Eva og Henry Frænkels mindefond
Af fondets midler kan der i år 2007 uddeles ca. kr.
1,5 million til fremme af forskning af kræft-, hjerte-
og kredsløbssygdomme. 
Ansøgningsfrist er den 1. maj 2007.

Aarhus Universitets Forskningsfond
foretager hermed et ekstraordinært opslag vedrøren-
de uddelinger fra fonden i 2007. Der indkaldes an-
søgninger til støtte til forskningsmæssig integration
på Aarhus Universitet efter fusionerne pr. 1. januar
2007. Ansøgninger skal være universitetet i hænde
senest fredag den 13. april 2007 kl. 12.00.

Dansk Forskerskole i Klinisk Onkologi 
indkalder ansøgere til et antal ph.d.-stipendier, der er
ledige til besættelse 15. juni 2007 eller snarest heref-
ter. Det fulde opslag findes på forskerskolens hjem-
meside: www.dafko.dk 
Ansøgningsfrist 10. april 2007 kl. 12.00.

Nordiska Afrikainstitutet
Invites applications for 
NNoorrddiicc  GGuueesstt  RReessccaarrcchheerrss’’  SScchhoollaarrsshhiipp  PPrrooggrraammmmee
Deadline for applications 1 April
SSttuuddyy  SScchhoollaarrsshhiippss  
Deadline for applications 1 April / 1 October 2007.
For further information se www.nai.uu.se

Antikforskning
Novo Nordisk Fonden indkalder ansøgere til et 3-årigt
forskerstipendium på postdoc-niveau. Stipendiatet
indgår som en del af fondens rammebevilling til klas-
sisk arkæologi og antikforskning. Nærmere oplys-
ninger findes på www.novonordiskfonden.dk. 
Ansøgningsfrist er den 6. juni 2007 kl. 16. 

Novo Nordisk scholarships
Novo Nordisk would like to stimulate the interest for
research of medical students by offering two scho-
larships from 1 August 2007 or shortly thereafter to
some of the most promising research year students
in medicine. For further information please visit
www.health.au.dk/forskeruddannelsen.
Deadline for receipt of applications is 1 May, 2007.  

Vera och Greta Oldenbergs stiftelse
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig
forskning inom de humanistiska, sociala och ekono-
miska vetenskaperna genom utgivande av stipendi-
um till historiker, socialforskare, nationalekonomer,
statsvetenskapare, pedagoger eller litteraturhistoriker
med nordisk orientering. Ansökan skall vara styrelsen
tilhanda senast den 30. april 2007.

PhD School of Molecular Metabolism 
has 1 available international PhD scholarship for ap-
pointment on 1 September 2007 for a three-year pe-
riod. A further description of this PhD project can be
found at www.metabolism-phd.dk/schip.html. 
Deadline for application is 1 May 2007.

Anti Doping Danmark 
opslår hermed forskningsmidler inden for fagområdet
antidoping. Projekter af såvel medicinsk, fysiologisk
som humanistisk, samfundsvidenskabelig, juridisk og
økonomisk karakter modtages. Se hele opslaget
samt ansøgningsskema på www.antidoping.dk 
Ansøgningsfristen er 1. maj 2007 kl. 12.00.

legater

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

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

11.4.: Minikursus: Bliv e-moderator og få skrivende
og reflekterende studerende online

19.4.: Læringsobjekter – om udvikling og anvendelse
af webbaseret undervisningsmateriale

Yderligere oplysninger og tilmelding 
på www.au.dk/e-learning

doktorgraden 

ph.d.-graden

forskningsstøtte

Se alle opslag i fuld længde på www.au.dk/meddelelser 
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TTiill  lleejjee::
Nice large house for rent from July 1 to July 15,
2007 in quiet residential neighbourhood next to
Aarhus University, with walking distance to the
Center of Aarhus, the beach, and forest. 170 m2,
3 bedrooms, bathroom, living room with access to
own garden ect. 110o/day. Mobile 2325 1575
email: m.abildgaard@stofanet.dk

Dejlig villa (tæt ved skov og strand) i nærheden
af Aarhus Universitet udlejes fra 1. juli til 15. juli,
2007 til danskere eller udlændinge med tilknyt-
ning til Aarhus Universitet.
mobil 2325 1575 email: m.abildgaard@stofanet.dk

Villa for rent in Tilst, 210 m2, for the period Au-
gust 01, 2007 (or later) to December 31st, 2007.
For rent furnished or semifurnished. 3 children's
bedrooms, master bedroom, office, 2 bathrooms,
living area with open kitchen. The house has a
peaceful garden and situated on a quiet neigh-
bourhood street and 1 minutes walk to lake and
forest. About 6 km to the University, 6 km to the
Aarhus School of Business or downtown, bus
route 14. Only non-smokers. Rent 8.000 kr. per
month plus utilities. Deposit 3 months rent.
email: annie.henrik.larsen@stofanet.dk

Parcelhus på 210 kvm. til leje i Tilst fra 01.08 (eller
senere) til 31.12.07. Udlejes fuldt eller delvist mø-
bleret. 3 børneværelser, soveværelse, kontor, 2
badeværelser, bryggers, stue med åben forbin-
delse til køkkenet. Rolig have på en stille, blind
villavej, 1 minuts gang til nyanlagte søer og
skove. Ca. 6 km til universitetet, 6 km til Handels-
højskolen eller centrum, busrute 14. Kun ikke-ry-
gere. Husleje 8.000 kr./md. + forbrug. Depositum
3 md. leje. email: annie.henrik.larsen@stofanet.dk

Fantastic villa for rent close to Århus. The house
is newly built and has 186 m2 of very bright living
area. There are many unique and exciting details
in the house. Can be rented furnished if desired
from around 15 juli 2007 and for 2 years. The
house is situated on ground 2000 m2 with many
tall trees in the small village of Hesselballe, 2 km
north of Hjortshøj. Panoramic views from all
rooms. 3 bedrooms, large salon, kitchen and li-
ving area with skylights and 5 m to ceiling. Both
schoolbus and regular bus at your doorstep but
still cycling distance from Aarhus. Excellent school
facilities in safe community (Virup School District).
No smoking, pets allowed under certain condi-
tions. Rent 9000 kr monthly + utilities.
8699 3465/ 6170 8530 email: rodell@pet.auh.dk

3-værelses lejlighed udlejes i perioden midt april
til 1/10 2007. Beliggende tæt ved universitet, skov
og strand. 3 værelser – pænt og hyggeligt møble-
ret. Adgang til internet og altan. Vaskemulighed i
kælder. Kr. 5000/md alt incl. 2 mdrs. depositum.
Udlejes kun til ikke rygere. Irene Daniel 2624 2146
e-mail: leif.irene@webspeed.dk

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 på ovennævnte adresse. 

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

bolig

Ella og Holger Andersens Studielegat
Legatet kan søges af dansksindede kandidater med
klassisk-sproglig studentereksamen til videnskabelig
uddannelse, fortrinsvis dimittender fra Haderslev Ka-
tedralskole. Subsidiært til uddannelser, hvor latin
og/eller græsk indgår. Ansøgningsfrist 1. maj 2007.

Haderslev Katedralskoles Studenterlegater 
Legatet kan søges af elever, der er udgået fra Ha-
derslev Katedralskole. Ansøgningsfrist 1. maj 2007.

Læge Johannes Bitsch og Hustru
Agnes Bitsch’s Mindelegat
Af legatet uddeles årligt ca. 40 portioner af ca. 5000
kr. til medicinske studerende, der har opnået første
del af lægevidenskabelig embedseksamen, og som
har dokumenteret et behov for økonomisk bistand.
Ansøgningsskema fås på SU-kontoret ved Aarhus
Universitet, Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Århus C.
Ansøgningsfrist 1. maj 2007. 

studenterundervisere

Institut for Statskundskab
Under Studienævnet for Statskundskab og Samfunds-
fag opslås et antal stillinger som studenterundervise-
re i efterårssemestret 2007 i fagene Politisk introduk-
tionskursus, Metode I, Politisk teori- og idehistorie,
Økonomi, Komparativ politik I og Sociologi. Ansøg-
ningsfrist 20. april 2007 kl. 12.00. Opslaget kan ses
på www.samfundsvidenskab.au.dk/nyt/ledigestillinger

andre institutioner

Den Danske Ambassade i Madrid
tilbyder praktikophold i perioden 1. august 2007 til
31. januar 2008 i ambassadens politiske afdeling,
kultur- og informationsafdelingen eller handelsafde-
lingen. Ansøgningsfristen er den 28. marts 2007.  

ESA En del stillinger er opslået ledige ved den 
europæiske rum-fartsorganisation. Yderligere 
oplysninger på: www.esa.int/hr/index.htm

Danida Internationale stillinger. Yderligere oplysnin-
ger på: www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik

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

Deadline onsdag kl. 12 i ulige uger. Journalkontoret forbeholder sig ret til at forkorte opslagene i den

trykte avis med henvisning til, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger. Opslag/annoncer sendes til:

meddelelser@au.dk MEDDELELSER

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på: www.perst.dk

Konferering
SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har konfereret
doktorgraden i sygepleje til lektor EElliissaabbeetthh  HHaallll,,
ph.d., for afhandlingen “When a newborn child or
small child is critically ill. Nurses’, parents’ and grand-
parents’ experiences and dynamics in family-centred
care”.

Forsvar
SAM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i stats-
kundskab afholder cand.scient.pol. HHeellllee  ØØrrsstteedd  
NNiieellsseenn en offentlig forelæsning over emnet “I hvilket
omfang kan man indrette miljøreguleringen af land-
brugserhvervet, således at den tager hensyn til land-
mændenes beslutningsrationalitet?”. Forelæsningen
finder sted fredag den 30. marts 2007 kl. 14.15 i 
Auditorium 011, Bygning 1324.

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin
holder cand.med. CChhrriissttiiaann  LLooddbbeerrgg  HHvvaass den 30.
marts 2007 kl. 14.00 et offentligt forsvar med titlen
“Modulation of cellular immune response by bacterial
products. Implications for Chrohn’s disease”. Forsva-
ret finder sted i Auditorium 4, Søauditorierne, Byg-
ning 1252.

Tildelinger
SAM
Det Akademiske Råd har den 7. marts 2007 tildelt
SSiimmoonn  CCaallmmaarr  AAnnddeerrsseenn ph.d.-graden i statskundskab
på grundlag af afhandlingen “Politisk styring af sko-
lerne: Nødvendigt og umuligt?”

NAT
Det Naturvidenskabelige Fakultet har tildelt ph.d.-gra-
den i naturvidenskab til følgende:

Cand.scient. EEbbbbee  SSllootthh  AAnnddeerrsseenn for afhandlingen
“The Structure, Function & Evolution of HIV-1 RNA”.

Cand.scient. MMooggeennss  CChhrriisstteennsseenn for afhandlingen
“Guest-Host Interactions in Potential Thermoelectric
Materials”.

EEmmiilliiaannoo  CCllóó for afhandlingen “Synthesis of Novel
Two-Photon Singlet Oxygen Sensitizers and Develop-
ment of DNA-Programmed ‘On-Off’ Switchable Singlet
Oxygen Sensitizers”.

Cand.scient. MMaaiikkeenn  GGuussttaaffssssoonn  for afhandlingen
“Velocities and Structures in the Orion Molecular
Cloud”.

Cand.scient. CChhrriissttiiaann  KKiirrkkeeggaaaarrdd for afhandlingen
“Programming with XML”.

Cand.scient. SSiimmoonn  BBoo  LLaarrsseenn for afhandlingen “Per-
vasive Home Care – Technological support for treat-
ment of diabetic foot ulcers at home”.

Cand.scient. RRuunnee  JJoohhaannsseenn  LLjjuunnggmmaannnn for afhand-
lingen “Secondary Invariants for Families of Bundles”.

Cand.scient.oecon. RRaassmmuuss  VViinntthheerr  RRaassmmuusssseenn for af-
handlingen “Hybrid IP/CP Methods for Solving Sports
Scheduling Problems”.

Cand.scient. JJaaccoobb  FFrriiiiss  SShheerrssoonn for afhandlingen
“Quantum Memory and Teleportation Using Macro-
scopic Gas Samples”.

Cand.scient. AAnnddeerrss  RReeiitteerr  SSkkoovvbboorrgg  for afhandlingen
“The Moduli Space of Flat Connections on Surface
Poisson Structures and Quantization”.

VVaalleerriiaa  TTeelloonnii for afhandlingen “Bioacoustic study of
clicks from diving sperm whales”.

Cand.scient. JJeessppeerr  BBøøjjee  AAnnddeerrsseenn for afhandlingen
“Antitumor Activity of Interferon – Regulation and Me-
chanism of Action of the IFN-Stimulated proteins
ISG15 and RNase-L”.

stillinger
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Tirsdag 27.
kl. 18-21. hr-junglen
Få styr på, hvad Human Resources er, og hvad det
kan gøre for dig. Tre oplægsholdere giver deres per-
sonlige indgangsvinkel til HR-området: Ph.d. Jakob
Krause-Jensen, DPU og Afdelingen for Etnografi og
Socialantropologi, ledelseskonsulent Bent Jacobsen
og personalechef Kjeld Lang fra Forskningscenter
Foulum (Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet). Til-
melding hos aarhus@dm.dk  sTUDENTERHUS åRHUS,
Nordhavnsgade 1. Arr.: DM-stud.

kl. 19-21. naturvidenskabelige gennembrud 
Vores forbrug af råstoffer og udledning af produkter
har en meget stor betydning for klodens økologiske
balance. I dette foredrag fortæller professor Niels
Peter Revsbech, Biologisk Institut, om økologi som
forståelsesramme. Søauditorierne. 
Arr.: Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Onsdag 28.
kl. 10. international club
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. Faculty Club, Building 1421,
Fredrik Nielsens Vej.

kl. 14.15. kronens borge i senmiddelalderen
Ph.d.-stipendiat Heidi Maria Møller Nielsen, Aarhus
Universitet, i afdelingens onsdagsseminar. Aud. 5,
Moesgård. 
Arr.: Middelalder- og Renæssancearkæologi.

kl. 16-18. hvad er staten?
Bjørn Møller fra DIIS taler om svage og fejlslagne
stater i Afrika, og hvorfor de er blevet sådan. Lok.
025, Institut for Statskundskab. Arr.: Kritisk Profil.

kl. 16.30-18. forskning i fokus
Hvad skal vi med det nationale, når vi nu lever i en
stadig mere globaliseret verden? spørger lektor 
Michael Böss i et forsvar for nationen. Aud. 1, 
Søauditorierne. Arr.: Aarhus Universitet, Folke-
universitetet og Politiken.

kl. 19. the english gentleman merchant 
Museumsinspektør, ph.d. Søren Mentz om de ansatte
hos East India Company, som i det 17. og 18. århun-
drede drev en omfattende privathandel med England
og brød kompagniets monopol. Entre 25 kr. Richard
Mortensen Stuen, Studenternes Hus. Arr.: Historia.

kl. 19. det faderløse samfund
Historikeren Henrik Jensen om fader- og autoritetsta-
bet i det 20. århundredes Europa, hvor pligten og
skylden fortoner sig i fortiden. Det kan føles som en
frihed, men ende som en manipuleret og fragmente-
ret verden af individer i evig konkurrence – en ver-
den af ofre. Studenterpræst Elisa Wejse prædiker ved
den indledende studentergudstjeneste. Møllevangs-
kirken. Arr.: Studentermenigheden.

kl. 20. open mike café
Erfarne og nye stand-up-komikere er på scenen
denne aften. Kr. 50/30. pAKHUSET, Nordhavnsgade 1.
Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS.

Torsdag 29.
kl. 19. guds psykologiske brugsværdi
Det religiøse og Gud udgør en “psykologisk ilt”, 
der understøtter opfyldelsen af behovet for identitet,
fælleskab og mening. Lektor Jan Tønnesvang, Psyko-
logisk Institut, giver nogle teoretiske bud på, hvornår
tro kan fungere som katalysator for sund selvudvik-
ling, og hvornår den fører til fanatisme og forvræn-
gede selvbilleder. Bygn. 1483, lok. 533, Nobelparken.
Arr.: Kristent Forum for Psykologistuderende.

kl. 19.30. fra kundskabens træ 
til kærestesorger
Med udgangspunkt i sin kanoniserede film Kundska-
bens Træ fortæller Nils Malmros om sin vej fra selv-
lært amatør til professionel instruktør af ni spillefilm.
Desuden vil han fortælle om baggrunden for Kære-
stesorger, der er en slags fortsættelse af Kundska-
bens Træ og aktuelt optages i Viborg over tre år. Der
vil blive vist scener fra begge film. Studenternes Hus.
Arr.: Studenterkredsen.

kl. 19.30. poesiens fænomenologi
Morten Søndergaard, forfatter og redaktør på 
Hvedekorn, og lektor Svend Østergaard, Center 
for Semiotik. Mødelokale 1, Studenternes Hus. 
Arr.: Idéhistorisk Forening.

kl. 19.30. kristendom i modlys
Cafédialog om kristendom og andre religioner. Er 
der forskel, og i så fald på hvilke punkter? Hvad 
skal man stille op med dogmerne om treenigheden
og Jesu opstandelse? Det Økumeniske Center, 
Kløvermarksvej 4. Arr.: IKON.

Mandag 2.
kl. 14.15. fysiks særegne 
bidrag til almendannelse
Bjarke Skipper Petersen, IMFUFA, Roskilde Universi-
tetscenter. Kollokvierum G4, Matematisk Institut,
bygn. 1532. Arr.: Steno Instituttet.

kl. 20. fuldmåneaften i planetariet 
Himmelmyter om forårets stjernebilleder med 
musik under planetariets stjernehimmel. 
Forestillingen gentages kl. 21.30. Kr. 60. Steno 
Museet, C.F. Møllers Allé, Universitetsparken.

Tirsdag 10.
kl. 19.30. broderliste og korstog
I lyset af den seneste forskning i korstogsbevægel-
sens indflydelse i Danmark kaster Janus Møller Jen-
sen nyt lys over en gåde i den danske middelalder.
Entre 25 kr. Richard Mortensen Stuen, Studenternes
Hus. Arr.: Historia.

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 11.
kl. 10. international club
The Danes and their perception of the role of scien-
ce in society, by Director Karen Siune, the Danish
Centre for Studies in Research and Research Policy.
Faculty Club, Building 1421, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 14-16. anthropology is not etnography
Professor Tim Ingold, University of Aberdeen, on how
to enhance anthropology’s potential to engage with
biology, psychology and archaeology on the great
questions of the origin and destiny of humankind.
Aud. 4, Moesgård. 
Arr.: Afd. for Antropologi og Etnografi.

kl. 16-18. hvad er staten?
Lektor Steen Schaumburg-Müller om menneskerettig-
heders tvetydige forhold til staten, som de på en
gang er afhængige af og skal beskytte imod. A1, 
Institut for Statskundskab. Arr.: Kritisk Profil.

Torsdag 12.
kl. 14.15. intellektuel 
anskuelse og entusiasme
Lektor Jørn Erslev Andersen om geni og galskab i
Kants kritik af dømmekraften. Lok. 124, bygn. 1584,
Langelandsgade 139. 
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet for
Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 17.30. socialanalytisk samtidsdiagnose
Cafémøde med lektor og programleder Jens Erik Kri-
stensen, der fortæller om strategier og aktuelle ind-
satser i et grundforskningsprogram ved Danmarks
Pædagogiske Universitet. 200 kr. (stud. 50 kr.) inkl.
sandwich m.m. Nobelsalen, bygn. 1453, Nobelparken.
Tilmelding senest 28. marts hos aarhus@dpu.dk

kl. 19.30. ahab – moby dicks 
mest gådefulde karakter?
En af de allerstørste Melville-kendere, professor 
Richard Weisberg, Cardozo Law School, om den 
tyranniske kaptajn Ahab. Hvem er han, og hvad 
repræsenterer han? Og hvorfor er han så monoma-
nisk besat af tanken om at dræbe den store hvide
hval? Studenternes Hus. Arr.: Studenterkredsen.

kl. 19.30 så nær, så fjern
Lektor Thomas Schwartz Wentzer om Heidegger og
spørgsmålet om væren. Hornungstuen, Studenternes
Hus. Arr.: Idéhistorisk Forening.

Mandag 16.
kl. 14.15. health and disease in american 
public education movies 1930s-1950s 
A selection of rarely seen public health movies 
released between 1938 and 1957 presented by
David Cantor, National Library of Medicine, Bethesda,
USA. Kollokvierum G4, Matematisk Institut, bygn.
1532. Arr.: Steno Instituttet.

kl. 15.15-18. endelighed 
– endetid – fuldendelse
I foredragsrækken om “Jordens undergang” taler 
professor, dr. theol. Peter Widmann om teologisk 
eskatologi i nyere tid og dens forhold til naturviden-
skabelige erkendelser. Mødelokale 2. Studenternes
Hus. Arr.: Forum Teologi Naturvidenskab.
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Oplysninger om arrangementer sendes til campus@au.dk KALENDER
27. marts – 16. april

ungdomstræf
den tyske forbundskansler angela merkel inviterer omkring 300 unge mennesker i alderen fra 18 til 25 år 

til berlin i dagene fra 24. til 29. juni 2007. i forbindelse med afslutningen af det tyske eu-formandskab 
skal de unge fra eu’s 27 medlemstater mødes under mottoet  

“unterwegs in europa: chancen für junge menschen, in europa zu lernen, zu arbeiten und zu leben”. 
for at deltage skal unge fra alle eu-lande indsende projektforslag, der beskæftiger sig 

kunstnerisk med dette motto  i musik, dans, film, foto, nye medier, teater, bildende kunst og ord. 
en tysk-dansk jury vil udvælge de danske deltager blandt de indsendte forslag.

informationer til ansøgning findes under www.kopenhagen.diplo.de.  

yderligere informationer findes snarest under www.europaeisches-jugendtreffen2007.eu
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Ingen semestre uden et seminar, hvor teologen og
filosofen K.E. Løgstrup er omdrejningspunktet. Den
holder ikke helt, men bemeldte Århus-teolog er end-
nu en gang på banen, når forskere og andre mødes
for at diskutere dannelse og uddannelse.

Det sker med afsæt i et af Løgstrups sidste fore-
drag, som han holdt i 1981, da Danmarks Lærerhøj-
skole havde 125 års jubilæum. “Skolens formål” var
emnet, og selvom Løgstrup talte om folkeskolen,

mener arrangørerne, at hans
tanker om den også har

relevans for dagens
universitet.

– De kan bru-
ges som korrek-
tiv til meget af
det, der sker på
universiteterne i
disse år, siger
postdoc David

Bugge fra Afd. for
Systematisk Teolo-

gi. Han har sammen
med undervisnings-

adjunkt Peter Aaboe Sø-
rensen fra Idéhistorie arran-

geret seminaret.

– Løgstrup siger bl.a. noget væsentligt om under-
visning, som universiterne og politikerne jo helt be-
rettiget har meget fokus på. Men i debatten om den
er meta- og modeord som kompetence kvalifikatio-
ner og læring alt for fremherskende. Når Løgstrup
taler om undervisning, er han er mere substantiel
og fokuserer på indholdet i undervisning og ikke
bare metaaspektet. Han siger, det afgørende i sko-
len ikke er uddannelse, men tilværelsesoplysning,
forklarer David Bugge, der selv skal runde seminaret
af med et indlæg om fortællingens rolle i dannelse
og uddannelse.

– Netop fortællingen holder liv i det, Løgstrup
kaldte den uindhentelige kulturoverlevering, som
han fandt i kunsten, religion og filosofien, og som
han også tale om i sit foredrag. Det giver stadig me-
ning at læse om eviggyldige indsigter i tilværelsen,
som vi finder dem hos Platon, Luther og Goethe.
Modsat akkumulerer og indhenter den naturviden-
skabelige overlevering fortidens viden, og den byg-
ger på teori, metode, resultater og ranking, som i
dag i alt for høj grad præger åndsvidenskaberne
dag og vulgariserer dem. Så Løgstrups modstilling
af teori og fortælling er også højaktuel for det mo-
derne universitet, mener David Bugge. 

mellem dannelse og uddannelse
tværfagligt seminar
30. marts kl. 9-17
det teologiske fakultet
se www.teo.au.dk

Der er lagt op til et par intense dage i Studenter-
hus Århus, som danner ramme om en landsdæk-
kende iværksættercamp. Her skal deltagerne på to
dage igennem et program, der er en komprimeret
udgave af et 12-ugers uddannelsesforløb for stu-
derende med et spirende iværksættergen. Går du
rundt med et sådant, kan du her få indsigt i og
viden om at udvikle og virkeliggøre iværksætter-
projekter. 

Forløbet er lagt til rette af erfarne folk fra det
Ørestadsbaserede Startup Company, der bringer
deltagerne vidt omkring i den kreative proces fra
idé til virkelighed. Det foregår ved projektarbejde i
tværfaglige grupper suppleret med en række oply-
sende, praktiske og kreative oplæg. Hertil kommer

coaching af deltagernes idéer, kompetencer og
muligheder. 

Man kan enten medbringe egne spirende pro-
jekter, som mangler et skub for at blive virkelig-
gjort, eller vælge ét af de idéoplæg, der bliver
præsenteret på iværksættercampen, som arrangø-
rerne lover vil give den indre iværksætter et skub
fremad. Arrangementet koster 150 kr., hvis man
melder sig til senest 1. april hos www.krydsogtva-
ers.com

iværksættercamp
3.-4. april – begge dage kl. 10-20
studenterhus århus

co
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k

Terrorismen og den moderne radikale islamisme
er temaet for et endagsseminar med særlig vægt
på al Qaedas legitimering af terror som et religi-
øst og politisk instrument. Jesper Garsdal fra
Idéhistorie indkredser, hvad islam er og Tina Ma-
gaard, Statskundskab, sætter fokus på fjendskab
og vold i Koranen, inden Mikkel Thorup, Idéhis-
torie, efter frokosten afslutter med at diskutere

Osama bin Ladens verdensanskuelse samt hans
politisk-religiøse kritikker og målsætninger.

osama bin ladens religiøse 
og politiske tænkning
13. april kl. 9-14
nobelparken, bygn. 1455, lok. 116
se www.ifi.au.dk

dannelse og uddannelse

iværksættercamp 

KALENDER

islam og terror



Benzoesyre – måske bedre kendt som kon-
serveringsmidlet med E-nummer 210, der
findes i blandt andet marmelade, slik og so-
davand – er, så vidt vi ved i dag, ganske
ufarligt. Det kan give nogle milde overføl-
somhedsreaktioner hos sarte personer, men
det er der jo så meget, der kan.

I 1951 blev der imidlertid gisnet om, at
benzoesyren kunne have særdeles skræm-
mende farmakodynamiske virkninger. 

Bagsiden er via Universitetshistorisk Ud-
valgs mellemkomst kommet i besiddelse af
et læserindlæg i Ugeskrift for Læger fra den
4/1 1951. Her skriver en vis dr. Baltazar H.
Petersen om sine erfaringer med en højst
sælsom bivirkning ved benzoesyre. 

Baltazar H. Petersen er i sin lægebolig i
Nørre Valslev blevet opsøgt af en 17-årig
gymnasiast, der i løbet af de seneste tre må-
neder har lidt af pludselige smertefulde
erektioner. Tilstanden kendes også under
navnet priapisme (efter den græske frugtbar-
hedsgud Priapus) og består i al sin enkelhed
af langvarige krampagtige erektioner uden
forudgående seksuel stimulering. Tilstanden
kræver øjeblikkelig lægehjælp, da vævet i
lemmets svulmelegemer ellers kan lide vari-
ge skader. 

Baltazar H. Petersen skriver om episoden:
“Ved nøjere udspørgen viser det sig, at til-

fældene kun optræder, når han (den 17-årige
gymnasiast, red.) er på besøg hos en jævnal-
drende veninde, der i moderens fravær trak-
terer ham med the og jordbærsyltetøj, der
menes konserveret med benzoesyre. Under
besøg, hvor han hos en moster nyder jord-
bærsyltetøj, der er konserveret med Atamon,

optræder disse tilfælde aldrig. At
symptomerne kan forklares ved 
benzoesyren, er der for mig ingen
tvivl om.”

Dr. Petersen kaster sig efterføl-
gende ud i en malerisk beskrivelse
af benzoesyrens øvrige “irritative
virkninger” baseret på egne erfa-
ringer og iagttagelser. 

“I min kones sommerferie, hvor
jeg i udstrakt grad har været hen-
vist til at klare mig med dåsemad,
der ligeledes er konserveret med
benzoesyre, har jeg ofte bemær-
ket følgende symptomer: Ulide-
lig træthed, slaphed, ulyst til ar-
bejdet og vand i munden, bo-
blen i abdomen og klemmen i
epigastriet. Endvidere uro i
benene, tråde på afføringen,
tørhed i endetarmen, kløe i
genitalregionen og svien i
spidsen af urinrøret samt
uklar urin og bundfald ved
henstand,” skriver Baltazar
H. Petersen i et sprog, der
elegant kombinerer læge-
latin med prosaiske dybder.

Med til historien hører, at Stud.med.-bla-
det i et efterfølgende nummer kunne afsløre,
at Nørre Valslev slet ikke eksisterer, og at dr.
Baltazar H. Petersens interesse for konserve-
ringsmidlers erektile bivirkninger formentlig
blot var resultatet af en vittig medicinstude-
rendes kreativitet. Men da var læserindlæg-
get trykt i det fine Ugeskrift for Læger.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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Weekend-vejret værst

Det mest omfattende vejrstudie nogensinde har be-
kræftet, hvad de fleste vidste i forvejen: Vejret er
dårligere i weekenden end på hverdage.

Det er meteorologer fra universitetet i Karlsruhe,
der har evalueret 6,3 millioner stykker klimadata fra
Europa i perioden 1991 til 2005, og deres konklu-
sion er klar: Statistisk set er vejret dårligst i week-
enden. 

Særligt lørdag er slem. Lørdagen er gennemsnit-
ligt den mest regnfulde og koldeste dag i løbet af
ugen, mens onsdage er de varmeste og mandage de
tørreste. Der er gennemsnitligt flest solskinstimer
om tirsdagen – 15 minutter mere end om lørdagen,
hvor skylaget er tykkest.

Ifølge meteorologerne er folk selv skyld i deres
vejrmæssige uheld – i hvert fald dem, der bor i stor-
byen. Udstødningsgasser fra biler skaber således et
fint lag støv, der skærmer for solen og fremmer sky-
formationen. Effekten af udstødningsgasserne kom-
mer med en vis forsinkelse, og derfor det ikke un-
derligt, at weekendvejret er præget af flere skyer.

Aggressive, kortbenede scorekarle

Kortbenede, aggressive mænd havde engang en
stor fordel, når det gjaldt om at erobre kvinder. Men
det ændrede sig, da menneskets forfædre lærte at
fremstille og bruge våben, lyder en af konklusioner-
ne i en artikel i det seneste nummer af tidsskriftet
Evolution.

Det er professor David Carrier fra universitetet i
Utah, der har fremsat hypotesen om,
at kortbenede hominider havde stor
sexappeal for fire mio. år siden. Carri-
er, der især har studeret fossiler af
hominider af slægten Australopithe-
cus (på dansk bedre kendt som syd-
aber), mener, at korte ben gjorde Au-
stralopithecus bedre til at slås, fordi
det gav dem et lavere tyngdepunkt og
dermed bedre balanceevner end
andre hominider. De havde simpel-

then en evolutionær fordel i kampen om kvinderne.
Carrier har også set på forholdet mellem benlæng-

de og aggressivitet blandt moderne aber. Hos alle
primater undtaget mennesket har hunkønsvæsenet
relativt længere ben end hankønsvæsenet. Det anty-
der ifølge Carrier en sammenhæng mellem aggressi-
vitet og korte ben. Når det forholder sig modsat hos
mennesket (mænd har længere ben end kvinder,
men er mere aggressive), kan det ifølge den ameri-
kanske professor skyldes, at mennesket lærte at
lave våben. Det betød, at det ikke var så afgørende,
hvor god manden var til at stå fast i en rask næve-
kamp. Det blev vigtigere at kunne gå og løbe over
længere distancer.
Australopithecus levede for mellem to og fire mil-

lioner år siden og var mellem 120 og 140 cm høje. 

Polske stenaldermænd 

Og vi bliver i arkæologiens verden. Nye udgravnin-
ger i Polen tyder på, at polske stenaldermænd var
glade for kvinder med de rette kurver. 

I en artikel i tidsskriftet Antiquity beskriver polske
arkæologer således fundet af 30 15.000 år gamle
kvindelige figurer, der er skåret ud i flintesten og
knogler. De 30 figurer beskrives som “kurvede
kvindelige figurer med særdeles prominente bagde-
le”.

Arkæologerne peger på, at store bagdele har væ-
ret udtryk for, at en kvinde var velnæret og sund.
Det vides ikke, om de 30 figurer repræsenterer be-
stemte kvinder eller blot er idealiseringer af den
kvindelige figur. 

Redigeret af Hans Plauborg

Heureka!!!

Kineserne er særdeles innovative, når det gæl-
der nye uddannelsesinitiativer på universite-
terne. I CAMPUS nr. 18 2006 skrev vi om,
hvordan Xiamen-universitetet i det sydøstlige
Kina har indført obligatoriske golfkurser for
studerende på en række eliteuddannelser.
Evner inden for sporten er nemlig vigtige for at
kunne netværke med forretningsforbindelser,
lyder argumentet.
Nu er de på banen igen – kineserne – denne
gang med et forslag om mere bordtennistræ-
ning på universiteterne. 

Baggrunden er, at Kinas unge er holdt op
med at dyrke den kinesiske nationalsport, og
de, der spiller, er ikke længere suveræne. Det
store wake-up call kom, da Kinas ungdoms-
landshold for nylig blev lammetævet af rivaler-
ne fra Sydkorea. “Skandale,” skreg Kinas land-
stræner Cai Zhenhua og anklagede indirekte
Kinas ny-kapitalistiske system for at være
årsag til miseren: Det statsprofessionelle sys-
tem, hvor staten betaler de bedste spillere for
at stå og smashe til den 2,7 gram lette bold
dagen lang, er under opbrud, så nu tør ingen

forældre satse på en bordten-
niskarriere for deres børn.

Derfor er Cai Zhenhua
sammen med det kinesiske
bordtennisforbund gået i dia-
log med universiteter i Beij-
ing og Shanghai om at opret-
te deciderede pingpong-insti-
tutter på universiteterne. Her
skal pingpong-talenterne
læse om formiddagen og
træne til at redde nationens
ære ved det grønne bord om
eftermiddagen.

– Vi vil have de bedste
spillere tilbage til bordene og
samtidig garantere dem lan-
dets bedste uddannelse. Det
er den bedste ide, vi kan
komme på for at løse vores nationale problem,
siger Cai Zhenhua til China Daily.   

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Håndgribelige observationer med konserverings-
midlerne Atamon og benzoesyre havde ifølge
Ugeskrift for læger anno 1951 vidt forskellig 
påvirkning på bl.a. potensen. Ifølge dr. Baltazar
H. Petersen medførte indtag af benzoesyre 
således smertefulde erektioner, mens Atamon
virker lige modsat – nærmest konserverende.   

anatomisk

Konserveringsmidler 
påvirker potensen

Pingpong-institutter på uni
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