
Universitetsranglister vokser i både antal og indflydelse. Forskere konsul-
terer dem, hvis de overvejer at søge et job på et udenlandsk universitet. 
Universiteterne bruger dem i deres markedsføring og til at sætte strate-
giske mål. Studerende kigger på dem, inden de beslutter sig for, hvilket 
universitetet de skal søge ind på, og store virksomheder skeler til dem, når 
de ansætter nyuddannede.

Det sker på trods af, at ranglisterne har alvorlige metodologiske be-
grænsninger. En ny engelsk undersøgelse antyder, at nogle ranglister 
mere måler det, der kan måles, i stedet for at måle det, der tæller, mens 
andre ranglister bare ikke måler godt nok.

På Aarhus Universitet siger flere ledere, at de ikke lægger vægt på 
universitetsranglister.

– Jeg opfatter ranglister som rene mediestunts, som overvejende er 
til benefice for journalister og i øvrigt til almindelig underholdning. Jeg 
bekymrer mig overhovedet ikke om dem, siger Svend Hylleberg, dekan på 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Men hvad er det for indikatorer, der måles på, og hvordan vægtes de i de 
enkelte rankings? Findes der i det hele taget et sæt indikatorer, der objek-
tivt og indiskutabelt kan måle universiteters performance?



Først vil jeg gerne byde velkommen til Aarhus 
Universitets nye prorektor for videnspred-

ning, Søren Frandsen – se præsentation side 7. 
Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med valget af 
Søren Frandsen, der som direktør for Fødevare-
økonomisk Institut ved Københavns Universitet 
kommer med en stærk og relevant viden på de 
områder, som han nu i samarbejde med det 
øvrige rektorat skal løfte. At Søren Frandsen er 
uddannet økonom fra Aarhus Universitet, og 
at jeg i resten af denne leder vil beskæftige mig 

med økonomi, ligner næsten en tanke – det er 
det nu ikke. Det skyldes derimod, at bestyrelsen 
den 28. april godkendte AU’s regnskab for 2007 
og budgettet for 2008. 

For mange ansatte og studerende er budget-
ter og regnskaber ikke begreber, man forbin-
der med noget særligt positivt. Sandsynligvis 
udløser det hos de fleste associationer om 
begrænsninger og bureaukrati. Men uanset om 
vi kan lide det eller ej, så slipper vi ikke for at 
benytte os aktivt af disse værktøjer. De er helt 
nødvendige for at kunne træffe beslutninger og 
følge op på disse.

Det er stadigvæk lidt kompliceret at få fuldt 
overblik over regnskabet, fordi Det Jordbrugs-
videnskabelige Fakultet og Danmarks Miljøun-
dersøgelser i 2007 ikke var regnskabsmæssigt 
integreret i universitetet.

Tager vi det hele med, havde Aarhus Univer-
sitet i 2007 en samlet omsætning på 4,3 mia. 

kroner – et ganske betydeligt tal for en uddan-
nelsesinstitution. Det svarer faktisk til omsætnin-
gen i en middelstor dansk industrikoncern. Net-
toresultatet blev på 1,2 mio. kr., hvilket er nogle 
få millioner under budgettet. For nogle måneder 
siden tegnede resultatet til at blive et stort tocif-
ret underskud, hvilket ganske givet skyldes, at 
forsigtigheds-princippet blandt beslutningstager-
ne var mere udtalt ved tredje kvartals afslutning. 

At det gik bedre end forventet er positivt set 
med bestyrelsens øjne, ikke mindst set i lyset 
af den kraftige satsning, der nu er truffet be-
slutning om i budgettet for 2008.

Her bliver der for alvor trådt på speederen 
med det resultat, at budgettet viser et under-
skud på 96 mio. kr. Det siger sig selv, at man 
med en egenkapital på ca. 400 mio. kr. ikke 
kan fortsætte en sådan egenfinansieret ekspan-
sionsstrategi over flere år. 

Bestyrelsen har godkendt den ekspansive 

linje for 2008, fordi man er overbevist om, at 
det er i Aarhus Universitets langsigtede inter-
esse at skabe vækst nu og ikke vente på, at der 
først bliver frigivet eksterne midler som følge 
af den nu vedtagne finanslov.

Beslutningen om at satse særlig kraftigt i 
2008 er et godt eksempel på, hvad vi taler om, 
når vi drøfter frihedsgrader for et universitet. 
Med den forholdsvis begrænsede egenkapital, 
vi har nu, kan vi kun gøre noget særligt et en-
kelt år, men man kan som sagt ikke holde var-
men ret længe ved at tisse i bukserne.

Derfor vil jeg benytte lejligheden til at un-
derstrege et stærkt ønske fra bestyrelsen om, 
at staten overdrager bygningsmassen til uni-
versitetet. Det vil skabe det økonomiske råde-
rum, der gør det muligt at træffe de strategisk 
rigtige afgørelser i forhold til at fremtidssikre 
universitetet i en stadig stigende national og 
international konkurrencesituation. 



På bestyrelsesmødet den 28. april 
præsenterede rektoratet bestyrelsen 
for en visionsplan for den fysiske 
udbygning af universitetet i Århus. 
Det er en meget ambitiøs plan, der 
opererer med, at den eksisterende 
bygningsmasse på ca. 393.000 
bruttokvadratmeter over en 20-års 
periode skal stige til 752.000 brut-
tokvadratmeter.

– Vi tror grundlæggende på, at 
Aarhus Universitet i de kommende 
år vil vokse betragteligt. Vores opti-
misme bunder i den politik, som nu 

ligger til grund for universiteterne, 
og den kraft og ambition, der præger 
universiteterne lige nu. Derfor er det 
utroligt vigtigt, at vi allerede nu gør 
os overvejelser om og tager aktion 
til en udvidelse af Aarhus Universi-
tet, siger bestyrelsesformand Jens 
Bigum.

Bestyrelsen er meget opmærksom 
på Aarhus Universitets unikke sam-
menhængende campusstruktur, 
som man for alt i verden ønsker at 
bevare.

– Århus er en by i rivende udvik-
ling, og universitetet fylder meget i 
bybilledet. Derfor skal vi naturligvis 
også kende vores besøgelsestid og 
gøre opmærksom på de store ud-

Med et såkaldt Eksternt Råd styr-
ker Det Teologiske Fakultet nu 
sine forbindelser til det omgivende 
samfund. Rådet er en pendant til de 
aftagerpaneler, som andre fakulteter 
har oprettet, men det har fået et bre-
dere perspektiv.

– Vi vil også inddrage rådet i fa-
kultetets strategiske planlægning, 
forskningssatsninger, videnspred-
ning og øvrige samarbejde med om-
verdenen, forklarer dekan Carsten 
Riis. Han synes begrebet ”aftagerpa-
nel” indsnævrer perspektivet til en 
handelsrelation, hvor universitetet 
sælger og omverdenen køber. 

– Vi har også behov for at genetab-
lere det input til forskningen, vi fik 
fra de eksterne repræsentanter i det 
tidligere fakultetsråd. Det er ikke et 
spørgsmål om at give rådet indflydel-
se på vores forskning, men ligesom 
uddannelserne skal have relevans og 

kvalitet, vil også gerne drøfte vores 
prioriteringer i forskningen med om-
verdenen, siger dekanen.

Rådet erstatter de ad hoc-møder, 
som tidligere fandt sted mellem fa-
kultetet og aftagerne af de teologiske 
kandidater, samt de møder i Det 
Humanistiske Fakultets aftagerpanel, 
hvor Religionsvidenskab sad med 
som observatør. Nu skal Eksternt 
Råd blandt sine opgaver også bidrage 
til at skabe mere tidssvarende uddan-
nelser. Derfor er repræsentanter fra 
EnergiMidt og Ole Kirk’s Fond også 
med ved rådets møder.

– Det er stadig en væsentlig 
opgave at uddanne præster. Men 
teologer får også arbejde andre 
steder, så derfor skal Eksternt Råd 
også afspejle det mere utraditionelle 
arbejdsmarked og give input til valg-
moduler, som de studerende kan 
tone deres uddannelse med, siger 
Carsten Riis.

videlsesplaner, vi har, siger Jens 
Bigum og understreger, at universi-
tetet for alt i verden skal undgå en 
knopskydningsudbygning.

– De studerende har kritiseret visio-
nen for ikke at være ambitiøs nok, 
hvad angår studiemiljøet.

– Den kritik er skudt over målet 
og må bygge på en misforståelse. Vi 
opererer med en rammeplan, der 
skal sikre universitetets udviklings-
muligheder i Århus. Vi er slet ikke 
begyndt at diskutere, hvad bygnin-
gerne eventuelt skal indeholde, siger 

formanden og understreger, at hele 
bestyrelsen bakker op om planerne 
– også de studerende.

– Er der i visionsplanen taget stil-
ling til en fysisk samling af det nu 
landsdækkende universitet i Århus?

– Det er der overhovedet ikke 
taget stilling til. Rammeplanen skal 
gøre det muligt for universitetet at 
udvikle det nuværende campusareal 
i forhold til den økonomiske prog-
nose, vi har opstillet. Vi skal jo bl.a. 
tage højde for regeringens og forligs-
partiernes mål om, at 50 procent af 

en ungdomsårgang på sigt skal have 
en videregående uddannelse, siger 
formanden.

Næste skridt bliver en drøftelse 
med Århus Kommune, men også her 
forventer bestyrelsesformanden en 
positiv holdning til universitetets 
udvidelsesplaner i Århus.

– Vi har ikke drøftet planen i 
detaljer med kommunen, men det 
er min klare overbevisning, at kom-
munen vil bakke op om disse planer, 
siger han.



De mange universitetsranglister har 
alvorlige metodologiske begrænsnin-
ger. Alligevel vokser ranglisternes 
indflydelse hurtigere, end de bliver 
produceret.

Det viser en ny engelsk undersø-
gelse bestilt af The Higher Educa-
tion Funding Council for England 
(Hefce), der siden 1992 har stået for 
fordelingen af økonomiske midler 
til de højere læreanstalter i England. 
Undersøgelsen peger blandt andet 
på, at der mangler gennemsigtighed 
i måden, hvorpå ranglisterne udar-
bejdes. Desuden er ranglisterne som 
de kendte Times Higher Education 
Ranking og Shanghai Jiao Tong 
University’s Academic Ranking af 
World Universities mere optaget af 
at sende et budskab ud fra de tal, der 
er til rådighed, frem for at udvikle 
klare og konsistente begreber ved-
rørende akademisk performance, og 
hvordan man måler den. Forskerne 
bag undersøgelsen udtrykker det 
på den måde, at ranglisterne mere 
måler det, der kan måles, i stedet for 
at måle det, der tæller.

Undersøgelsen, der er foretaget af 
forskere ved The Centre for Higher 
Education Research and Informa-
tion, inddrager bl.a. en menings-
måling blandt medarbejdere fra 91 
videregående uddannelsesinstitutio-
ner. Af den fremgår det, at mange 
universitetsforskere og -undervisere 
opfatter ranglisterne som temmelig 
idiosynkratiske bud på, hvad et godt 
universitet er. Alligevel påvirker en 
dårlig rangering humøret negativt 
på et universitet eller et fakultet. 
Folk bliver bange for, hvad en dårlig 
placering på en rangliste siger om 
dem. De synes, de arbejder hårdt, 
underviser og publicerer på et højt 
niveau, og så fortæller ”de nyeste 
tal”, at det gør de måske ikke. Hvilke 
konsekvenser kan det mon få, spør-
ger mange sig selv.

Den engelske undersøgelse viser 
også, at universitetsledelserne er 
begyndt at bruge ranglisterne mere 
aggressivt. Mange steder bliver de 
set som vigtige indikatorer for aka-
demisk performance, og på nogle 
universiteter er bestemte place-
ringer på ranglisterne deciderede 
strategiske mål. Men et af de store 

problemer for universitetsledelserne 
er, at mange af de indikatorer, som 
ranglisterne måler på (det kunne 
være lærer/studerende-ratioen eller 
antallet af udenlandske forskere), 
kan være i direkte modstrid med 
andre ønskværdige målsætninger: 
større optag af studerende, livslang 
læring, stærkere engagement i lokal-
samfundet, styrket samarbejde med 
erhvervslivet osv. Indikatorerne for 
god performance er således langt 
bredere, end det afspejles i den en-
kelte rangliste.

Et andet problem, undersøgelsen 
også afdækker, er, at ranglisterne i 
dag bliver brugt til flere formål end 
”forudset”. For eksempel har de fået 
en vis opmærksomhed i offentlig-
heden, og de har i dag indflydelse 
på såvel forskeres, studerendes, 
arbejdsgiveres og statslige aktørers 
handlinger. Forskere konsulterer 
dem, hvis de overvejer at søge et 
job på et udenlandsk universitet. 
Internationale studerende kigger 
på dem, inden de beslutter sig for, 
hvilket universitetet de skal søge 
ind på. Store virksomheder skeler til 

Rapporten antyder problemet i selve 
titlen: Counting what is measured 
or measuring what counts? De 
mange ranglister, der vil vise, hvor-
dan universiteterne performer på 
udvalgte parametre, måler måske 
slet ikke det, der tæller. Eller de 
måler det ikke godt nok. Sådan lyder 
i hvert fald hovedkonklusionen i den 
engelske undersøgelse, der stiller et 
stort spørgsmålstegn ved universi-
tetsranglisternes troværdighed.

Resultatet overrasker ikke dekan 
Svend Hylleberg fra Det Samfunds-
videnskabelige Fakultet.

– Ranglister er jo rene medie-
stunts, som overvejende er til be-
nefice for journalister og i øvrigt 
til almindelig underholdning. De 
måler tilmed sjældent det, der kan

måles, på en ordentlig måde, for 
det er nemlig svært. Jeg bekymrer 
mig overhovedet ikke om dem, siger 
Svend Hylleberg. 

Dekan Erik Meineche Schmidt fra 
Det Naturvidenskabelige Fakultet er 
overvejende enig:

– Jeg har allermest lyst til at igno-
rere rankings, men det kan jeg ikke, 
fordi de faktisk spiller en vis rolle, 
som den engelske undersøgelse også 
dokumenterer, siger han.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen 
formulerer sin holdning til rankings 
på denne måde:

– Jeg lægger ikke stor vægt på 
dem, men vi må forholde os til, at 
de eksisterer og har en betydning. 
Der er stor forskel på de indikatorer, 
ranglisterne lægger vægt på, og nogle 

af indikatorerne som eksempelvis an-
tallet i citationer er ret objektive stør-
relser, som man godt kan måle på.

Erik Meineche Schmidt og Svend 
Hylleberg er enige om, at valget af 
indikatorer og deres indbyrdes vægt-
ning og justering er det helt store 
problem, når det gælder troværdig-
heden af ranglisterne.

– I sidste udgave af THES-ran-
kingen gik man fra en absolut til en 
relativ pointgivning, og det sendte 
flere universiteter ud på en voldsom 
rutsjebanetur, siger Erik Meineche 
Schmidt.

Hans reservationer over for netop 
THES-rankingen, der af mange reg-
nes for den vigtigste, blev yderligere 
forstærket, da Aarhus Universitet for 
godt et år siden havde besøg af Ton 

van Raan fra Universitetet i Leiden. 
– Van Raan laver en række veldefi-

nerede citationsbaserede analyser, og 
han kunne fortælle, at korrelationen 
mellem hans analyser og THES’ er 
ekstremt lav. Blandt andet derfor bør 
placeringen på en bestemt rangliste 
aldrig være noget strategisk mål 
for et fakultet, siger Erik Meineche 
Schmidt.

Ifølge Svend Hylleberg kan det godt 
lade sig gøre at lave nogle gode in-
dikatorer for performance. Men det 
forudsætter en opdeling i passende 
fagområder, fordi der er meget store 
forskelle mellem teologi og sund-
hedsvidenskab, men også mellem 
beslægtede fag som jura og økonomi.

– Publikationsrankings baseret 
på rankings af tidsskrifter, og inden 

for visse fagområder også citationer, 
mener jeg, er gode indikatorer. Der-
udover er beskæftigelsen af ph.d.er 
en vigtig indikator. For det er jo 
givet, at hvis en ph.d.-uddannelse 
kan fremvise en liste af kandidater, 
der har ansættelse på de bedste 
universiteter, så fortæller det en del, 
siger Svend Hylleberg, der også på-
peger en meget vigtig indikator, som 
næsten ingen ranglister anvender, 
nemlig budgetstørrelser.

– Harvard University har et årligt 
budget, der svarer til ca. 17 mia. kr., 
mens Aarhus Universitets budget 
er under 3 mia. kroner. Hvis nogen 
tror, at Aarhus Universitet vil kunne 
måle sig med Harvard på den bag-
grund, er naiviteten til at tage og føle 
på, siger Svend Hylleberg.



dem, når de ansætter nyuddannede, 
og i nogle lande har ranglister sågar 
indflydelse på beslutninger om, 
hvorvidt studerende kan få stipen-
dier og anden økonomisk hjælp til 
en uddannelse ved et universitet i et 
andet land. 

Fortalerne for ranglisterne siger, at 
de er med til at hæve institutioner-
nes performance, og at de samtidig 
tilfredsstiller et stigende behov for 
information blandt studerende, 
forældre og myndigheder. Men rap-
porten, der har fået titlen Counting
what is measured or measuring 
what counts? League tables and 
their impact on higher education in-
stitutions in England, stiller spørgs-
målstegn ved, om ranglisterne fak-
tisk kan måle performance inden for 
de videregående uddannelser. I hvert 
fald er der brug for nogle regler for 
god praksis i forhold til ranglisterne, 
lyder en af konklusionerne. De, der 
laver ranglisterne, bør bl.a. være 
mere opmærksomme på at gøre dem 
disciplinspecifikke og inddrage insti-
tutionernes egne visioner og missio-
ner frem for blot en række af ”tilfæl-
dige objektive indikatorer”. Desuden, 
siger rapporten, har både universi-
teterne og politikerne en stor opgave 
med at forklare offentligheden om 
ranglisternes begrænsninger. Der er 
mange andre kilder til information 
om, hvor godt eller skidt det står til 
på et universitet, end placeringen på 
den ene eller den anden rangliste.

Universitetsranglisterne er kommet for at 
blive. Deres indflydelse vokser, og universite-
terne skal lære at leve med dem. Til gengæld 
skal alle deres mange begrænsninger og meto-
dologiske problemer frem i lyset og diskuteres 
bredt.

Det siger Ellen Hazelkorn, direktør for The
Dublin Institute of Technology og ekspert i 
rankings. Forleden var hun gæst og hovedtaler 
ved en ranking-workshop på Aarhus Univer-
sitetet og fremlagde her både egne og andres 
undersøgelser af ranglisternes betydning, ind-
flydelse og problemer. 

– Ranglisternes antal og popularitet er 
nærmest eksploderet de seneste fire-fem år. 
Tidligere var de kun en del af det amerikanske 
akademiske system, men i dag er interessen for 
dem worldwide. Ingen universiteter kan tillade 
sig at ignorere dem, selv om de måske helst 
ville, konstaterede Hazelkorn.

Når universiteterne ikke kan tillade sig at ig-
norere de mange rankings, hænger det ifølge 

Hazelkorn sammen med, at de faktisk er kom-
met til at sætte en vigtig dagsorden. Bevidst-
heden om rankings vokser både på og uden for 
universiteterne. Universiteterne bruger dem i 
deres markedsføring, og de har betydning for 
valget af de universiteter, man vil samarbejde 
med. De har allerede stor betydning for tilde-
lingen af både statslige ressourcer og private 
donationer i flere lande. 

– Desuden bekræfter undersøgelser også, at 
de bedste studerende i stigende grad bruger 
ranglister, når de skal vælge eller i hvert fald 
fravælge et universitet. Sidste år viste en rund-
spørge i Storbritannien, at 70 procent af de 
studerende opfatter rankings som vigtige eller 
meget vigtige, fortalte Hazelkorn.

Universitetsranglisterne har ifølge Ellen Hazel-
korn skabt et akademisk våbenkapløb mellem 
universiteterne. Og som med rigtige våbenkap-
løb vinder også her den, der har flest penge. De 
højest rangerende universiteter på alle rangli-
sterne er stort set uden undtagelse også de ri-
geste. På Berkeley-universitetet, der ikke hører 
til de rigeste i USA, har det betydet, at der er 

etableret en ”krigsfond” på 1,1 mia. dollar i et 
desperat forsøg på at imødegå de forsøg på 
strandhugst fra rigere universiteter som Yale 
og Harvard, der siden 2003 har hentet mindst 
30 af Berkeleys vigtigste forskere. Berkeley vil 
bl.a. bruge pengene til 100 nye ”superprofes-
sorer”.

– Placeringen på ranglisterne handler i høj 
grad om, hvor stor en check du kan skrive, og 
de offentlige universiteter har det svært i den 
sammenhæng. I Tyskland har regeringen afsat 
1,9 mia. euro over fem år via det såkaldte Ex-
cellence Initiative. Men det skal ses i forhold 
til, at mange amerikanske universiteter har 
langt større muligheder for fundraising, at 
Kina har afsat 20 mia. dollar til at udvikle ver-
densklasseuniversiteter, og at Saudi Arabien vil 
bruge 15 mia. dollar til 100 nye universiteter. 
Indflydelsen fra de internationale rankings vil 
fortsat presse institutionerne og regeringerne 
i en søgen for stadig flere ressourcer, sagde 
Ellen Hazelkorn.

Ranking-eksperten, professor Ellen Hazelkorn fra The Dublin Institute of Technology siger, at universiteterne må lære at leve med de mange ran-
kings. Men det er vigtigt at gøre opmærksom på deres begrænsninger.



De seneste 13 år har direktøren for Fødevare-
økonomisk Institut (FOI) ikke lavet andet end 
at beskæftige sig med forskning og myndig-
hedsbetjening. Bortset naturligvis fra arbejdet 
med at få fusionerne mellem FOI, Den Kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og Kø-
benhavns Universitet til at fungere.

Dermed ankommer Søren E. Frandsen med 
rygsækken fuld af erfaringer udi de opgaver, 
han kommer til at stå i spidsen for som Aarhus 
Universitets nye prorektor for videnspredning. 
Om sin facon som leder siger den 47-årige år-
husianer om sig selv: 

– Jeg tror nok, jeg er meget åben og har en 
uformel ledelsesstil. Jeg er direkte og kan have 
en udfordrende tilgang til problemer. Jeg tør 
godt spørge: Hvorfor gør vi sådan? 

Efter den nye prorektors bedste overbevis-
ning vil hans venner beskrive ham som ”meget 
arbejdsom, fagligt og politisk engageret samt 
glad for andre mennesker”, mens hans mod-
standere vil kalde ham ”en hård og stædig 
forhandler”.

Et blik på den nye prorektors cv fortæller 
historien om århusianeren, der siden sin ud-
dannelse som økonom fra AU i 1988 har trådt 
sine karrieresko på højere læreranstalter og 
myndighedsrådgivende institutioner. Først 
som konsulent for OECD i Paris, siden som 
økonom i Vismandsinstitutionen i fem år. 
Derpå blev Søren E. Frandsen konsulent i Sta-
tens Jordbrugs- og Fiskeiøkonomiske Institut 
gennem tre år. Siden 1998 har arbejdspladsen 
heddet FOI, først som forskningschef og siden 
2004 som direktør. I ni af årene var han også 

underviser på KU.
Årene på FOI indebar hele to fusioner. FOI 

var under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri og fusionerede i 2004 med KVL.

I 2007 blev KVL så fusioneret med Køben-
havns Universitet.

På spørgsmålet om, hvad der driver værket i 
arbejdslivet, konstaterer direktøren for FOI:

– Jeg bliver motiveret af at have indflydelse 
og påvirke samfundsdebatten i retning af at få 
truffet de rigtige beslutninger og af at opleve, 
at den viden, der skabes, bliver værdsat og 
brugt i konkrete sammenhænge.

En enig bestyrelse for Aarhus Universitet 
besluttede mandag den 28. april, at Søren E. 
Frandsens meritter og erfaring er lige i øjet for 
en prorektor for videnspredning på et univer-
sitet, der er godt i gang med implementeringen 
af en større fusionsproces. 

– Søren E. Frandsen har en stærk og meget 
relevant baggrund for Aarhus Universitet, 
og vi er glade for, at han nu bliver en del af 
rektoratet. Hans erfaringer blandt andet med 
myndighedsrådgivning er vigtige for AU, fordi 
det efter fusionerne er en stadig mere central 
aktivitet for universitetet, siger bestyrelsesfor-
mand Jens Bigum.

Søren E. Frandsen tiltræder sin nye stilling 
den 1. juni. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen 
glæder sig til samarbejdet:

– Søren E. Frandsen har solid erfaring inden 
for alle de områder, vi har efterspurgt hos en 
ny prorektor. Han har erfaring med ledelse og 
forskningsledelse, han er meget solidt funderet 
inden for myndighedsrådgivning, og han har i 
alle sine opgaver haft formidling som en vigtig 
og naturlig del af sit arbejde. Han er lige præcis 

så allround, som vi kunne ønske os af en pro-
rektor på et stort universitet, hvor opgaverne 
er mangfoldige og altid i udvikling.

Under hans to år hos OECD i Paris blev in-
teressen for internationale sammenhænge i 
økonomi og samfundsforhold grundlagt. Og 
det var også her, Søren E. Frandsens faglige 
identitet blev formet, mener han selv.

– Jeg er nok drevet af nysgerrighed og lysten 
til at prøve grænser. Muligheden for at starte 
på OECD var en ønskedrøm, og de to år i Paris 
var fantastiske. Det startede min interesse for 
det internationale. Jeg havde først at gøre med 
norsk landbrugspolitik. Helt naturligt blev 
landbrugs- og fødevareøkonomi min interesse 
over årene, forklarer Søren E. Frandsen. 

Når man spørger til den nye prorektors 
største og mest spændende forskningsfaglige 
opgaver, hører svaret også hjemme i de inter-
nationale sammenhænges verden. Fødevare-
økonomisk Institut var midt i 1990’erne som 
de første i Europa med i det såkaldte GTAP-
samarbejde, som har udspring på Indiana 
University, USA. Der er tale om et netværk 
med flere tusinde forskere fra mere end 40 
lande. Alle beskæftiger de sig med kvantitative 
økonomiske analyser af internationale forhold. 
I forbindelse med samarbejdet rejste Søren 
E. Frandsen meget og over hele verden for at 
finde de bedste bidragydere af data til GTAP.

Ud over at bevæge sig i et internationalt ori-
enteret miljø holder Søren E. Frandsen også 
af at bevæge sin krop. I hans sparsomme fritid 
bliver det til cykling, løb og volleyball samt for 
tiden et teorikursus i dykning sammen med 
børnene, Rasmus på 18 og Louise på 15 år. 
Til sommer tager prorektor sammen med sin 
kone og børnene til øen Gozo for at fuldbyrde 
dykkerkurset med et dykkercertifikat. Søren E. 
Frandsen erkender, at der er både fordele og 
ulemper ved at være en arbejdsom og engage-
ret samfundsborger, når man har børn.

– Mine børn har nok en gang imellem øn-

sket, at jeg var mere hjemme og arbejdede lidt 
mindre. Omvendt tror jeg, de er glade for at 
have en engageret og interesseret far. Selv om 
jeg har arbejdet meget, har både min kone og 
jeg været meget tæt på dem gennem vores ar-
bejde på skolen, fortæller han. 

Som formand for bestyrelsen på børnenes 
skole, Birkerød Privatskole, gennem ni år var 
Søren E. Frandsen ikke kun tæt på børnene.

– Det var spændende at være i et helt andet 
miljø – at arbejde sammen med andre forældre 
med vidt forskellig baggrund, siger AU’s ny 
prorektor.

Søren E. Frandsens forældre bor stadig i en 
af forstæderne til Århus. Barndomshjemmet 
bar blandt andet  præg af en interesse for det 
omgivende samfund, og forældrene boede i en 
årrække i Marokko.

– Vi diskuterede samfundsforhold stille og 
roligt. Der var ikke de store bølgegange, men 
mine forældre var engagerede og fulgte med i 
den almindelige samfundsdebat, husker den 
nye prorektor. 

Han husker også sig selv som en usikker 
teenager. Hvis Søren E. Frandsen skulle have 
givet sit 15-årige selv et godt råd at tage med 
gennem livet, er han ikke i tvivl om budskabet:

– Stol på dig selv. Du kan godt! 



Ungdommens Røde Kors starter nye dele af integrations- og men-
torprojektet Solskinsunge op i Odense, Århus og København, og vi 
søger nu frivillige mentorer til projekterne.

Hvad gør Solskinsunge?
Solskinsunge styrker selvtilliden hos unge i socialt udsatte områder 
og støtter dem i deres uddannelsesvalg. Du indgår i en frivillig-
gruppe, hvor I samarbejder om at lave aktiviteter sammen med de 
unge fra en skole i din by.

Du skal have lyst til at:
+ Lære mentorredskaber til at hjælpe de unge
+ Blive en konstruktiv del af en frivilliggruppe
+ Bruge 3-4 timer om ugen på projektet

Hvad får du for det?
Du får til gengæld kurser, noget på CV’et og ikke mindst mu-
ligheden for at gøre en forskel sammen med andre engagerede 
frivillige i landets største humanitære ungdomsorganisation.

Læs mere om projektet på solskinsunge.urk.dk og kontakt 
Ungdommens Røde Kors på info@urk.dk, hvis du vil være med 
eller høre mere.

BLIV FRIVILLIG MENTOR I 
UNGDOMMENS RØDE KORS

Ungdommens Røde Kors’ mere end 2000 frivillige laver aktiviteter for udsatte børn og unge i hele landet. Vi laver ferie-
lejre, mentorprojekter, samtalelinjer, lektiecafeer, rollespil og meget mere, læs mere på urk.dk, hvis du vil være med.

Hvad har du at tilbyde som prorektor på AU?
– De erfaringer, jeg tager med mig, har deres 
udgangspunkt i den fødevareøkonomiske forsk-
ning og myndighedsrådgivning. Mine tidligere 
stillinger har alle drejet sig om aktuelle sam-
fundsmæssige udfordringer og det behov for at 
formidle indsigt og viden, der følger med. Det 
gælder både min tid i OECD, i Det Økonomiske 
Råd og på Fødevareøkonomisk Institut. Jeg har 
også erfaringer med generel ledelse og forsk-
ningsledelse og fire års erfaring med ledelse af 
fusioner mellem sektorforsknings- og univer-
sitetsmiljøer. Jeg kan også – til gavn for AU – 
gøre brug af mit netværk i Fødevareministeriet, 
Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og i dansk 
landbrug og fødevareindustri.

Er jobbet som prorektor et drømmejob – eller 
har du andre grunde til at søge væk fra Føde-
vareøkonomisk Institut?
– Ja, det er et drømmejob for mig. AU er i gang 
med en fantastisk udvikling inden for forskning 
og uddannelse, på myndighedsområdet og i 
samarbejde med det private erhvervsliv. Til det 
andet spørgsmål – nej, for jeg har været utrolig 
glad for mit job på Fødevareøkonomisk Institut 
– det har været en tid med fantastiske kollegaer, 
spændende forskningstemaer og formidlingsop-
gaver, som jeg selvfølgelig kommer til at savne.

– Prorektorens opgaver ligger i forlæn-
gelse af det, som jeg tidligere har været i 
gang med. At jeg i 2004 besluttede mig for at 
prioritere ledelse og det at formidle og bruge 
forskningens resultater i en samfunds- og 
erhvervsmæssig sammenhæng – dét har jeg 
ikke fortrudt. Og da slet ikke nu, hvor jeg får 
mulighed for at være med i udviklingen på AU. 
Jeg tror også, at stillingen som prorektor giver 
mulighed for at påvirke de forandringer, som 
universitetsverdenen gennemgår i disse år – 
forhåbentlig i en retning, så det bliver til gavn 
for forskning, uddannelser og myndighedsråd-
givning og dermed for samfund og erhvervsliv.

Hvilke udfordringer forventer du?
– Den første opgave bliver at lære AU godt og 
grundigt at kende – arbejdsopgaverne, kollega-
erne, fakulteterne og AU’s samarbejdspartnere. 
Det bliver spændende. Der er sikkert også en 
række konkrete opgaver i forlængelse af de 
fusioner, som fandt sted i 2007 – at få samar-
bejdet på tværs videreudviklet, så vi alle træk-
ker i samme retning i respekt for de forskellige 
opgaver, et så stort universitet jo skal dække. 
Én af opgaverne er formentlig også at forbe-
rede den ventede konkurrenceudsættelse af 
midlerne til den forskningsbaserede myndig-
hedsrådgivning. AU skal være med i processen, 
så vi i god tid kommer til at påvirke og kende 
vilkår og rammer for konkurrenceudsættelsen.

Hvad mener du om regeringens tiltag med at 
lægge forskningspengene ud til konkurrence?
– Generelt er konkurrenceudsættelse en god idé 
– vi kender det jo fra både grundforskningsmid-
ler og de strategiske forskningsmidler. Men det 
er samtidig en farlig vej at betræde, når vi taler 
om de egentlige basismidler og midlerne til det 
forskningsbaserede myndighedsberedskab. Det 
tager mange år at opbygge et stærkt forsknings-
miljø og et bredt dækkende myndighedsbered-
skab, men kun ganske få måneder at ødelægge 
det igen. Og det forskningsbaserede beredskab 
er ofte et vigtigt input i den politiske beslut-
ningsproces og dermed også af vital betydning 
for samfund og erhvervsliv. At forestille sig, at 
sådanne miljøer – uden at det har omkostnin-
ger for opgaveløsningen – kan rende rundt efter 
midlerne, er naivt. Med mindre det da er målet 
at nedlægge miljøerne. Og samtidig står vi i den 
situation, at DJF netop har lanceret en række 
nye uddannelser – uddannelser, som netop fi-
nansieres af disse midler.

Du skal stå i spidsen for AU’s videnspredning 
– hvilke ambitioner har du på området?
– Min vision er, at AU skal blive set, hørt og 
brugt. At vi som universitet bliver anerkendt 
for vores forskning, uddannelser og myndig-
hedsrådgivning, og at forskningen kommer i 
anvendelse hos beslutningstagere, myndighe-
der, virksomheder og organisationer. Men der 
er jo også den interne kommunikation – jeg vil 
gerne have, at kendskabet til vores respektive 
kompetencer på tværs af fakulteter og enheder 
bliver udbredt – for jeg mener, at der ad den 
vej kan skabes ny indsigt og viden, som kan 
finde anvendelse i samfund og erhvervsliv – og 
samtidig give forskningsmæssig inspiration. 
Tværvidenskabeligt samarbejde er svært, men 
nødvendigt, når samfund og erhvervsliv skal 
finde holdbare løsninger. Jeg tror også på et 
godt samarbejde på tværs af forskningsinstitu-
tioner i Danmark – alt andet vil da være fjollet 
i lyset af den globale konkurrence.

Hvordan har du det med at arbejde i krydsfel-
tet mellem faglig viden og politisk spil?
– Dét finder jeg utroligt spændende og udfor-
drende. Faglig indsigt er desværre ikke altid 
nok i et sådant krydsfelt – det er afgørende 
også at kende ’spillets regler’ og ’positionerne’ 
og med den indsigt søge at få det faglige per-
spektiv i centrum.

Du har altid arbejdet i offentligt regi – har du 
aldrig overvejet et job i det private?
– Jo, det har jeg. Men jeg har fundet ud af, at 
jeg befinder mig godt i samarbejdet med både 
myndigheder og private virksomheder med ud-
gangspunkt i forskningens verden og perspektiv. 
Jeg kan godt lide at gå på tværs og bygge bro. 
Der kan være konkrete problemer, som forsk-
ningen ikke har tænkt på, som kan motivere ny 
forskning, og omvendt kan der være forskning, 
som industrien eller virksomhederne ikke er op-
mærksom på, at de umiddelbart kan bruge. I det 
samarbejde er der naturligvis også vanskelige 
brudflader og udfordringer – men ikke flere, 
end de kan overkommes. Det kræver en vis tål-
modighed – og det håber og tror jeg, at jeg har.

Det offentlige får ofte skyld for langsommelige 
beslutningsprocesser – hvordan ser du på det?
– Den fordom må vi se at få bugt med – for den 
fører ikke langt. Det går nemlig rigtigt stærkt 
i den offentlige sektor og i særdeleshed i den 
danske universitetssektor. Der er masser af 
energi og målrettethed, selvom offentlige insti-
tutioner selvfølgelig ofte har bredere mål end 
private virksomheder. Samtidig er der  natur-
ligvis hele tiden brug for, at vi søger at forbedre 
vores processer – gerne med det mål at frigøre 
midler til det, som det virkelig handler om: 
forskning, uddannelser og myndighedsrådgiv-
ning – og så selvfølgelig videnspredning.
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Sprængstof kan der komme masser af i den 
forskning, professor Mehdi Mozaffari nu sæt-
ter i gang på Institut for Statskundskab. Her 
skal han i de næste tre år lede et nyt center, 
som har sit udspring i Muhammedkrisen. Det 

var nemlig som reaktion på den, Dansk Fol-
keparti fik afsat 10 mio. kr. på finansloven til 
forskning, der kan bidrage til at identificere 
miljøer og baggrundsfaktorer, der skaber gro-
bund for terrorisme.

Mehdi Mozaffaris opgave bliver nu at igang-
sætte forskning, der med afsæt i islamistisk 

fundamentalisme skal studere radikaliserings-
processer.

– Emnet er følsomt og desværre også meget 
politiseret. Derfor har det været afgørende for 
mig, at Center for Forskning i Islamisme og 
Radikaliseringsprocesser har fuld uafhængig-
hed af politiske og andre interesser, fastslår 
Mehdi Mozaffari. 

Mehdi Mozaffari overbeviste Forsvarsministe-
riet om, at det er bedst for forskningen, hvis 
den foregår ved et universitet og ikke ved et 
center under Forsvarsministeriet, som det op-
rindelig var hensigten. I aftalen om centret var 
der oprindelig også lagt op til, at efterretnings-
tjenesten kunne være med til at vurdere, hvilke 
forskningsprojekter der skulle have støtte.

Ifølge centerbestyrelsens formand, fhv. de-
partementschef, dr.phil. Knud Larsen, var ar-
bejdet med at sikre centrets uafhængighed en 
af grundene til, at det først kom i gang i år og 
ikke i 2007, som det var hensigten. 

– I forbindelse med denne type forskning 
er jeg tilfreds med, at et universitet giver den 
legitimitet, siger Knud Larsen.

– Når forskning udspringer af et politisk 
initiativ, er det vigtigt, at man kobler den på 
forskningsmiljøer, som både på kort og lang 
sigt kan være givtige på den måde, at centret 
skal kunne trække på forskere fra mange disci-
pliner og institutioner i Danmark og udlandet, 
fortsætter Knud Larsen. 

Han ønsker dog ikke at bekræfte, om han 
tænker på det politiske røre og den kritik fra 
forskningsverdenen, som opstod, da Center 
for Koldkrigsforskning blev etableret på For-
svarsakademiet under Forsvarsministeriet på 
Dansk Folkepartis initiativ. Partiets ordfører, 
Jesper Langballe, mente, forskningen ville 
blive mindre fri, hvis centrets bestyrelse blev 
underlagt en universitetsbestyrelse. I øvrigt er 
bestyrelsesmedlemmerne for Center for Forsk-
ning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser 
stort set gengangere fra Center for Koldkrigs-
forsknings bestyrelse. 

Lektor Mette Skak fra Institut for Statskund-
skab er et andet af bestyrelsens medlemmer, 
og hun glæder sig over, at der nu bliver etable-
ret forskning i islamisme.

– Det er et politisk initiativ, jeg har det godt 
med, selvom jeg generelt synes, det er pro-
blematisk, at politikerne meget gerne vil styre 

forskningen i bestemte retninger. Forsknin-
gens autonomi bliver udhulet, når politikere 
i finansloven søsætter deres egne kæpheste i 
forskningen. Men i dette tilfælde vil jeg se på 
substansen og ikke så meget på princippet, 
siger Mette Skak. Hun håber, at politikerne 
vil bruge søsætningen af netop dette initiativ 
til at se, om der mere permanent skal afsættes 
penge til forskning i det her. 

– Sikkerhedspolitisk står man over for et 
problem, som rækker et pænt stykke ind i dette 
århundrede, siger Mette Skak. Egentlig var det 
Naser Khaders forslag at få gang i udforsknin-
gen af sammenhængen mellem islamisme og 
radikaliseringsprocesser som svar på Muham-
medkrisen, da den kulminerede i de første må-
neder af 2006, hvor Naser Khader stadig var 
medlem af Det Radikale Venstre. Men Dansk 
Folkeparti gjorde den til sin sag, da der skulle 
forhandles finanslov. Ved samme lejlighed 
blev der også afsat 10 mio. kr. til terrorisme-
forskning ved Dansk Institut for Internationale 
Studier.

Mehdi Mozaffari har i flere årtier forsket i 
islam og terror. Han lægger vægt på at betragte 
islamismen som en politisk bevægelse med re-
ligiøst funderede aktører.

– De agerer med konkrete forestillinger om, 
hvordan de vil omforme samfundet og institu-
tionerne, forklarer han og tilføjer, at både po-
litologer, sociologer, antropologer og religions-
forskere vil komme i spil i centrets forskning. 
Professoren vil også trække på sit internationa-
le netværk, da det er meningen at gennemføre 
feltarbejder, som skal være grundlag for en 
række komparative studier mellem Danmark, 
Frankrig og England for at finde forskelle og 
ligheder i radikaliseringen af muslimer.

Og de forudgående trakasserier på den poli-
tiske scene er foregået uden om ham.

– Det er ikke mit bord som forsker. I den 
rolle er jeg ligeglad med, hvilke resultater der 
kommer frem, og hvilke reaktioner der måtte 
komme. Der skal ikke pyntes med kosmetik, 
siger Mehdi Mozaffari.



WE ARE LOOKING FOR BUSINESS-MINDED GRADUATES WITH A PASSION FOR
PUSHING BUSINESS PERFORMANCE INTO DIRECT BOTTOM-LINE RESULTS

Push us even further
Strong financial results and organisational performance depend on dedicated human 
efforts. This is why our HR Business Partners concentrate on supporting business leaders 
in creating competitive advantage through people and people processes - continuously 
balancing the immediate short-term benefits with the strategic long-term business impact. 
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Nogle gange er man som journalist 
bare heldig. 

Og da jeg stillede mig klar til at 
overvære finalen i kapsejladsen 
anno 2008 på min presseplads godt 
inde på det afmærkede område lige 
ved siden af Økonomis stafet-ølfla-
ske, vidste jeg ikke, at jeg på blot 
halvanden meters afstand ville blive 
tætteste øjenvidne til et vaskeægte 
dommerdrama.

Jeg så til på nærmeste hold, da 
Økonomi tabte kapsejladsen.

For dem, der ikke er helt inde i 
alle kapsejladsens spidsfindige 

regler, så skal 5 deltagere 
fra de forskellige studiers 

festforeninger efter tur ro 
over universitetssøen, 
bunde en øl, snurre ti 
gange omkring flasken 

og ro tilbage igen. 
Den festforening, 

der kommer først, 
har vundet. 
Mener domme-
ren ikke, at øllen 

er ordentligt tømt, 
eller at for meget er 

hældt ud over ansig-
tet, når deltageren tager 

den fra læberne, kan der idømmes 
straføl – det vil sige, at endnu en 
flaske skal tømmes, inden sejladsen 
kan fortsætte.  

I år havde medicinerne indkaldt 

fire studerende fra Journalisthøj-
skolens festforening til at være 
dommere på de fire baner. Og det 
var netop en af dem, der på sidste 
runde i finalen besluttede, at Øko-
nomis flaske ikke var tømt korrekt, 
og den stakkels pige skulle bunde 
endnu en lunken Ceres – og mens 
hun gjorde det, blev en sikker øko-
nomisejr forvandlet til endnu en 
kneben medicinertriumf. 

Umiddelbart efter den kontrover-
sielle dommerkendelse kunne man 
nærmest skære igennem vreden 
omkring den kvindelige dommer, 
et par dåseøl fløj igennem luften, 
og studerende stimlede sammen, 
så hun til sidst, efter et par hurtige 
afvisninger til CAMPUS om snyd, 
så vidt vi kunne orientere os, forlod 
pladsen i al hast. 

Og siden da har vrede studerende 
diskuteret på Facebook, om dom-
merens kendelse var korrekt, og ikke 
mindst om hun var købt og betalt af 
Umbilicus.

I konferencen ”Stop snyderiet i 
kapsejladsen”, som på få dage har 
fået over 400 medlemmer, roser alle 
medicinernes festforening Umbilicus 
for det meget flotte arrangement. 

Men de studerende stiller sam-
tidig også spørgsmålstegn ved, om 
kapsejladsen efterhånden er blevet 
så seriøs for de involverede fest-
foreninger, at der er brug for mere 
objektive dommere end dem, Umbi-
licus vælger og instruerer.

– Man risikerer på lang sigt, at de 
andre foreninger ikke gider ofre titu-
sindvis af kroner på sejladsen, hvis 
det alligevel altid er Umbilicus, der 
vinder, skriver Ida Wollenberg Juul 
fra Statskundskab på konferencen 
med henvisning til de meget store 
beløb, som festforeningerne bruger 
på de spektakulære indmarcher. 

Hun bakkes op af en lang række 
studerende, blandt andet skaberen af 
konferencen, Hong Quang Ha, som 
ligeledes læser statskundskab. Han 
mener, at medicinerne bør give de 
andre festforeninger indflydelse på 
dommervalget, så al snak om snyd 
bliver stoppet en gang for alle.

– Selvfølgelig kan man ikke afvise, 
at fejlen alene skyldes linjedomme-
ren, men det er suspekt, at Umbi-
licus aldrig har fået en eneste ken-
delse imod sig, når de selv udvælger 
dommerne, skriver han.

Hos Umbilicus er formand Mikkel 
Malham Knudsen ked af, at afgørel-
sen har skabt så stor vrede hos en 
række deltagere og tilskuere. Han 
afviser alle tanker om snyd og vil 
gerne gå i dialog med de andre fest-
foreninger om valget af dommere. 

– Kapsejladsen skal være sjov, og 
hvis der er nogle rammer omkring 
arrangementet, der gør, at de andre 
studieretninger ikke synes, det er så 
sjovt at deltage, er det noget, vi skal 
gøre noget ved, siger han. 

Han understreger, at Umbilicus 

overhovedet ikke tjener penge på 
kapsejladsen, og at han grundlæg-
gende synes, debatten på Facebok-
konferencen er god og sober – i 
modsætning til den debat, som fore-
gik på græsplænen umiddelbart efter 
kendelsen.

– Der var folk henne og råbe dom-
meren ind i ansigtet, at de vidste, 
hvem hun var, og hvor hun boede. 
Hun var meget præget af situatio-
nen, og jeg synes, det er langt, langt 
over stregen. Kapsejladsen er for 
sjov, og vi er voksne mennesker, og 
det skal vi huske, siger Mikkel Mal-
ham Knudsen.

Og hvad er så egentlig op og ned på 
al den her snak om dommerfejl og 
kapsejladser?

Undertegnede forholdsvis objek-
tive journalist, som har venner på 
både Statskundskab, Økonomi og 
Medicin, vil ikke tage stilling til, om 
der blev snydt, men håber bare, at 
den fantastiske kapsejlads fortsæt-
ter mange år endnu, og at den glade 
stemning vender tilbage. 

Men en helt personlig mening 
vil jeg dog skrive som pinligt ædru 
nærmeste iagttager af Økonomis 
flasketømning på omkring 150 cen-
timeters afstand: Den ølflaske var 
tør som sandet i Sahara, og økono-
mipigen havde hældt præcist lige så 
meget øl ud over sine kinder som 
alle de andre deltagere. 

Den dommerkendelse var helt hen 
i vejret.

Det kan godt være, at Det Gyldne 
Bækken tog med medicinerne hjem 
endnu et år – men de sande vindere 
er fra Økonomi.     

Men det er jo bare min mening.
Se konferencen om afgørelsen af 

kapsejladsen ved at skrive ”STOP 
snyderiet i kapsejladsen!!!” i søge-
feltet på www.facebook.com



Kommer der palmer til Danmark? Hvorfor 
bidrager køer til drivhuseffekten? Hvordan 
optimerer man klimaet i vinmarken? Og klima-
forandringerne, er de måske tegn på, at dom-
medag er nær?

Foredrag og udstillinger kom vidt omkring, 
da Aarhus Universitet den 24.-25. april slog 

dørene op i forbindelse med Forskningens 
Døgn 2008. Det var fjerde gang, den lands-
dækkende begivenhed blev afholdt, og temaet 
i Søauditorierne på Aarhus Universitet var i år 
klimaforandringer. CAMPUS har samlet nogle 
øjebliksbilleder fra døgnet.

½
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Midt i det store Mekongdelta i Viet-
nam ligger millionbyen Cantho lige 
ned til Mekongfloden kun 4-5 timers 
kørsel fra den største by i Vietnam 
Ho Chi Minh. Cantho er nok mest 
kendt for byens flydende marked, 
hvor hundreder af mindre både 
transporterer et overflødighedshorn 
af tropiske frugter og andre fødeva-
rer til opkøbere på større både. Men 
det er også en by i rivende udvikling, 
som får rigtig mange infrastruktur-
penge til at udvikle sig for. 

I Cantho ligger et af de mest 
fremadstormende universiteter i 
Vietnam, Cantho Universitet (CTU). 
Det blev etableret i 1966 og har i 
dag omkring 15.000 studerende og 
en stab på ca.1800 medarbejdere, 
hvoraf ca. 50 procent er forskere/
undervisere.

CTU er opdelt i følgende hovedom-
råder: Naturvidenskab, Jordbrugsvi-
denskab og bioteknologi, Informati-
onsteknologi, Akvakultur og fiskeri, 
Pædagogik og uddannelse, Økonomi 
og virksomhedsstudier samt Jura, og 

ligner på den måde et helt traditio-
nelt universitet med flere spor. 

Nu har Det Naturvidenskabelige 
Fakultet (NAT) på Aarhus Univer-
sitet indgået en femårig aftale med 
CTU, der i praksis betyder, at NAT 
etablerer et kontor på Fakultetet for 
Akvakultur og fiskeri. 

– Vi har ansat en videnskabelig 
medarbejder og en sekretær på CTU, 
der så til gengæld lægger lokaler til 
vores lille filial. Pengene skal gå til 
forsknings- og udviklingsaktiviteter 
samt udveksling af studerende og 
forskere, siger dekan Erik Meineche 
Schmidt fra NAT.  

Cantho Universitet er et meget væ-
sentligt universitet i Mekongdeltaet, 
men ikke et universitet, der ligger 
særligt højt på diverse rankingli-
ster – det bekymrer dog ikke Erik 
Meineche Schmidt. 

– Set i forhold til forskningsak-
tiviteten er der nok mere tale om 
videnoverførsel fra Århus til Cantho, 
men vi vil gerne øge internationali-
seringen og dermed rekrutteringen 

Et af de helt store samarbejdspro-
jekter med universitetet i Cantho var 
CAULES-projektet ”Cantho Univer-
sity – The University of Aarhus Link 
in Environmental Science Project”. 
Det startede i 2001 og afsluttedes 

sidste år. Projektet har dog fået lov 
til at færdiggøre de sidste ph.d.-
projekter.

CAULES var finansieret af Danida 
og omfattede en række danske uni-
versiteter. Projektet kostede i de 6 
år ca. 13 mio. kr., hvor halvdelen gik 
til Aarhus Universitet, hovedsagelig 

som betaling til vietnamesiske ma-
ster- og ph.d.-studerende, herunder 
til kurser og kapacitetsopbygning. 
Hovedformålet var at opbygge et ma-
sterprogram i miljø og management i 
Cantho. De vietnamesiske studeren-
de, som kom til kurset, var ”in service 
training”-studerende, det vil sige 

bachelorer, som allerede sad placeret 
som miljømedarbejdere rundt om i 
Mekongdeltaets miljøforvaltninger.

– Der eksisterede stort set ingen 
uddannelse i miljølære i Vietnam på 
det tidspunkt, og med en nærmest 
eksploderende fødevareproduktion og 
industri var der et kæmpe behov for 
at opbygge miljøkurser for det vietna-
mesiske undervisningsministerium, 
siger international koordinator ved 
NAT, Annika Büchert Lindberg, der i 
samarbejde med projektleder Thomas 
Nielsen fik Caules-projektet op at stå 
ved Cantho Universitet (CTU).

– Enkelte steder kunne vi tilpasse 
eksisterende kurser og viden, men 
ofte anvendte vi kurser udviklet på 

Aarhus Universitet eller ved andre 
danske universiteter. Underviserne 
hentede vi fra Danmark eller andre 
steder i Sydøstasien, siger Annika 
Büchert Lindberg, der i 2001 drog 
med familien til Vietnam for at styre 
projektet lokalt. 

– Det kunne f.eks. være et kursus 
i økotoksikologi, hvor den danske 
lærer underviste på engelsk sam-
men med en vietnamesisk ”counter 
partner”, som oversatte til vietna-
mesisk for de studerende. Counter 
partnerne var nøje udvalgt blandt 
medarbejderne på CTU med henblik 
på selv at kunne overtage undervis-
ningen. Ved at fungere som tolk blev 
han eller hun nøje ført ind i stoffet 
og overtog gradvist mere og mere af 
undervisningen for til slut at køre 

af udenlandske studerende. Og i den 
forbindelse er der ikke tvivl om, at 
CTU med dets store fødekæde kan 
levere nogle meget velbegavede nye 
forskerspirer, siger dekanen, der ikke 
lægger skjul på, at han på sigt finder 
Vietnam mindst lige så interessant 
som f.eks. Indien og Kina. 

 – Vietnam er efter min mening 
det land i Sydøstasien, hvor udvik-
lingspotentialet er størst. De har 
bevist, at de er et ukueligt folkefærd, 
som, hvis de ellers kan få fred, 
bruger kræfterne på at genopbygge 
landet. De er på vej til at blive en ny 
magtfaktor i Sydøstasien. Derfor er 
der mere perspektiv i at investere 
i et af de kommende universiteter 
i Vietnam frem for at stille sig op i 
køen i Indien og Kina, hvor AU for 
det første er en meget lille aktør, og 
måske ikke har nogen kontakter at 
bygge på, siger dekanen.

Med kontakter hentyder han til de 
mangeårige sandwichprogrammer 
(samarbejds- og udvekslingsprojekter, 
red.), som først og fremmest biolo-
gerne på Aarhus Universitet har været 
med til at etablere. To af dem er lektor 
Mark Bayley og projektleder Thomas 
Nielsen fra Biologisk Institut. De star-
tede i slutningen 90’erne med et pro-
jekt om miljøuddannelse af provinsan-

satte miljømedarbejdere med hjælp 
af Danida-penge, se artikel nedenfor 
og senere at forbedre produktionen 
af catfish, der produceres i damme 
langs floderne i Mekongdeltaet. Over-
alt i deltaet ser man dambrug, og der 
produceres ca. 450.000 tons catfish i 
Mekongdeltaet, hvoraf en meget stor 
del går til eksport. Dertil kommer en 
meget stor rejeproduktion, som også 
foregår i ferskvandsdamme.

– Det mest iøjefaldende var deres 
meget primitive måde at opdrætte 
fisk på. Man kan sammenligne pro-
duktionen med vores dambrug for 
30 år siden. Produktionen er meget 
intensiv, der anvendes store mæng-
der af pesticider og antibiotika for 
at holde fiskene sygdomsfri, og man 
lukker store mængder slam ud i flo-
dernes deltaer. Jeg vil sammenligne 
det med en enarmet tyveknægt. Når 
det går godt, så går det rigtig godt, 
og så kan en fattig risbonde blive 
mangemillionær på en sæson, siger 

Mark Bayley, der i den forbindelse 
også hentyder til, at verdensmarkeds-
prisen på catfish har bevæget sig op 
og ned, fordi store partier er blevet 
sendt retur til Vietnam fra USA, EU 
og Japan pga. for stort indhold af 
f.eks. penicillin.  

– Vi indså hurtigt, at det, viet-
nameserne havde behov for, var 
grundlæggende dyrefysiologi, så de 
på et tidspunkt selv kunne udtænke 
en bæredygtig catfish-produktion. 
Derfor udviklede vi et forskningspro-
jekt med CTU, der på det tidspunkt 
havde store rådgivningsopgaver for 
catfish-farmerne. Projektet havde 
også stor interesse for os, fordi vi 
ikke vidste ret meget om catfish, der 
både vandånder ved hjælp af gæller 
og luftånder ved hjælp af en omdan-
net svømmeblære. 

Den kontrakt, der nu er indgået med 
Cantho, er en forlængelse af det EN-



det selv, fortæller Annika Büchert 
Lindberg.

De vietnamesiske undervisere 
blev samtidig tilbudt en opgradering 
af deres viden inden for miljø. Det 
kunne variere lige fra deltagelse i 
workshops til egentlige ph.d.-forløb 
på hovedsagelig Aarhus Universitet.  

– Styrken ved CAULES-projektet 
var netop, at modellen fokuserede på 
at uddanne både undervisere og stu-
derende. Det har været en stor succes, 
og det betyder, at den videnopbygning 
i miljø, som projektet genererede, 
stadig er til stede i Cantho og kører vi-
dere, efter at projektet nu er stoppet, 
siger Annika Büchert Lindberg. 

– Vi var meget heldige med de un-

dervisere, vi fandt på CTU. De var 
virkelig kvalificerede og indstillet på 
at gøre op med den traditionelle uni-
versitetspædagogik i Vietnam, hvor 
man absolut ikke skal tænke selv. Vi 
introducerede gruppearbejde, pro-
jektorienteret undervisning, præsen-
tationer af opgaver osv., og det tog de 
virkelig positivt imod. Niveauet for 
de studerende var selvfølgelig lavere 
end det, vi kender hos danske bache-
lorstuderende, men de tog positivt 
imod metoderne, og selv rektor på 
CTU blev meget optaget af CAULES-
metoderne og gjorde sit til at sprede 
dem ud på resten af universitetet, 
forklarer Annika Büchert Lindberg. 

 – I Vietnam betragtes universite-
terne som uddannelsesinstitutioner. 
Det var nyt for dem, at undervisning 

og forskning skulle gå hånd i hånd. 
Vi kom med en opfattelse af, at det 
var pga. pengemangel, at man ikke 
forskede, men vi fandt ud af, at der 
simpelthen ikke var en tradition for 
forskning på universitetet. Derfor 
måtte vi starte med at opbygge en 
tradition for den forskningsbaserede 
undervisning, siger Annika Büchert 
Lindberg. 

– Jeg tror, at de danske undervisere, 
som kom derned, har lært meget. 
Samtidig har vi på NAT oprettet et 
nyt kursus i ulandsforhold, som kan 
forberede de studerende på at arbej-
de i ulandene. Jeg mener, at vi som 
universitet har fået rigtig meget ud 
af det, siger Annika Büchert Lind-

berg, der ikke tvivler på, at modellen 
kan overføres til andre ulande. 

– Det kommer naturligvis an 
på niveauet af lokale undervisere. 
Mange af underviserne på CTU var 
ph.d.er fra Holland og andre steder, 
og det var naturligvis en stor fordel. 
Spørgsmålet er altid, om man skal 
bringe nogle få studerende til Dan-
mark og give dem en høj uddannel-
se, eller om man skal bruge pengene 
på at uddanne flere på stedet og 
opbygge en kapacitet på stedet. Vi 
har i CAULES-projektet uddannet 
godt 100 vietnamesiske studerende, 
men det bedste er, at programmet 
kører videre, og løbende bliver der 
nu uddannet mange studerende 
med miljøekspertise, siger Annika 
Büchert Lindberg. 

RECA-projekt (se boks), som Aarhus 
Universitet i sin tid startede op. Det 
handler bl.a. om helt basalt fortsat 
at undervise de lokale forskere i 
både plante- og dyrefysiologi, så de 
kan træffe de rigtige beslutninger i 
akvakultur. Lige her og nu havde vi 
brug for noget støtte til at etablere 
et mere langsigtet samarbejde med 
Cantho Universitet, siger Thomas 
Nielsen, der er projektleder. 

Mekong deltaet er et meget føl-
somt lavtliggende område. Set i 
forhold til de aktuelle prognoser 
for vandstandsstigninger som følge 
af klimapåvirkningerne vil store 
områder blive totalt udraderet, 
når og hvis havvandet stiger. Et af 
projekterne går ud på at etablere 
recirkulerende anlæg til fiskeopdræt. 
Ved recirkulation af vandet er man 
nødt til at have styr på udledningen 
af næringsstoffer, penicillin- og 
pesticidrester. Det betyder også, at 
produktionen af catfish kan flyttes 
fra de nuværende lave områder i 
Mekongdeltaet, siger Mark Bayley. 

– Den store løsning i Danmark for 
ca. 30 år siden var at tilføre vandet 
ilt samtidig med mere kontrolleret 
fødetilførsel. Vi forsøger nu at gøre 
det samme i Vietnam. Spørgsmålet 
er, om vi kan få samme vækst- og 
miljøgevinst med en fisk, som kan 
hente ilten både ved hjælp af gæller 
og direkte fra luften, men her og nu 
vil man formentlig kunne forbedre 
produktion væsentligt med meget 
simple ændringer, siger Mark Bay-
ley, der også eksperimenterer med 
saltindholdet i vandet. 

Universitetet i Cantho har en 

meget anvendelsesorienteret forsk-
ningskultur. Det er en blanding mel-
lem vores sektorforskning og rådgiv-
ningstjeneste, bare på et betydeligt 
lavere niveau. 

– Det handler om at få etableret en 
forskningskultur på CTU. Det kræver 
langsigtet strategi, for det tager nok 
en hel generation at ændre den eksi-
sterende kultur. Problemet er også, at 
de dagligt konfronteres med farmere 
og bønder, som forventer en løsning 
her og nu. Derfor bliver svaret ofte 
antibiotika eller pesticider, forklarer 
Thomas Nielsen. 

Med den nuværende aftale har han 
ansat dr. Dang Tho Hoang Oarh fra 
CTU i fem år. Hun har et særdeles 
godt kendskab til Aarhus Universitet, 
fordi hun tidligere har erhvervet en 
master i marine science her på stedet.

– Det er jo en fordel, at vi nu har 
ansat en forsker, der har et godt 
kendskab til universitetet. Hun kan 
i høj grad være med til at opbygge 
et samarbejde, ikke kun med NAT, 
men også med f.eks. DJF, SUN og 
SAM. Hendes opgave bliver at for-
søge at matche forskere fra Aarhus 
Universitet med forskere fra Cantho 
Universitet. Det betyder, at vi i sam-
arbejde kan være med til at etablere 
en kontakt, så folk ikke rejser til 
Vietnam med hovedet under armen 
og bind for øjnene, siger Thomas 
Nielsen og understreger, at der i den 
nuværende aftale kun er penge til 
at hjælpe med den grundlæggende 
kontakt.

Både Thomas Nielsen og Mark Bay-
ley er optimister, hvad angår sam-
arbejdet med CTU, og nu kan et nyt 
forskningsinitiativ fra de 13 lokale 
provinser i Mekong deltaet gøre den 
nye aftale endnu mere interessant. 

– De 13 provinser i Mekongdeltaet 
har besluttet at uddanne 1.000 ma-
stere og ph.d.er i alt i udlandet, og 
denne ambitiøse uddannelsesplan 
skal administreres fra CTU. Der er 
dog et lille problem. De nye stude-
rende skal være ansat i en provins 
for at blive udsendt! Det betyder i 
værste fald, at de vietnamesere, som 
får en uddannelse, aldrig kommer 
til at bruge de forskningsmæssige 
kvalifikationer, som de får. Omvendt 
kan det være med til at bane vejen 
for den forskningsbaserede rådgiv-
ning i Vietnam. Det er ved at gå op 
for vietnameserne, at man kan nå 

meget længere med forskningsbase-
ret viden frem for kun at overlevere 
den eksisterende viden. Derfor er der 
også på CTU en stor ambition om at 

blive et rigtigt universitet, der forsk-
ningsmæssigt kan blande sig med de 
bedste, siger Thomas Nielsen.



Anledningen var, at jeg havde 
spurgt ministeren, om han stadig 
stod ved den holdning til huma-
niora og samfundsvidenskab, som 
han gav udtryk for i CAMPUS for 
fire år siden, nemlig at ”[d]et er 
meget vigtige områder, når vi skal 
forkorte vejen fra tanke til faktura. 
Det er ikke nok at opfinde verdens 
ottende vidunder, hvis man ikke 
kan give produktet den rigtige ind-
pakning og få det solgt.” (CAMPUS
nr. 6, 2004, s. 6.)

Ministeren kunne svare be-
kræftende – det var stadig hans 

holdning. Og her var det, han ikke 
forstod, hvad jeg dog havde imod 
humaniora og samfundsvidenskab. 
Man måtte altså forstå på mini-
steren, at det måtte jeg da have, 
siden jeg ikke var enig med ham i, 
at humanioras og samfundsviden-
skabs væsentligste rolle var at være 
indpakning, så man kunne få solgt 
nogle produkter. 

Måske er det svært for ministe-
ren at forstå, men det er intet min-
dre end selve den oplysningstradi-
tion, ministerens regering ellers gør 
sig til talsmand for i tide og utide, 
ministeren her kaster vrag på. Den 
tanke, at humanioras og samfunds-

videnskabs væsentligste rolle er kri-
tisk at forholde sig til det samfund 
og den kultur, de er en del af. Den 
tanke, at der i samfundet skal være 
instanser, der ikke blot forholder 
sig til, hvad der giver en umiddel-
bar økonomisk gevinst, men som 
tænker over, hvilket samfund vi 
gerne vil have, og hvordan vi skal 
forholde os til vores kulturelle arv. 

Men det er den tanke, ministeren 
har forkastet med endnu et pop-
smart slogan – nemlig at ”det san-
derske universitet har mere fremtid 
end det humboldtske”. En meget 
flot formulering, når den kommer 
fra en mand, der tilsyneladende 

ikke har brugt megen energi på at 
forstå, hvad det humboldtske uni-
versitet egentlig gik ud på. 

Men måske er der håb – ministe-
ren har i hvert fald selv anbefalet 
vejen at gå: I sit svar til landsfor-
manden for Liberale Studerende, 
Tej Egefjords kritik af, at vi stude-
rende med ministerens reformer 
har mistet indflydelse, svarede 
ministeren, at det var godt, at stu-
denterpolitikerne havde kæmpet 
de studerendes sag, sådan at vi stu-
derende havde beholdt to pladser i 
bestyrelsen. Dette kan kombineres 
med den kommentar, han kom 
med, da han efterfølgende spurgte 

mig, hvor mange vi egentlig var ”i 
det der Humboldt-bevægelse”. Da 
jeg svarede, at vi havde været en 
100 stykker til besættelsen i maj 
2006, svarede ministeren, at ”når I 
er et par hundrede, kan det da godt 
være, at jeg skulle til at lytte lidt 
mere til jer.”

Altså en klokkeklar ministeriel 
opfordring til kamp! 
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Reception
Der inviteres hermed til afskedsreception for Tage Bai Andersen, som 

fratræder sin stilling som lektor i matematik og 
centerleder for Aarhus Graduate School of Engineering ved 

Det Naturvidenskabelige Fakultet  den 30. juni 2008 for at nyde sit velfortjente otium.

Tage Bai Andersen har været ansat ved Aarhus Universitet iden 1967 og 
har gennem alle årene gjort en stor indsats for både de studerende og fakultetet. 

Det Naturvidenskabelige Fakultet vil derfor gerne sige farvel til Tage ved en reception

Torsdag d. 8. maj 2008, kl. 15.00-17.00
på Steno Museet, C.F. Møllers Allé 100

Med venlig hilsen
Erik Meineche Schmidt

dekan

DIALOG
Dialog i undervisningen giver den studerende lejlighed til at formulere sig og afprøve 

argumenter og styrker bevidstheden om faglige og akademiske kompetencer. Dialog har 
mange kvaliteter, men kan også være en vanskelig genre at håndtere i undervisningen.

Er vi som undervisere reelt dialogiske i handling, når vi inviterer til dialog? 
Hvordan konstitueres en underviser gennem dialog? 

Er al samtale dialog? 
Hvilke dialogformer, spørgsmålstyper og rammer om samtaler understøtter dialog? 

Er der dialogformer, som de studerende selv kan håndtere?

Center for Undervisningsudvikling inviterer til dialog om undervisning. På hvert møde 
præsenteres emnet gennem to kortere oplæg: et, som primært er teoretisk orienteret,

og et, som i højere grad relaterer sig til praksis i undervisningen. 
Møderne er åbne for alle, og der er ingen tilmelding.

9. maj kl. 14-16

Sofie Emmertsen, Retorik:
Hvordan konstitueres underviseren som underviser gennem dialog?

Lene Tortzen Bager, Center for Undervisningsudvikling:
Cafémodellen: Anerkendende feedback i projektgrupper

Facilitator: Tine Wirenfeldt Jensen, Center for Undervisningsudvikling

22. maj kl. 14-16

Anita Holm Riis, Center for Undervisningsudvikling: 
Dialogens udfordringer

Iben Have, Informations- og Medievidenskab:
Semistrukturerede gruppediskussioner: Dynamik og dialog i undervisningen

Facilitator: Hanne Leth Andersen, Center for Undervisningsudvikling

Sted: Nobelsalen, bygning 1453, lokale 122
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Tirsdag 6.

Onsdag 7.

Torsdag 8.
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Torsdag 22.
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Mandag 26.



Per Uldal forlod i 1999 danskstudiet på 
Aarhus Universitet, da to dumpede eksa-
mener i sprogteori satte en brat stopklods 
for hans karriere som sproganalytiker. 
Men torsdag den 24. april var han tilbage 
som rapperen Per Vers, eller bare Per V, en 
sprogkunstner med kasket, lilla T-shirt og 
hængerøvsbukser, der opsummerede begi-
venhederne ved åbningen af Forskningens 
Døgn med en tre minutter lang freestyle 
rap, som tilsat afroamerikanske beats frem-
kaldte både tandsmil og rytmiske benbevæ-
gelser hos H.K.H. kronprinsesse Mary. 

Det er ikke hver dag, hiphop og rap er 
en del af det officielle program på Aarhus 
Universitet, hvor bestyrelsesformand, 
rektorat og dekanat bænket på de forreste 
rækker udfordres kulturelt af tunge beats, 

de hurtige håndtegn og rablende rim.
– Jeg kan godt lide at komme ud og 

lave koncerter for folk, der ikke vidste, 
at de godt kunne lide rap. En stor del af 
publikum her i dag ville aldrig selv opsøge 
rap og hiphop, men det er mit indtryk, 
at mange, når de hører det, bliver over-
raskede og får nedbrudt deres fordomme 
om, hvad den her genre og kultur handler 
om, siger Per V.   

Rapperen, der i otte år slog alt og alle og 
i 2001 trak sig ubesejret tilbage som dob-
belt Danmarksmester i freestyle-rap, har 
altid elsket sprog, og derfor var det også 
naturligt at begynde på danskstudiet i 
Århus i 1997. Men det holdt kun et par år. 
Hvad gik der galt?

– Jeg fandt vel ud af, at det er sjovere 
at rappe på dansk end at analysere det. 
Sagen var, at min musiklyst var for stor. 
Jeg brugte dobbelt så meget tid på mu-
sikken som på studiet, og det gik ikke. 
På gymnasiet klarede jeg mig igennem 
på charmen og fik 13 ved alle mundtlige 
eksamener. Men på universitetet skulle 
man faktisk læse lidt. Hvis ikke Gud eller 
naturen havde givet mig evnerne til at leve 
af rap og musik, var jeg nok blevet akade-
miker og havde i dag levet af at analysere 
andres kunst, fortæller Per V og konstate-

rer, at det nu på 8. fjumreår har flasket sig 
udmærket for ham.

Hans freestyle rap i forbindelse med 
Forskningens Døgn blev til på de 90 mi-
nutter, åbningen varede. Hvordan laver 
man en sang med gennemførte rim og ryt-
misk elegance på baggrund af 90 minut-
ters flygtige indtryk?

– Benarbejdet består jo i 15 år med 
skrevne tekster, velgennemtænkte pointer, 
ordspil og forsøg på at finde rytmen. Når 
det sidder der – når rytmen er der, og man 
kan trække på alle de ord, man har kom-
bineret på alle mulige måder på skrift – så 
bliver det lettere at rejse sig op og bare 
næsten instinktivt ”fyre løs”. Men jeg er da 
frygtelig nervøs hver gang, jeg optræder, 
og derfor også oppe på dupperne.

– Bør vi have mere rap på universite-
tet? Kunne forelæsningerne vinde ved at 
blive rappet?

– Jamen klart. Instinktivt åbner folk jo 
deres ører mere, når noget bliver leveret 
lækkert og eventuelt musikalsk. Men det er 
vigtigt, at der fortsat er balance mellem form 
og indhold. Det ville give et frygteligt resultat 
at hyre mig til at være rimende og rytmisk 
uden at have en pind styr på det faglige. 


